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In deze nieuwsbrief tref je aan   
• Van het bestuur  

• Agenda  

• VTM-Train  

• Ritverslagen  

• Weekend verslagen  

• Meerdaagse tourritten  
  

Van het bestuur  
Vrienden, we kunnen met elkaar terugkijken op een succesvol 2019. We hebben 

mooie reizen gemaakt en gezellige avonden met elkaar gehad. Gelukkig zijn we 

bespaard gebleven van ongevallen en schades.   
  

Voor 2020 hebben we weer een aantrekkelijk programma samengesteld. Jullie 

hebben het allemaal ontvangen via de mededelingen app.   
  

De nieuwsbrief is dit jaar extra lang en gaat over 2018 en 2019. Ga er lekker voor 

zitten!   

Voor nu wens ik jullie namens het bestuur gezellige feestdagen en een voorspoedig, 

en bovenal gezond Nieuw Jaar. Heel veel rijplezier, koppie d’r bij, ‘houdt de wielen 

onder’.   
  

Agenda  
Om alvast te noteren:  

17 januari 2020, Nieuwjaarsborrel  

14 februari 2020, Technische avond  

07 maart 2020, Kick off motorseizoen gevolgd door feestavond  

13 maart 2020, Navigatie avond  

22 maart 2020, Openingsrit  
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VTM-Train  
In de herfst van 2018 en in het voorjaar van 2019 hebben zo’n 20 leden een 

VROtraining gevolgd bij Jos Lakerveld uit Steenwijk van VTM-Train. Jos heeft de 

deelnemers ingedeeld op VRO-1 of VRO-2 niveau.   
  

Het waren geweldige, leerzame maar ook vermoeiende dagen. We crossen met 

elkaar zo ongeveer heel Europa door, en denken aardig te kunnen rijden. Maar wat 

bleef/blijft er nog veel te leren over en wat is het nuttig.   
  

Als motorrijder ben je kwetsbaar, dat is bekend. Kijken, kijken, kijken, en nog eens 

kijken, is ook zo bekend, maar doe je het ook? Na een dag trainen wist ik, dat ik dat 

onvoldoende deed en dat er nog veel meer te zien is, dan dat je je realiseert. En hoe 

nuttig is de techniek van de huidige generatie motoren en wel niet! Maar er op 

durven vertrouwen en toepassen, dat gaat voor velen nog een stap verder.   
  

Als motorrijder blijf je even kwetsbaar, maar je verkleint de kans op narigheid als je 

al je vaardigheden en beschikbare instrumenten inzet. Dus wie de training nog niet 

gevolgd heeft. Meld je bij één van de bestuursleden en informeer naar de 

mogelijkheden.   
  

Ritverslagen 2018  
Verslag 25-3-18  

Een groep van maar liefst 15 diehards verzamelden zich zondagochtend 25 maart bij 

Hotel Gelderingen. Het was 5 graden Celsius. We waren blij met de heerlijke koffie 

ingeschonken door Folkert himself. Om 10 uur vertrokken we. De Italiaan van Rutger 

liet het helaas afweten. Na een luide knal wilde hij nog wel lopen, maar niet zoals we 

gewend zijn. Spijtig genoeg had de groep dat niet in de gaten. Gelukkig kon Rutger 

met een prima lopende motor in Herherne weer aanhaken, dankzij de 24/7 

bereikbaarheid van Gertjan.   
  

Dennis zette er vanaf het begin flink de vaart in. We reden naar het Noordwesten. Via 

prachtige smalle slingerweggetjes, de Rottige Meenthe en Munnekeburen reden we 

met de klok mee zo ongeveer rond het Tsjûkemar. Via Joure kwamen we in 

Terherne, waar Rutger zijn vertrouwde letste positie weer kon innemen. Tussen 

Akkrum en Nes mochten we eindelijk :) plaatselijk ontspannen en niet roken. Dennis 

maakte er de eerste groepsfoto 

van het nieuwe motorseizoen.   
  

  

En voort gingen we weer. 

Langs  

De Alde Feanen in de richting 

van Drachten. Bij 

Pannenkoekenboerderij De Zoete 

Inval konden we weer een beetje opwarmen. De sterke verhalen over al die nieuwe 

Italiaanse machines in de Woldraiders family waren niet van de lucht. Ja inderdaad, 

de heer Verbeek was er ook weer bij :). Met volle magen, opgewarmd en de cafeïne 
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weer op peil gingen we weer op pad. Gertjan was inmiddels afgezwaaid naar familie 

in Elburg. Dennis had de weg vrij, en dat hebben we geweten.   
  

Om te voorkomen dat we te vroeg terug zouden zijn, gingen we richting Assen. Naar 

mate het circuit dichterbij kwam, ging de gashandel van Dennis meer naar beneden. 

Het lint motoren werd langer en langer. Sjonny maakte nog even een uitstapje terug 

naar Drachten, waar zijn telefoon nog lag. De rest genoot van het prachtige rijden om 

de meest kleine weggetjes in Drenthe.   
  

Al hoewel Dennis met een Garmin rijdt, zit er toch wel enig Tom Tom bloed in zo bleek. 

We reden een bedenkelijk gespoord weggetje in en voor we het wisten, reden we op 

een crosscircuit. Nu is dat die zo erg, maar we reden in de tegengestelde richting. 

Toch maar even keren dus.   
  

De crosser bleven ons nog een tijd lang achtervolgen, maar ze konden niet op tegen 

de 3 cilinder Triumph van Dennis. Hij reed ze er met gemak vanaf. Wij konden 'net' 

volgen. Zo rond half vier arriveerden we weer bij ons thuishonk. Paul drukte het 

treffend uit: ' Was koud maar hartverwarmend! Bedankt Dennis en de rest'.  
  

Verslag 22-4-18  

Met 9 man verzamelden we bij Folkert waar we koffie kregen van Trees, met koek! 

We hadden een dikke rit voor de boeg, rondje Kop van Noord-Holland en een 

staartje Friesland, 335 km. Vol goede moed gingen we van start, met de zon in de 

rug en een beloofde temperatuur van 24 C.    
  

Hoe mooi kan het zijn, over binnenwegen zwervend naar Lelystad. Aan de voet van 

de dijk in Lelystad was de kop er af. Prachtig voorjaarsgroen, een heerlijk wijds 

landschap en zo waar, een paar heerlijke bochten. De eerste kleurrijke bollenvelden 

lagen achter ons. Sommigen hadden megakassen gezien bij Ens. Een gelukkie dat we 

niet door de Wieringermeer zouden gaan rijden, daar staan ze van 50-60 ha per kas!  
  

Van Lelystad naar Enkhuizen, is wat saai met muggen happen. Ook nog snelheids 

beperking wegens de dijkversterking. Maar waar hebben we het over, na 17 minuten 

ben je in Enkhuizen. De Zuiderdijk onder West-Friesland was prachtig. Maar ja, dat 

vonden fietsers, scaters en 

kinderwagens ook. Dus kallum an en 

opletten. Met 6 man gingen we de 

benen strekken onder aan de dijk, aan 

het IJsselmeer. Wij zwaaien, springen 

en gek doen en toch toerden er 3 man 

rustig verder…. Hoe zo opletten  Na 

een minuut of 20 waren we toch weer 

compleet, wel zo gezellig. De tocht 

ging verder door het prachtige dorp 

Schellinkhout met zijn prachtige 

typisch Noord-Hollandse stolpen. Via 

de ‘Wouden’ kronkelden over mooie  
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dijken, langs de vele wateren naar Twisk. In Twisk hobbelden we kilometers lang 

over de klinkers langs pracht boerderijen en herenhuizen daterend uit andere tijden.   
  

Bij Abbekerk ontdekten we de dijk waar Wil Hartog als kind geoefend moet hebben. 

Geen recht stukkie, mooi asfalt, het rijk alleen en goed zicht. Geweldig! Je zou hem 

zo 3 keer gaan rijden, ware het niet dat de magen begonnen te rommelen. Het bleef 

een mooie omgeving met steeds meer bollenvelden en rijkbloeiende boomgaarden 

vol perenbomen.   
  

In Kolhorn aangekomen gooiden we het anker uit bij ’t 

Anker aan het water. Dankzij onze reservering zaten 

we centraal op het volle terras in de zon als prinsen 

van het paard af. Het eten en drinken was heerlijk, de  

rust was welkom, en de gezelligheid is er altijd. En zo  

niet, dan begin je over BMW…  
  

Via prachtig kneuterig Oudesluis, Anna Paulowna, ’t Zand 

zonder wielerronde, Callantsoog, Groote Keeten en Julianadorp 

werd de dorst van onze motorparade gelest bij Avia. De eerste 

180 km stonden op de teller. Ondertussen de prachtigste 

kleuren gezien van tulpen, narcissen, hyacinth en knalblauwe 

muscari. Wil je gevarieerde bollenvelden zien, dan moet je naar 

dit deel van het land, net onder Den Helder. Bij het vierde 

stalletje zouden we stoppen voor een bosje tulpen. Helaas 

Trees, hebben we er maar 3 gezien.   
  

De laatste kleurige velden wuifden we uit bij Breezand. 

Langs  

de Waddendijk door Westerland, Hippolytushoef, Oosterland en Den Oever waanden 

we ons in Engelse sferen. Het landschap kreeg zelfs Walessche trekken. Genieten tot 

aan het Robbenoordbos, aan het IJsselmeer, om de benen te strekken voor de 

overtocht naar Friesland.   
  

Over de Afsluitdijk, tot aan Bolsward bleven we met 9 

compleet. Voor een vier was de limiet 17 uur thuis achter 

de piepers, die vervolgden de snelweg. Met 5 gingen we 

binnendoor naar het Zuid-Oosten door een compleet ander 

landschap. Friesland in volle glorie, het toetje van de dag. 

We reden heel netjes en toch waren we om 17 uur in  

Steenwijkerwold met de teller op 335. Moe maar voldaan!  

Klaas, Tammo, Gertjan, Dennis, Sjouke, Patrick, Roel, 

Martin en Leo bedankt! Harry en Richard, volgende keer 

weer om 10 uur ?!  
    
  

Verslag 12-05-2018  

Rondje Friesland  
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Vertrek vanaf Gelderingen  

  

Open brug of dichte brug, zeg het 

maar  

Even 

pauze bij  

Mirns  

Restaurant Sluiszicht in Workum  
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Verslag 29-07-18  

Vandaag zijn we voor het eerst te gast in Buurthuis ’t Reunedal, Marijenkampen 22a 

te MARIJENKAMPEN. Een prachtig plekkie, rustig gelegen, met de nicht van Gertjan 

als buurvrouw. Dus dat zit wel goed.   
  

Beheerder Theo komt even inspecteren wat voor volluk hij in huis heeft gehaald. 

Velen kennen hem al. Het zit wel goed geloof ik. Na een paar lekkere bakkies koffie 

aan de tafels buiten gaat Marco van start.   
  

We hebben 16 deelnemende motorrijders, waarvan één gast. Klaas, de buurman van 

Jaac, rijdend op een rode Duc. Een aardige gast die op nr 22 weer afscheid van ons 

neemt, wegens koppelingsproblemen. Dus verder met 13 mannen en 2 vrouwen.  

We rijden binnendoor naar Hattem over weggetjes die voor mij in ieder geval ten 

dele nieuw waren. Het is heerlijk weer, 22C met een zonnetje en wat wolkjes. De 

stemming zit er goed in. We stoppen even om de benen te strekken in het bos bij 

een van de horsten rond Staphorst. Marco houdt een prima tempo aan, houdt 

rekening met alle volgers.  
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Vanaf Hattem volgens we de IJssel. Dan weer 

dichtbij, dan weer meer op afstand. Het kronkelt 

lekker, maar echt lekker doorrijden lukt niet. Er 

wordt gehandhaafd op 60 km en daarbij is het druk 

met fietsers en anders zondags-motor-rijders. 

Gertjan en Tammo zwenken af, om op tijd bij 

moeders op appel te komen.   
  

We stoppen voor de lunch bij Café Bijsterbosch in 

Welsum, langs de dijk. We zitten op een hoog terras. Lekker in de wind, maar helaas 

ook in de felle zon. Het waait te hard om de parasols uit te klappen, aldus de 

uitbater. So what, de sfeer is goed, het eten is lekker en zoals gebruikelijk wordt er 

veel en hard gepraat.   
  

Martin en Patrick gaan terug, wegens BBQ verplichtingen. Met 9 man en 2 vrouwen 

gaan we verder. Twello wordt het verste punt vandaag. Via Teuge gaan we de 

Veluwe op richting Kampen.   
  

Bij Vaassen ging het fout. Een kop-staart botsing bij een onoverzichtelijke 

voorrangkruising. Schade aan beide motoren was het gevolg. Toch wel wat 

aangeslagen vervolgden we onze route. Bij Epe zwaaide ook Roel af. Met 8 op 2 

reden we verder.   
  

Bij Kampen was helaas de IJsselbrug afgesloten. Via de A50 brug over de IJssel 

loodste Marco ons via de polder weer veilig naar huis.   

Voorrieder bedankt! Goed gedaan, mooie route.   
    

 2e Verslag 29-07-18   
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 door….
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

Hier was het lekker  

warm   

Even wachten op  
een paar  
bumperklevers en  
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12-08-2018  

Vandaag was Richard de voorrijder  

 
  

We vertrokken uit Marijenkampen.  
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Eerste stop, even van de bootjes, treintje en andermans motor genieten  

 

Gelukkig ben ik niet in slaap gevallen!!!  

1 Schapie, 2 schapie, 3 schapie…….  
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Lauwerswaai ook nog even bezocht  

  

  

  

  

  

  

Was weer 
een mooie rit  
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Verslag 08-09-18  

Met 8 motoren aan de start verzamelden we weer als vanouds bij Hotel De 

Gelderingen. Trees achter de bar. De koffie was warm en de cake plakken smaakten 

extra goed. We hadden er zin in. Op naar Bourtange met 2 Harleys, 3 Yamaha, 1 

Kawasaki, 1 KTM en een dikke BMW voorop. De Italianen lieten het afweten 

vandaag, de kans op regen was weliswaar klein, maar de gevoeligheid van hun 

elektronica is nu eenmaal groot.   
  

Over 100 km reden we twee-en-een-half uur, over alleen maar binnenwegen waar je 

80 km/uur mocht, maar die soms slechts 2 m breed waren en regelmatig uit gravel 

en aangereden zand bestonden. Het was duidelijk geen Garmin route, maar wel een 

hele mooie.   
  

Onderweg waren er voldoende pauzes voor de niet Harley rijders gezien het wel zeer 

frivole rijgedrag van 2 Yamaha’s in de middenmoot. Met de Harleys was het hard 

werken geblazen. Petje af hoe zij hun ijzeren paarden door de bochten sjouwden en 

het spinnen van de achterwielen in het zand onder controle hielden.   

Aan het begin van de middag kwamen we aan in het immer gezellige Bourtange. Het 

was er slechts een graad of 16, met zware wolken in de lucht, en toch was de 

bediening vrolijk en de lunch prima. Het publiek had nog smaak ook. De KTM was 

opgevallen te midden van de andere ook hele mooie tweewielers.   
  

Na de pauze gingen we weer op weg naar het Westen. De voorrieder had ‘opdracht’  

gekregen nog wat meer naast de gebaande wegen te gaan rieden. Dat hebben we 

geweten. Het werd een waar zandballet, waar iedere bestuurder zonder problemen 

door heen kwam. Op enig moment ging het mis. We raakten elkaar kwijt en de 

groep splitste zich op. Maar dankzij onze navigatie kwamen we allemaal weer veilig 

en wel aan. Vandaag stond de rode Harley weer als eerste op stal met ruim 200 km 

op de teller. En geen centje pijn, hij liep als een trein!  
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LOS TOROS DEL NORTE  
Motorvakantie Spanje  

1 t/m 10 juni 2018   
  
  

DAG 1, vrijdag 1 juni, bestemming Roses Spanje  

De maand juni 2018 was net 2.30 uur oud en we stapten bij Steenwijk CS in twee 

personenbusjes, op weg naar Schiphol. Maar liefst 14 jongemannen, gek van motorfietsen. 

De reis begon met mist onderweg. Het zou niet de laatste mist zijn deze reis.   
  

Van het immer bruisende Schiphol, gingen we op weg met Transavia naar Barcelona. De reis 

verliep perfect. Dennis stippelde onze OV-route uit. Met zijn mobiel in de hand volgden we 

hem in 13 rode T-shirts en Gerard. Na busje-vliegtuig-metro-trein-taxi bereikten we tegen 

het einde van de ochtend het hotel nabij Girona, waar onze bikes inderdaad afgeleverd 

waren door TB travel. Op 25 mei hadden we ze ingeleverd bij TB op De Gelderingen.   
  

Het transport was goed gegaan op een paar kleine puntjes na. Jammer genoeg ontdekte  

Dennis een transportschade aan zijn koffers. Het scherm van Freddie was gedemonteerd. 

Dat werd door hulpvaardige handen weer op zijn motor gezet. De motorkleding kon aan, de 

kringlooptassen deden we ter plaatse cadeau, gelukkig had niemand wat vergeten, alle 

motoren startten! De reis kon beginnen. In de twee geformeerde groepen gingen we van 

start met een stralende zon boven onze helmen.   
  

De eerste stop was al na een klein uur rijden door een groene licht heuvelachtig kustgebied.  

In Tossa de Mar zochten we de boulevard op. 

Het bleek een gezellig plaatsje met 

zonovergoten strand en een heuse burcht. De 

eerste foto’s werden geschoten langs het 

strand omfloerst met palmen. De magen 

ronkten dus weken we snel uit naar een 

schaduwterras met een heerlijke burger of 

pizza. We 

hadden net 

besteld en 

de andere 

groep 

parkeerde op dezelfde parkeerplaats. Dat zou vaker 

gebeuren, zo bleek al snel.   
  

Met gevulde magen en gevulde tanken vervolgden we 

onze route. De Garmin functie ‘niet herberekenen route’ 

bewees direct zijn nut al na de eerste stop in Tossa met al 

zijn eenrichtingswegen. De route was eenvoudig en in 

originele vorm weer op te pikken.   
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Als snel begon de weg te stijgen, te dalen en vooral te kronkelen. Geen stukje was recht en 

de bochten vrij scherp. Heerlijk voor de wendbare machines.  

Aangekomen in de buurt van Roses, het eindpunt van de  

1e dag werden de wegen wat rechter allemaal. Zonder panne en met een big smile op onze 

gezichten kwamen we allemaal in de namiddag aan bij hotel Ciutadella in Roses. De 

langste dagreis zat er op: 1.718 km meereizend en 166 km sturend op ons stalen ros.  Het 

werd super gezellig buiten op het terras. De vakantie was begonnen.   
  

DAG 2, zaterdag 2 juni, op naar L’Aldosa, 315 km  

Op weg de Pyreneeën! Wat we ons nog niet realiseerden was dat 

we die avond in Andorra aan zouden komen. Een leuke verrassing 

van de toercommissie, want daar was natuurlijk nog niemand van 

ons ooit geweest.   

Het landschap werd alsmaar mooier en indrukwekkender. In juni 

ligt er nog volop sneeuw op de toppen van de Pyreneeën. Dat is 

toch elke keer weer imponerend.    
  

Hotel Residentia 

Aldosa in L’Aldosa leek 

een eenvoudig maar 

prima geschikt 

hotelletje. Midden in 

het skigebied Vall 

Nord gelegen. 

Vanavond geen eten 

en drinken op een 

terras, maar heerlijk 

warm binnen.  Het 

werd onze eerste ervaring met de  

bekende tapas uit Spanje. ‘Do you have some smal happs’ werd 

een gevleugelde Woldraiders-Spaanse uitspraak, die we deze 

vakantie vaak teruggehoord hebben.   
   

DAG 3, zondag 3 juni, naar Jaca, 302 km Door de 

prachtige Pyreneeën toerden we de volgende dag 

richting Jaca in de provincie Huesca. Het schoot 

niet echt op. Er was geen weg recht. Bovenin de 

bergen was het behoorlijk mistig, en regelmatig 

regende het ook nog. Het zicht was 

dientengevolge matig, vooral als de pin-lock haar 

werk niet deed. Dan was het bijna ondoenlijk zo 

nu en dan. Maar met ‘voorzichtig, kallum an’ en 

op zijn tijd even pauze kom je een heel eind. 

Motorrijden is altijd op en top beleven, of anders 

gezegd, ik citeer Gerard ‘een beetje afzien’.   
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Midden op de dag klaarde het toch weer op. Er waren niet zo 

veel lunch plekjes te vinden. Een lokale camping was geopend 

en bood uitkomst. We hadden net gegeten toen de kebab in 

volle vaart langs kwam lopen. Zal je altijd zien.   
  

Deze dag eindigden we in Eurostars Reina Felicia Spa in Jaca. 

Een plekkie waar we 2 nachten zouden blijven.   
  

DAG 4, maandag 4 juni, van Jaca naar Jaca, 180 km  

Dit werd een van de dagen 

dat het weer niet echt 

meewerkte. Bovenin de  

bergen weer mist. Dat levert toch heel andere beelden 

op dan de koersverslagen van de Tour de France op 

mooie zomerse dagen. Heel lang konden we dreigende 

buien ontlopen. Tot het natuurlijk losbarstte. We 

moesten wel even stoppen. Ik ben nogal vergeetachtig 

maar een van de groepsleden ‘keek door de bocht’ en 

zag 100 m verderop een eet- en rust gelegenheid. We 

hebben er heerlijke Paella gegeten in La Trobada, terwijl 

het buiten echt plensde we vanonder een droge luifel 

groep 2 voorbij zagen rijden.   

Die middag reden we door het meest Westelijke deel van  

de Pyreneeën waar we deze reis zouden komen. We hebben er genoten van heerlijke 

stuurwegen tot rustieke bijna in eeuwige rust gedompelde dorpjes. Na Santa Cruz de la 

Serós bezocht te hebben, kwamen we moe maar voldaan voor het welbekende 

avondprogramma met muchos small haps, weer veilig en wel in Eurostars Reina Felicia Spa.   
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DAG 5, dinsdag 5 juni, 

naar  

Foix, 375 km  

We waren het hotel nog niet 

uit en kwamen langs zo’n 

adembenemende mooi plek 

dat er even gestopt moest 

worden. Het bruggetje werd 

een keer of 7 gefotografeerd 

en naar Nederland geappt, 

met de groeten uit Spanje.  

Het landschap was prachtig. 

Bijna eindeloze verlaten 

weggetjes. Dat kennen we in 

Nederland niet  
  
  

Onderweg kwamen we nog een paar bekenden tegen.   
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Prima 

groepje.  
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We gingen verder, het National Parc Pyrénées door. Het werd weer een onvergetelijke 

ervaring. Berekoud, nat, en guur.   

We wisten op dat moment nog niet wat ons nog op de Col du Tourmalet te wachten stond. 

Met zijn 2115 m hoog, wordt hij zowat elke Tour de France beklommen. Appeltje eitje op de 

motor….. Helaas ook nu weer mist en regen, jammer want we konden niet genieten van 

vergezichten. Spannend was het en trots waren we wel. Zonder brokken zijn we ook over 

deze Col in de mist gekomen.   
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Lourdes passeerden we op steenworp afstand. Niemand had echter meer zin in een potje 

zwemmen. We hadden het geloof in goed weer even verloren. We eindigden deze dag in 

Hotel Balladins Foix in Foix. We kwamen laat aan, maar het eten was nog prima. Het bier 

was veel te duur, maar ja er was veel te vertellen en daar krijg je een droge mond van.  
  

DAG 6, woensdag 6 juni, naar Buis-les-baronnier, 431 km  

We laten de Pyreneeën achter ons en gaan via de grote weg naar de Alpen. En route verder 

La France in. Het eerste stuk nog door bergen. Het werd al snel nat. Pakken aan!   
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Waterproof laarzen? Die heb je niet nodig als je naar  

  

Het is net kip moet je maar  

denken   
  

Als je honger hebt smaken rauwe bonen zoet.  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

Spanje gaat!   
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Even relaxen en opdrogen!  
  
  
  
  

Waar blijft die zon?  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

Later kwam er toch weer wat zon. Nog even van 

genoten op een terrasje. We overnachtten 

in Sous l’Olivier in Buis-les-barronier.   
  
  
  
  
  

DAG 7, donderdag 7 juni, naar Albane, 272 km  

Het is wel leuk even de Rhône delta boven 

Marseille mee te pakken. (of was dat de vorige 

dag … )  

Het is een mooi gebied. Je vindt er diverse 

landbouw- en tuinbouwactiviteiten. Er vindt zelfs 

rijstteelt plaats. Dat zullen de botanici onder ons 

zeker wel opgemerkt hebben!   

Na alle koude, sneeuw, mist en regen is het goed 

toeven in de Provence in Zuid Frankrijk. Heerlijk 

weertje om op een terrasje onze lunch te 

nuttigen. Ons groepje koos daarvoor het 

pittoreske Middeleeuws stadje Aigues-Mortes in 

Languedoc. Een stadje met duidelijk Moorse 

invloeden. Je ziet wat op de motor ook al is het 

soms een beetje afzien!  

In de andere groep laat YAMAHA het helemaal 

afweten. Een beetje bagger en nattigheid in de 

bergen deed het achterwiel lager van Martin de 
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das om. De dealer in Nimes was een echte Fransman. Er zat geen vaart in, laat staan service.  

Noodgedwongen liet Martin zijn ‘motor’ naar huis repatriëren of zoiets. Verder achterop bij 

de Deutsche Degelijkheid. Als een prins vervolgde hij zijn reis, comfortabel op de brede zetel 

van de BMW.   

Via de flanken van de Mont Ventoux arriveerden we veilig en wel in Hotel La Gamelle in  

Albanne. Een eenvoudig hotel gelegen in een klein dorpje midden in de bergen, vlakbij 

Zwitserland. De eigenaar zette in zijn eentje een geweldig diner voor ons neer. Het was er 

beregezellig met magnifieke uitzichten.  
  

 
  
  
  
  

DAG 8, vrijdag 8 juni, naar Le Bonhomme, 489 

km  

We vertrekken uit Albanne, richting het 

Noorden. De dag begint stralend. Het zou een 

zeer lange dag gaan worden van tegen de 500 

km rijden.   
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Alles komen we onderweg tegen. Regenpak aan en weer uit en 

weer aan, of toch maar weer uit. Het weer was hopeloos. 

Volop dreigende regenbuien. En zowaar dan was het weer 

zonnig. Er werd zelfs gezwommen door Arie en Jaac in een 

bergmeer. Al waren ze wel weer snel uit het water! Het zal wel 

smeltwater 

geweest zijn.   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Zomerse taferelen, zo lijkt het. Primula’s en violen 

hebben voorkeur voor koude!  
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We houden de moed er in!   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

En dan ineen s   i s er een  reünie . Als  Tom Tom en  
Garmin hebben elkaar gevonden.    
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Het laatste stuk van de monstertocht van vandaag werd 

het noodweer. Ons groepje raakte opgesplitst. Er was 

geen rijden meer aan. De wegen werden rivieren. 

Omstreeks 20.30 uur kwamen Klaas, Arie en Leo bij Hotel 

de la Poste in Le Bonhomme aan. Jaac, Roel, Alexander 

en Rutger waren nog later. Na het schuilen in een stal 

konden ze pas weg toen de plas water gezakt was, waarin 

de motoren geparkeerd stonden.   
  
  
  
  

  

DAG 9, zaterdag 9 juni, naar Valkenburg, 425 km  

We gingen naar het Noorden en reden het mooie weer tegemoet. In Luxemburg vonden we 

een uitmuntend Italiaans restaurant. We konden er heerlijk in de schaduw eten.   
  
  

 

  

Toen zaten we nog lekker rustig. De hitte deed een van de Italianen echter de das om. Hij 

was niet meer aan de gang te krijgen nadat we een poosje hadden moeten wachten voor 

een stoplicht. Maar die Jaac kent zijn Duc door en door. Het leek er op dat de electronica 

van slag was. Al die wisselende weersomstandigheden deden de twin blijkbaar de das om. 

Even bellen met Nederland, even zoeken naar de juiste ervaringsdeskundige en wonder 
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boven wonder, het rode gevaar deed het weer na een ingewikkeld spel van links- en 

rechtsom draaien met de sleutel in het contactslot. Gelukkig stonden we in de schaduw en 

hadden een prachtig uitzicht over de wijngaarden. Na een uurtje of 2 konden we verder.  
  

 

We naderden de Nederlandse grens! In het Atlas Hotel in Valkenburg wachtte ons een 

verrassing. Buiten dat het een luxe hotel was, hadden Jaap en Femmy er ook hun intrek in 

genomen. Het werd een gezellige avond in het mega drukke Valkenburg. De jonge garde 

wist in alle drukte toch een tafel bij elkaar te schrapen waar we met de voltallige groep van 

16 man bij elkaar konden zitten op het terras. Het werd zelfs een historische avond. Jaap en 

Femmy genoten er van. Zo’n 2 maanden later is onze Jaap Haveman overleden.   
    
  

DAG 10, zondag 10 juni, naar huis  

Als je dan zo’n 3.500 km gereden hebt, door prachtige landschappen, in compleet andere 

culturen. En als je dan op het einde van de reis geconfronteerd wordt met het feit dat 

gezondheid het rijkste goed is dat er bestaat. En dat je je weer eens realiseert dat we 

uiteindelijk allemaal eindigen ‘met de neus omhoog’ zoals Rowwen Hèze uit America daar zo 
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nuchter een liedje over zong. Tsja, als je dat allemaal zo eens op je in laat werken. Dan 

maakt die laatste 250 km over de snelweg naar huis niet zo’n indruk meer.   
  

Los Toros del Norte, allemaal bedankt!! We zijn allemaal veilig thuisgekomen en we hebben 

weer een geweldig mooie vakantie gehad met elkaar!  

 

  
  
    
  

Weekend Duitsland 2018  

13-14-15 juli   
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Onderweg even lekker eten  

  

    

 
  

  

  

  

Het hotel is 
bereikt en  

dan……..  
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’s Avonds nog even de  omgeving bekijken.  We kwamen er 
al snel  achter dat Laubach uit  een 
burcht en één  kroeg bestaat     
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Groepsfoto met Freddie als fotograaf  
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Even schoentje aan elkaar  

zetten   
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Woldraiders gaon weer “los van ut Wief”   

  

We schrijven 21 september 2018, buiten is het fris, ik sta midden in de nacht om half 

acht op. De regen komt met bakken uit de lucht. Na een frisse douche, bammetje 

pindakaas en een kop zwarte koffie maar even een blik op de buienradar. Liekt niet 

best dit weekend.  
  

Om half negen check ik nog even olie, en bandjes. De boxer start bij één druk op de 

knop. Hij snort als een tevreden kater. Nee, aan de boxer zal het niet liggen dit 

weekend  "#$%  
  

Bij de Witte Paarden gooi ik de tank vol voor de  340 kilometer naar Bad Fredeburg.   

Om negen uur kom ik in café Gelderingen, waar Trees de koffie klaar heeft.  

Oolderwets fijn om weer in Gelderingen te starten.  

Opmerkelijk dat alle dertien keerls op tied waaren, (geef ze een weekend “los van ut 

wief en ie bin ze zo kwiet). We wachten even tot 10.00 uur voordat we op de motor 

stappen. De regen trekt weg naar het oosten, en wij erachter aan. We rijden in twee 

groepen vanwege de grootte van de groep. Toch een stuk veiliger.   

  
Livia houdt toezicht op de motoren, jong geleerd zeg maar…..  
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De route gaat voorspoedig, stukjes snelweg, maar vooral binnendoor via Ommen,  

Tubbergen en Enschede naar ons lunchadres in Brüningmuhle, net over de grens. 

Eem echt duits-biker adres even goed te lunchen. Adresje om te onthouden. Van te 

voren gereserveerd, de gastvrije uitbater stond ons op te wachten met koffie en 

sjaslieks als lantaarnpalen  "#$% Dat noemen ze daar BikerLümmel  
  

  
De motorjasjes konden nog maar net dicht toe we vertrokken voor het tweede 

gedeelte van de reis naar Bad Fredeburg, de regenjassen niet aangehad.   
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Aankomst Hotel zur Fredeburg, in Bad Fredeburg  

De aankomst is alleraardigst. Weer een hotelletje zoals je die alleen nog in Duitsland 

ziet. Het hotel heeft net een nieuwe (nederlandse) eigenaar die nog even moet 

zoeken naar een goede organisatie. Fantastische zeegroene en paars meubilair dat 

zo uit de 70er jaren lijkt te komen. Maar het welkom is warm, vriendelijk en gelukkig 

staat het bier koud. Het weer is droog en zonnig bij aankomst.  
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De avond in Bad Fredeburg  

What happens in Bad Fredeburg, stays in bad Fredeburg. Er is geen fotomateriaal of 

ander bewijsmateriaal wat ons parten kan spelen. Wat ik wel kwijt wil is dat het 

gezellig was, de dobbelstenen kwamen er weer aan te pas zeg maar. We zijn vroeg 

naar bed gegaan omdat het weer vroeg dag is morgen. Ik heb begrepen dat onze  

dames het wel naar de zin hebben gehad. Het is ze gegund.  
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De dames hebben het naar de zin  

  
  
  

Dag2 in Fredeburg  

Na een lekker ontbijtje maken we ons klaar voor de route door het Rohthaar 

gebergte en Sauerland. Een waterig zonnetje, tikkeltje fris met 12 graden  maar 

droog! We hebben 240 kilometer voor de boeg. Zo dicht bij huis en toch een heel 

andere wereld.   
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Onderweg even lekker lunchen bij Anne’s  

   
En ’s-avonds in Bad Fredeburg?  
  

Er is een beetje bewijsmateriaal, maar het bleef nog lang onrustig…………………….  
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Dag 3, naor huus  

Er is een tijd van komen, en een tijd van gaan. De tijd van gaan is nu gekomen en 

we zadelen de boel weer op voor de terugreis.  

  
  

Het weer lijkt ons vandaag een beetje te pesten, we vertrokken met motregen naar 

huis. Onderweg ging het regenen, zeg maar plenzen en dat hadden we de rest van 

de dag ook mee te maken. We namen nog een broodje bij de “woeste hoeve” om 

daarmee af te sluiten.  
  

We kunnen weer terugkijken op ene geweldig leuk weekend, Alexander, Dennis, 

Frank, Freddie, Gerard, Johan, Martin, Patrick, Paul, Roel, Rutger, Sjonnie allemaal 

bedankt voor jullie gezelligheid!  
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Weekend Harz 2019  

17, 18 en 19 mei  
  

Dag 1, 17 mei  

We rijden mooi droog richting Duitsland. Over de grens is het nog wat zoeken over 

nog niet al te bochtige weggetjes. Na een voorspoedige ochtend lekker ouderwets 

Deutsch lunchen.   
  

Na de lunch begint het al mooi bochtig te 

worden. We stoppen even voor een peuk op 

een parkeerplek midden in het bos. Het 

verse motor leer trekt alleen de aandacht 

van het verkeerde geslacht, bingo een 

ontmoeting plek voor rugridders. We maken 

dat we wegkomen.  

  

Aangekomen in Lauenforde genieten we van een wel verdiend biertje of 10. Het eten 

is simpel maar goed. Het blijft tot laat gezellig in de motor bar van de villa.  
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Dag 2, 18 mei  

Vroeg in de ochtend worden we al gewekt door de eerste motor rijders die 

vertrekken. Dat is wel heel vroeg. Wij starten met een warme zon aan de hemel. We 

gaan richting het hart van de hars, het Torfhaus. De messen zijn geslepen en 

iedereen gaat er goed voor zitten, het gas gaat er goed op! We stoppen voor de 

lunch nog voor een snelle snack en drinken koffie in het zonnetje. Richting het 

Torfhaus ligt het zwarte asfalt als een gedrapeerde spaghetti sliert door het bos. 

Mooie lange doordraaiers waar ik in ieder geval niet genoeg van kan krijgen. We eten 

voldaan onze lunch op en verwelkomen de tweede groep bij aankomst bij het 

Torfhaus. De hele parking staat vol met motoren. Vroeger kon je hier naar Oost 

Berlijn kijken.  
  

Vlak voor dat we weer aankomen bij de villa doen we nog een soort van herberg aan 

om een 0.0 Ratler te nuttigen. Het varken draait mooi aan het spit voor de deur en 

we smelten inmiddels uit onze motor pakken. Met het overstekende pontje voor het 

terras is het wel een heel idillisch plekje!  
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Het avond programma laat 

zich raden natuurlijk.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dag 3, 19 mei  

Na het ontbijt en de nodige fotoshoots op zowel het bordes met vrouwen als op de 

parking met eens gezinde Ducati’s rijden we weer een hele mooie route terug naar 

Nederland. Dit niet voordat we de trip afsluiten met een lunch vlak voor de grens bij 

de Brueningmuehle. Aldaar we weer het nodige niet vegetarische naar binnen 

werken.  
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IERLAND  
Juni 2019  

  

Voorbereiding  
De toercommissie had geënquêteerd en besloten in december 2017: Ireland, here we come. 

Je weet wel, de Woldraiders, The Irish bikers, een vriendenkluppie op brommers uut 

Steenwiekerwold en omgeving.   

In januari zijn we met voorbereiden gestart: Gertjan, Marco, Gerard en Leo. Je zou er je werk 

van gaan maken, zo leuk is dat. Wat een voorpret. 11 leden gaven zich op. Twee keer 
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hebben we zwaar vergaderd over deze reis. Technische adviezen, spanband discussies, hoe 

moet je je verzekeren, welke sloten moeten er mee, geldige rijbewijzen, kloppen de 

kentekens nog, krijgen we nog last van de Brexit…. Het is allemaal gelukt, de spanning liep 

op, het wilde maar geen 14 juni worden voor Alexander, Gerard, Martin, Patrick, Marco, 

Arie, Leo, Reinder-Jan, Gertjan, Ilse en Roel.  
  

En dit is het geworden:  
  

 

  

Maar liefst 4 keer met de ferry mee! In 10 dagen hebben we 2.400 km gereden. Gemiddeld 

dus 240 km op een dag, variërend van 195 tot 372 land km per dag. Dat was prima te doen, 

zelfs op de minder op reizen gebouwde machines.   
  

DAG 1, vrijdag 14 juni, naar IJmuiden, ferry naar Newcastle, 1.054 km  
Het was zover, 14 juni. Vroeg wakker, alles nog een keer langslopen, wachten tot het 12 uur 

was. Op naar De Gelderingen. Onze reis zou weldra beginnen. Koffie drinken op ons 

vertrouwde honk. 13 uur, op naar het onbekende, voor een aantal werd het de eerste keer 

links rijden en met een ferry oversteken naar Great Brittain.  

Bijna ging het al in Amsterdam mis, van de zenuwen. Wij als Noorderlingen zijn de drukte en 

wegen spaghetti daar ook niet gewend, toch kwamen we ruim op tijd aan in IJmuiden bij de 

DFDS ferry. Motoren vastsjorren met spanbanden al dan niet meegenomen, geleend of 

verstrekt vanuit DFDS.   

Na het settlen in onze ruime scheepshutten, op naar de bar en het restaurant. Heerlijk lux is 

dat zo’n ferry tegenwoordig. Nadat de buikjes rond waren gegeten en wat bandjes en 

biertjes verder togen we naar onze comfortabele slaapplaatsen. De scheepsmotoren 

overstemden zelfs Arie, dus we hadden profijt van onze oordopjes.   
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DAG 2, zaterdag 15 

juni, naar Larne 

(Noord-Ierland),  

350 km  
Dit keer geen 

‘stukgaat-ie’s op het 
parkeerdek die niet 
naar Bert wilden 
luisteren, want Bert 
was er dit keer niet bij 
zoals naar Schotland 
op de Triump Tiger in 
2015. Zonder veel 
(douane) oponthoud 
verzamelden we bij 
18C, in het zonnetje op 

een rustig plekje langs de weg in de haven. Goed gemutst gingen we op weg. Via het 
noordelijkste deel van Engeland, bovenlangs Carlisle, gingen we het zuidelijkste deel van 
Schotland in. Het was er heerlijk rijden. Lekker links rijden, zo veel mogelijk binnendoor, met 
veel ruime bochten die je lekker snel kon nemen als er niet zo veel camera’s zouden zijn. Het 
landschap was glooiend, met veel bomen en lekker groen. Regelmatig kruiste de weg een 
beekdal. Met 60 miles/hr ging je dan rechtdoor een helling af van 20% en vervolgens weer 
naar boven. Je maag kwam dan omhoog tot je keel en vervolgens naar je buddy. Dat was even 

wennen. Al gaande werd het flink kouder in de loop van de 
middag tot zo’n 11 C. Dus lekker de handvatverwarming 
aan .   

  
  
  

We kwamen veel te vroeg in Cairnryan aan bij de ferry 

van P&O. Gertjan gooide al zijn charmes in de strijd, en 

tegen bijna verdubbelde tarieven mochten we eerder met 

mevrouw P&O mee dan gepland. Het vastzetten van de 

motoren ging uit de kunst volgens systeem P&O. Motor 

op de zijstandaard, bandje over 

de buddy en klaar is kees. Vroeg 

in de avond kwamen we in de 

haven van Larne aan. Geen gedoe met douane, gewoon gaan en 

parkeren midden in Larne bij Derin Guest House in de 

prinsessenstraat. The landlord was een behulpzame Hollander, 

wegens de liefde geland in Noord-Ierland.   

Een reservering bij de Chekkers Winebar was snel geregeld. 

Eindelijk Guinness! Na het eten ging het restaurant gedeelte 

dicht en werd er afgrijselijke muziek gedraaid. Een deel van de 

groep vond het prachtig en een deel vertrok naar elders. Er 

bleek een bijzonder soort publiek te komen in de Winebar, 
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allerlei gender types en vrijworstelaarsters bij elkaar. Het werd een bijzondere avond. 

Niet zo traditioneel Irish maar wel bijzonder vermakelijk.   
  

DAG 3, zondag 16 juni, naar Strabane, 195 km  
Na een goede nachtrust, een comfortabele douche en een 

prima ontbijtje trapten we onze werkpaarden weer aan. Langs 

de kust van de Ierse zee. Super weggetjes, super smal, super 

kronkelig, van up naar 

down en omgekeerd. 

Bij de eerste stop met 

beklimming voor de 

liefhebbers moesten de  

nodige Tinder foto’s 

gemaakt worden… Het 

weer werd zoals verwacht als maar beter. Lekker 

zonnetje, graadje of 15, prima stuurweertje. De 

Giants Causeway in Bushmill hebben we maar gelaten 

wat het was. Op 

zondag zijn die 

stenen blijkbaar 

veel mooier dan 

doordeweeks, gezien het aantal bussen en auto’s 

ter plaatse.   
  
  
  

In de drukte hebben we Bally Castle niet eens meer 

opgemerkt. De Carrick-a-rede ropebridge kreeg al onze 

aandacht. Na heel ver lopen, bleek de brug een meter 

of 20 te zijn, maar de moeite waard. Jammer dat we er 

niet met de motor bij konden .   
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er traditioneel gedanst worden. Een enthousiaste 70-er dame, had er na een dagje alcohol 

wel erg veel zin in. Wegwezen dus…  

En dan die nerveuze ober, no problem sir, no problem, no problem at all….  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Al toerend kwamen we vervolgens bij de Joey Dunlop  
Memorial Garden aan in Ballymoney , opgericht ter  
nagedachtenis aan de broers Joey en Robert   Dunlop.   Beide  
waren bekende Noord - Ierse motorcoureu rs.  Joey was  de  
meest  legendarische . Hij won de TT van the Isle of Man een  
recordaantal van 26 keer. Tijdens zijn leven was deze  
bescheiden man al een legende. Hij stierf tijdens een race in  
Tallinn in Es tland op 48 jarige leeftijd.  Daar werden we weer  
eve n stil van.   

Op naar Strabane.  In The Fir Trees Hotel wachtte Martin een  
warm onthaal . Ze kon niet zonder ‘m , die Trees . Scheelde  
behoorlijk in de barrekening   . Een bar met bijzondere  
typetjes en uiteind elijk ook live music. En natuurlijk moest  
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DAG 4, maandag 17 juni, rondje Strabane, 195 

km Vandaag op naar Inishowen, het 

noordelijkste schiereiland van Ierland. 

We gingen via Londonderry. Deze naam 

noem je niet, je hebt het over Derry. 

Opmerkelijk hoe de sfeer daar verbeterd 

is. Zo’n 15 jaar geleden nog was het een 

stad vol bomaanslagen en geweld. 

Hekwerken tot 6 m stonden er rond 

politieburo’s, sommige tankstations 

waren zwartgeblakerd. Mensen keken je 

niet aan, maar naar de grond.   

Niets van dat alles meer. Er zijn wel 

indrukwekkende plaatsen overgebleven zoals 

het Bloody Sunday monument ter nagedachtenis 

aan Bloody Sunday, 30 januari 1972. Er werden 14 

ongewapende jonge mannen neergeschoten 

door Britse soldaten. We ontmoeten een broer van 

één van hen. Nu in dienst als museumwacht bij 

The Museum of Free Derry. Ook hier word je even 

stil van…  

Langs de kust gingen we Inishowen 

verkennen. Wat een rust, wat een stilte, wat 

een ruimte, gewoonweg geweldig. In het 

zonnetje, graadje of 15, lekker toeren, wat 

een motorvakantie. Wie had dat gedacht. Lunchen 

in het zonnetje op een terrasje met op de 

achtergrond The North Atlantic Ocean met 

aan de overkant New York.   

Op Malin Head even lekker rondgedwaald. Zonnetje, windje, beetje veel gehuurde GS-en 

met berijders uit de USA met roots in NL. Het wereldje is soms klein.   
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Rust!!  
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DAG 5, dinsdag 18 juni, naar Donegal, 244 km  
Tom Tom had een mooie verrassing in petto 

vandaag. We gingen County Donegal in, op weg 

naar het stadje Donegal. Het regent er gemiddeld 

4 mm per dag, zo’n 1.337 mm per jaar, maar niet 

op 19 juni. Het werd de enige dag met een heel 

klein buitje. Maar genoeg voor een van de 

deelnemers om trots zijn parapluutje te 

demonstreren….   

Het was er werkelijk schitterend. Wat een prachtig 

gebied. Woorden schieten te kort om het te 

omschrijven.   

Alles lijkt wel natuurgebied. Ongemerkt waren we 

National Park Glenveagh ingereden. Er stond wel 

een bordje, maar dat was in het engels, dus reden 

we door. Tsja tot we bij een hoog hek aankwamen 

midden in The Moors. Gelukkig was er een 

voetgangersdeur die open was.   
  

 

Voor het hek…………………………………………………..door het hek.  
  

Tijdelijk zonder koffers konden alle motoren er door. Want waarom zou je terug gaan? Nou 

dat hebben we geweten. Voor de all roads was het wel even leuk door de losse stenen en 

over de rotsen heen. Maar petje af voor de groene delegatie en onze Duitse afgevaardigde. 

Met slechts hier en daar een deukje in de kuip onder bij het blok hadden we het er goed 

vanaf gebracht.   

Een vriendelijke parkwachter slingerde ons niet op de bon, maar begeleidde ons het park uit. 

Hij wees ons de weg naar waar we konden parkeren om een wandeling te kunnen gaan 

maken. Dat kwam er helaas niet meer van, want we moesten verder…  
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De pracht van het landschap hield niet op. Zo toerden we richting Slieve League. Dit zijn 

kliffen van 601 m boven het water van de Atlantische oceaan. Ze zijn 3 keer zo hoog als de 

bekende kliffen van Moher.   

 

 SLIEVE LEAGUE   

Persoonlijk vond ik het uitzicht op 400 m net zo mooi als dat op 600 m, een paar diehards 

wilden dit persoonlijk gaan ervaren en gingen met de benenwagen de laatste paar honderd 
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meter omhoog. Het is 

ronduit 

indrukwekkend 

om op je buik liggend in 

de diepte naar het 

gebeuk en geraas van de 

golven te kijken en te 

luisteren.   

Tot besluit van deze 

prachtige dag 

zochten we onze 

slaapplaats op in 

The Gateway Lodge. 

Maar eerst nog wat 

eten zei duimelot, in 

de locale pizzeria La 

Bella Donna dan 

maar. Sommigen 

kozen voor bier bij de 

pizza en anderen een 

paar glazen wijn. 

Daarna live Irish music 

bij de buren in The 

Reel Inn. En in een 

pub drink je bier…. 

En bier na wijn, geeft 

venijn. Dat gezegde 

bleek maar al te waar 

de volgende dag. De muziek in Donegal was op en top Irish. Geweldig wat een sfeer. Naar 

later bleek, was het nog maar een voorproefje.   
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DAG 6, woensdag 19 juni, naar Galway, 290 km Vandaag 

hadden we wat meer hoofdwegen. Die werden we natuurlijk zat en 

net op tijd zat er een ommetje ingebouwd. Direct is de omgeving 

weer prachtig. De zee is gelijk dichtbij en altijd fascinerend aanwezig. 

Het werd wederom een prachtige tocht door o.a. Sligo. Geweldig hoe 

gastvrij de Ieren zijn en hoe galant in het verkeer. Vrijwel overal 

kregen we als groep voorrang en konden we gemakkelijk bij elkaar 

blijven.  Lekker geluncht in Castlebar, de een at wat meer en de ander 

wat minder. Vervolgens op naar Galway. Bij een wasstraat nog even 

het nieuwe pak van Patrick getest op waterdichtheid.  

Waarom, oh zo maar   

Toen we in Galway aankwamen moest er getankt worden. Reinder 

Jan werd ‘per ongeluk’ vergeten toen we weer vertrokken. Niet zo 

handig, dus echt per ongeluk, want hij was de penningmeester. 

Gelukkig wist hij niet wat hij met al dat potgeld aan moest, en via 

Google maps vond hij ons weer in het centrum van Galway in hotel Boutique Townhouse.   
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Het hotel was klein, met heel stijle trappen. We 

moesten parkeren in een parkeergarage want 

bij het hotel was geen ruimte, want we zaten 

midden in het centrum. En dat hebben we 

geweten…..  

Het was woensdag, maar het was gezellig druk 

in dit kleine universiteitsstadje aan de Westkust 

van Ierland. Bijna op elke straathoek stond wel 

een bandje te spelen. Super gezellig en relaxed! 

We verzamelden in The Quays Bar & Music Hall. 

Aan het begin van de avond live Ierse muziek 

met diverse bekende nummers maar ook de 

meezinger The Red Rose Café en natuurlijk The 

Irish 

Rover. Dat 

was pas 

genieten. 

Het tweede deel van de avond een prima rock cover 

band.  

Het werd snel veuls te laat.   
  
  

  
  
  
  
  

  
  

The 

Quays 

Bar & 

Music 

Hall  
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enkel schaap dat zich op smalle richeltjes waagde voor de lekkerste grassprietjes. Na wat 

baby inkopen bij lokale marktkraampjes door de jonge vaders in de groep, gingen we op weg 

naar een lunchplekje.   

Dat was even zoeken, maar na een tip van een local vertrokken we vanuit het duurste 

restaurant naar de veel goedkopere buurman. Ook daar konden we weer buiten van onze 

lunch genieten.   

DAG 7, donderdag 20  
juni, van Galway naar  
Galway   

Met een nog  wat troebele  
blik in de ogen vertrokken  
we weer op tijd. Het werd  
een ruime ronde  in The  
Burren  in County Clare  en  
door   Burren National  
Park .  Hier vind je een    

indrukwekkend  
kalksteenplateau  gevormd  
door altijd aanwezige  
wind en de vele regen.  Wij  
hadden m ooi weer  
besteld, en daar is  
rekening mee gehouden.    

Voor we daar echter  
aankwamen, moesten we  
natuurlijk de beroemde  
Cliffs of Moher bezoeken.  
‘Vroeger’ kon je daar op  

de motor gewoon naar  
toe rijden als je  niet  al te  
zeer op borden lette.  
Ma ar door al d ie toeristen  
lukt dat niet  meer en  
moesten we een aardig  
eindje tippelen voor we  
wederom konden  
genieten van de pracht  
van ruige rotspartijen, een  
wilde Atlantische Oceaan,  
vele vele vogels en een  
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Ja en toen op weg naar het hoogte 

punt van de dag. In dit gebied vol 

archeologische monumenten moet je 

daar natuurlijk even stil bij staan. Dus 

op weg naar Poulnabrone Dolmen. 

Een grafmonument uit het  

Neolithicum, dus ergens tussen 4.200 

en 2.900 voor Christus. Dus 5 à 6 

duizend jaar oud. Het monument is al 

indrukwekkend, de flora van het 

gebied is vrij uniek. Enfin, op een of 

andere manier trok de gezelligheid 

van Galway toch meer en zijn we veel 

te snel weer verder gereden.   

FOTO Poulnabrone dolmen Die 

avond is de wereldproblematiek 

weer helemaal opgelost, al wisten 

we toen nog niet van stikstof en P-

fas. Geweldig die muziek, the Irish 

People en het (koude, yes!) bier. Hier 

moeten we zeker nog een keer naar 

toe. Galway, een echte aanrader!  
  

DAG 8, vrijdag 21 juni, van Galway naar  

Dublin, 260 km  
Helaas, we moesten koers zetten naar Dublin. Het 

begin van het einde. We waren vroeg en hadden 

tijd zat om lekker binnen door te toeren en te 

genieten van het ongecompliceerde Ierland. Overal 

groen, overal vriendelijk en gemoedelijk. Zonder 

problemen kwamen we aan in het Upper Cross 

House Hotel. Het lag buiten het centrum, en was 

daardoor nog betaalbaar. Want Dublin is leuk, maar 

duur. Nadat we de lunch van chips en bier op het 

terras van het hotel genuttigd hadden, gingen we 

wederom op cultuurjacht. Met de bus naar het 

centrum richting Trinity College, de universiteit van 

Dublin. Prachtige oude gebouwen in een 

parkachtige omgeving. Ik kreeg de indruk dat 

sommigen het liefst rechtstreeks naar Temple Bar 

gegaan waren. Het animo voor The Book of Kells  

was niet zo groot…. Jammer hoor   

De Temple Bar regio was leuk, maar toch wel erg toeristisch. Het kan ook zijn dat we er een 

beetje de smoor in hadden, dat de ferry de volgende dag al vroeg wachtte. In de buurt van 

ons hotel vonden we een grote maar gezellige pub. Zo konden we lopen naar ons hotel en 

ons niet meer vergissen in de buslijn.   
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Book of Kells  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Temple bar   
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DAG 9, zaterdag 22 juni, van Dublin naar Hull, 372 weg km  
We hadden een aardig stukje te rijden vandaag. Om 6 uur vertrokken we bij het hotel, om 7 

uur boarden bij Stena Line en om 8.10 uur vertrekken naar Holyhead. Het vastsjorren was 

weer geen probleem. De overtocht duurde 3,5 uur. We konden een beetje bijkomen in de 

bioscoop.   

Vanaf Holyhead reden we naar Hull. Dit keer veel snelwegen. Minder leuk, maar het was 

nodig om op tijd in te kunnen checken om uiterlijk 19 uur. Wat een verschil in 

verkeersgedrag: Ierland of Engeland! In Hull aangekomen was de rally Halman gelukkig 

bekend, en er was gereserveerd. Toen iedereen een plekkie gevonden had, konden we gaan 

relaxen na een pittig lange dag.   

P&O Ferries was werkelijk geweldig, in alle opzichten. Het was echt genieten en relaxen, zo 

konden we toch weer een beetje uitgerust thuis arriveren. De volgende dag al…  
  

DAG 10, zondag 23 juni, van Rotterdam naar huis, 225 km  
Na een soepele 4e overtocht, een heerlijk ontbijt, geen douane gedoe, reden we voor we het 

ons realiseerden door het havengebied van Rotterdam. Rechts van de weg, en route naar 

huis. We kijken terug op een werkelijk geweldige vakantie die in al haar facetten onze 

verwachtingen overtrof. Het was een motorvakantie zonder brokken, met een geweldige 

sfeer, prachtige routes, het Ierland-Roadbook, een super penningmeester, een prachtig land, 
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een gastvrij land, prima motorrijweertje, geweldige muziek, 

geweldige pubs, lekker Irish beer én overal Heineken, lekker 

sturen en een magnifiek landschap.   

  
  
  
  
  
  
Irish bikers, routedirector, bedankt!!  
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Raundo Dolimiti Redux  

2019  

  

Dag 1:  

Alles gepakt, Rutger heeft een perfecte aanhanger geregeld, en we vertrekken mooi op tijd richting 

zuid Duitsland. De droge worste, broodjes ei en andere alerhande vreterij zorgen voor een goed 

gevulde en borrelende maag. De Touran van de fam. Sol is één met de aanhanger, motoren en de 

rechter voet van Johan. Zolang Rutger slaapt althans. In Unterhingau wacht een warm onthaal bij 

Adler Bockwirt. Bij het afladen van de motoren raken we aan de praat met een lokale motor 

liefhebber. Hij laat trots zijn zündapp met 4cyl boxer motor zien.  
  

Dag 2:   

Vandaag vertrokken uit Unterhingau. Na een 

goed ontbijt en kerkklokken die wel heel vroeg 

gingen, 6:00! Eerste stukje richting de Fernpass 

mooi binnendoor over de glooiende 

heuvellandschap van zuid Duitsland. Bij de 

Fernpass was het erg druk met veel file. Na een 

korte technische stop aan niet Italiaans materieel 

konden we na Imst eindelijk de gas kraan wat 

verder open draaien. Richting Sölden ging het 

mooi omhoog. Heerlijke spagetti als lunch gehad.  

De route vervolge richting de Timmelsjoch.  

Prachtige omgeving die grotendeels nog wit is. 

De laatste paar bochten rijden we tussen muren 

van 12 4m hoog. Na de Timmelsjoch onderaan 

linksaf richting de Jauffenpas. In Gp stijl naar boven gereden om vervolgens een drankje te doen 

tussen vele motor rijders. Van de Jauffenpas naar beneden richting de Penserjoch. Snel door 

want we waren net een clubje GS’en voorbij en daar wouden we niet weer achteraan sukkelen. 

Met een paar Nederlanders in de nek vol gas naar  

beneden, even tanken en zo de garage van het Alpenblick hotel binnen.  

S ’avonds even eten. In de directe omgeving 

was er volgens de heer sol niks te 

verkrijgen. Wij lopen naar het eerst 

volgende dorpje voor een burger tent. De 

omgeving is mooi, langs een beekje en 

mooie bergen. In het dorpje is de hamburger 

tent allang verleden tijd dus gaat de 

benenwagen een kilometer of wat verder. 

Na een toch van 4 km vinden we dan toch 

nog een pizzeria, heerlijk. Na het eten en 

het toetje nog weer iets verderop, komen we 

er op de terugweg achter dat er op 200m 

van het hotel toch een pizzeria zat... Met 

8km in de benen gaan we na een laatste 

biertje het bed in.  
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Dag 3:   

We starten met mooi weer vandaag. Met de motor net op temperatuur draaien we links een 

bergweg op. En drekst gas er op en bocht om bocht, omhoog links en weer rechts. Gaaf!! Top 

terrein voor de Italianen. Na de binnenstad van Bozen willen we de Mendelpass op. Helaas 

afgesloten. Er zijn bergrennen en de pass gaat om 12:00 voor een uur open. We bakken weg in de 

zon. Ik loop nog eens 500m om dichterbij het spektakel te komen maar helaas niks te zien. Na een 

bakkie gaat het los, volgas naar boven. Menig Italiaan voelt zich bedondert door het snel voorbij 

komen van de drie gele platen. Rutger kan met een andere tuono net een auto voorbij en gaat er 

van door. Johan en ik klappen een paar Italianen in het haarspeldbochten gebied voorbij. Ze zullen 

wel denken, z’n rooie Italiaan met van die koffertjes. Boven aan treffen we Rutger met de niet 

spraakzame Italiaan, die al aan het sparen is voor een V4 Tuono. De weg vervolgt richting Meltina. 

Wat is het hier prachtig!! Voor de tweede keer komen we door Bozen en onder de Autostrada nog 

een keertje rechtsaf om een mooi lusje te pakken. Volgens diverse route apps en google moet het 

mogelijk zijn. Bij het bord met het bekende loopt dood teken weet ik de mannen te overtuigen om 

toch door te rijden. Na een kilometer of wat houdt het asfalt toch echt op nadat we een boerderij 

voorbij gereden zijn. Stug door rijden denk ik, en vertrouwen uitstralen. De haardspelt sectie die 

volgt is smal, onverhard en zonder vangrail. Omdraaien en terug is alleen een optie als je de motor 

uit elkaar schroeft, Avontuur! Uiteindelijk zie ik asfalt, eindelijk. Tot in het dal komen we niemand 

tegen. Het laatste stuk naar Kastelruth is mooi asfalt en het aantal bochten niet te tellen.  
  

Dag 4:   

Wij ontwaken volledig uitgerust in het mooie Castel Seiseralm. Wij vertrekken niet al te vroeg 

richting Carezza di logo. Onderweg komen wij achter een lege vrachtwagen die een lading 

boomstammen om moet halen. Hij heeft waarschijnlijk net een appje gehad van zijn vriendin want 

hij heeft de gang er goed in zitten. Hij drukt elke voorganger op en neemt de bochten veel te ruimt, 

eigenlijk is het onverantwoordelijk maar gang is alles zal hij gedacht hebben. Wij komen bij een 

kruising aan waaraan Castel Latemar gevestigd is. Laatste keer aten Johan en ik hier een heerlijke 

pizza, nu drinken we er koffie. We vervolgen onze route richting Vigo di Fassa. Mooie gebeid en 

lekker rustig op de weg. Het gas gaat er lekker op en alles loopt soepel. We draaien de passo Rollo 

omhoog. Wederom lekker rustig op een zwaaiende fietser na. We gaan er vanuit dat het een dank 

gebaar is naar het ultieme gp geluid wat uit onze machines komt.  
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In de buurt van Alleghe gaan we voor een broodje overheerlijke ham. We zien op de bergen richting 

Rocca dat er veel bomen 

omgewaaid zijn. Een Google actie 

leert ons dat er eind 2018 een 

flinke storm heeft huis gehouden. 

Als wij via dit gebeid richting de 

Sella pas gaan begint het wat te 

regenen. Bij het boven in de 

bergen gelegen lago di Fedaia 

komt er te veel water uit de hemel 

om het op de motor droog te 

houden. We (ik) twijfel nog om het 

hele pak aan te trekken. Drie 

bochten later verklaren we Rutger 

voor gek dat hij door rijd. Johan 

parkeert zijn machine ver in het 

gras en wij trekken onze niet te 

missen gele regenpakken aan. 

Onder aan de berg staat Rutger in  

een bushokje te wachten, net wat te nat vertrekken we weer. Bij de eerst volgende tunnel is er wat 

verwarring dus Rutger wordt nog vijf bochten natter. Uiteindelijk draaien we voor kastelruth de 

laatste berg over en is het weer prachtig weer, 30+ en alles kan drogen. In de avond zoeken we 

weer onze vertrouwde serveerster op om onze zelfde gerecht als gisteren te bestelen.  
  

Dag 5:   

Vandaag staat Passo Pordoi als eerst op het programma. Mooiste bergtop van de Dolomieten, wij 

slaan hem deze keer over. Bovenaan de Passo Giau merk ik op dat ook hier het uitzicht heel erg 

mooi is. Er ligt her en der nog wat sneeuw. Na de gebruikelijke kiekjes kronkelen we naar beneden 

richting Cortina di Ampezzo. Hier zou gerust een dependance van de Woldraiders gevestigd 

kunnen worden. Een echt ski dorp.    
  

Dag 6:   
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Vandaag een niet al te lang rondje, lekker genieten van de omgeving. Vanuit Cortina vliegen we 

meteen de passo Falzarego op, een super mooie. Tijdens een kleine rook pauze zien we nog een 

Kawasaki waarvan het kentekenplaat als banden afschraper werkt, niet best. We draaien rechts af 

direct de passo Valparoria op. Wat een ruige omgeving, prachtig. Elke bocht weer een andere puist 

die de aarde uitsteekt. Bij Costalunga fixen we de Yamaha voor de tweede keer om vervolgens bij 

Zwischenwasser een bakkie te doen. Het weer blijft goed. We draaien rechts de Furkelpass op, het 

gas gaat er lekker op. De weg 

vervolgt naar een doodlopen stuk, de 

Praagse Wildsee. Een prachtig 

gelegen meer op 1500m in de 

bergen. Kraak helder water en veel 

toeristen, het lijkt Giethoorn wel. Na 

een bradworst rijden we weer vol 

enthousiasme verder links om de 

Monte Cristallo. We stoppen bij het 

Misurinas meer om lekker te 

genieten van de zon. Na een half 

uur, de laatste pas van vandaag en 

de laatste zonder bagage. De passo 

Tre Croci. Rutger Jaac en Johan, 

allemaal de gaskraan vol open. 

Linksom, rechtsom, remmen en 

accelereren. Totdat oom agent ons 

van de weg gedirigeerd, papieren! 

Na wat zoek werk en email verkeer 

komen de laatst gevraagde 

verzekerings papieren te voorschijn. 

We mogen door! De ontbrekende db 

killer van Johan wordt over het hoofd 

gezien. Waarschijnlijk waren ze 

overdondert door het Italiaanse 

schoon wat hen omringde.  
  

  

Dag 7:   

Een strak blauwe hemel, dat is wat 

ons verwelkomt bij het opstaan.  

Iedereen heeft beter geslapen als gisteren. We zijn er mooi vroeg bij want de route is lang en het 

weer wil op het einde van de dag nog wel eens regenachtig worden. We rijden de Monte Cristallo 

nu de andere kant langs en stoppen bij bij Lago di Landro. Wederom is de natuur hier prachtig. Op 

de weg richting Lienz opent het dal zich voor ons uit. Kilometers ver kun je kijken met aan 

weerszijden de grote bergen. Bij Lienz draaien we de weg in die ons over de GrossGlockner brengt. 

Allemaal haarspeldbochten en mooi asfalt, wat gaaf! Even tol betalen en boven aan stoppen we 

voor het uitzicht op 3000m. Johan helpt nog een GS overeind want de bestuurder verloor zijn 

evenwicht. Door het tunneltje heb je nog een soort van tussengebied op een vlakte. We stoppen 

wederom voor wat panorama’s. Eenmaal beneden lekker een burger naar binnen gewerkt. De rest 

van de route naar Gerlos is niet heel spannend en voornamelijk 100km vloeiend. Totdat we het 

plekje Neukirchen binnen rijden. Allemaal motorrijders en standjes en muziek. Een biker treffen. We 

doen er een drankje en genieten van al het moois. Echter voor dat de bodem van het glas bereikt is 
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verteld de aangetrokken wind ons dat er regen op komst is. Snel op de motor en regen pak aan. 

Nat arriveren we bij Hans in gerlos waar de regen nooit gekomen is en we in 30 graden stralend 

zon opdrogen.  

Na de gebruikelijke snaps, ja twee want op 1 been kun je niet staan, lopen we het dorpje in. En 

tegen stelling tot de wintersport is er nu helemaal niks te beleven. We doen een drankje en een 

hapje, vergetende dat onze kleding op het balkon nat regent.  
  

Dag 8:   

We rollen in een lange stoet de Gerlospas af en rijden richting de Achensee. Mooie bochten 

omhoog. Een paar foto’s en door. Bij Vorderriss pakken we een tol weggetje. Niet voor Rutger, die 

gaat vol gas het geïmproviseerde tol hokje voorbij. Johan en ik rekenen netjes af. In Garmisch 

Partenkirchen nemen we een kleine lunch. Het laatste stuk naar Unterthingau is nog verrassend 

mooi en wij sluitend met passend tempo de toch op de motor af. Op sommige stukken lijkt de 

ketting van Rutger ons tegemoet te komen maar alles blijf gelukkig heel. Johan ruikt het thuisfront 

op deze afstand en stelt voor om de auto op te laden en te gaan rijden. De rit verloopt goed en we 

komen op een van de langste dagen met schemer om half twaalf weer aan in Steenwijk.  

Jaac van der Linden  

  

Los van ut wief toer 2019  
4, 5 en 6 oktober  

  

DAG 1, vrijdag 4 oktober  
Om 8.30 uur verzamelden zich maar liefst 20 mannelijke motormuizen bij De 

Gelderingen.  
  

Groep 1: Leo, Berry, Bert, Karl, Patrick, Sjonny en Alexander  
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Groep 2: Gertjan, Arie, Frank, Martin, Sjouke, Klaas, Marco  

Groep 3: Dennis, Paul, Jaac, Gerard, Jan, Reinder-Jan  
  

We vertrokken rond 9 uur richting Motorranch Westerwald. Gelegen in het 

Westerwald, hoe kan het anders. Een voor ons relatief onbekend gebied.   
  

Al snel viel de regen met bakken uit de lucht. Het is dan altijd wel even wennen met 

rijden. Het is altijd wat gladder, de hulp van moderne elektronica is onder die 

omstandigheden dan altijd extra welkom. Maar ach, vroeger ging het ook zonder, 

dus waarom nu niet meer. 

Gewoon goed afstand 

houden zodat je genoeg tijd 

hebt om te reageren.   
  

Met drie groepen ongeveer 

tegelijk op de lunch locatie 

arriveren bleek een 

uitdaging. Op de een of 

andere manier moet er met 

de route in My Route App 

geknoeid zijn??!!  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

We konden gelukkig nog wel getuige zijn van het laatste eitje en andere stevige 

kost……  
  
  
  
  

  
  
  
  

Wel toe aan een lekkere warme douche en een potje bier kwamen we bij Guus en 

Yvonne in Motorranche Westerwald aan. Uiteindelijk had iedereen een plekje 

gevonden in deze ruime herberg, met soms wel 4 slaapplekken per kamer tot 

éénpersoons aan toe.   
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De avond was als vanouds gezellig en tamelijk vloeibaar. Over het eten waren de 

meningen verdeeld. In het bargedeelte was het wel vrij rustig, wij waren de grootste 

groep en maakten zoals altijd het meeste kabaal. Guus bleek niet zo’n prater. 

Misschien maar goed ook… Hij hield strak de klok in de gaten en even na 12 uur 

gingen we allemaal te bedde.  
  

DAG 2, zaterdag 5 oktober  
De toercommissie had weer een prachtig parcours uitgestippeld en droog weer 

besteld. We reden het dorp uit en kregen direct al te maken met een mega 

rondleiding wegens weg werkzaamheden. Oh ja, we waren in Duitsland.   
  

Ieder dacht in oplossingen bij ons groepje, en weldra vonden we een weg langs, 

tussen en over beken en hoofdwegen. We waren weer terug en route.   

Het bleek een prachtig gebied te zijn waar we aangeland waren. Voor elk wat wils 

eigenlijk. En wat wel lekker was, niet veel andere motorrijders. Misschien door het 

jaargetijde, misschien door het wat onbekendere gebied. We waren er hartstikke blij 

mee. Konden we lekker rijden. Een lokale Konditorei bleek een ideale  

ontmoetingsplaats te zijn. Alle drie de groepen gingen er heerlijke koffie drinken met 

uiteraard een Duitse, dus grote, taartpunt.   
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Toen 

deed ie 

het nog die 

rooie 

nieuwe 

machine….. Maar goed ook want we kregen nog een stukje Tom Tom route.   
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De Garmin was helemaal de weg kwijt. 

Plaspauze en gewoon doorgaan dus. Maar 

eerst rustig genieten. Het was er lekker 

modderig en prachtig!!  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Heerlijk gegeten in Café Bressler in 

Nassau. Achteraf hoorden we daar al 

van de pech van Klaas. Later hierover 

meer.  In de loop van de middag 

even tanken. De tank wilde nog wel 

open, en ook weer dicht. Het 

contactslot liet het echter afweten. 

Met de techneuten Jaac, Dennis, Patrick 

en de immer geduldige Bert, lukte het 

om weer geluid uit de uitlaat te krijgen.   
  

Uiteraard zijn we benieuwd hoe de 

toekomst van de Duc uit Oldemarkt 

er uit gaan zien!!??   
  
  

Die avond was al weer de laatste avond van ons verlofweekendje. Het was reuze 

gezellig en lekker warm. Dat laatste was wel prettig. Het was welliswaar een droge 

maar behoorlijk frisse dag geweest.   
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Op ons thuishonk hoorden we de details van de pech van  Klaas. Het wiellager 

zorgde er voor dat de Yamaha moest blijven staan….Hoe is het mogelijk? 

Waarschijnlijk toch de combinatie van regen en zand.   
  

DAG 3, zondag 6 oktober  
  
De meerdaagse trips van een week of meer, hebben als nadeel dat ze al snel als een 

goede gewoonte aanvoelen. Een weekendje weg wordt daarmee wel erg kort. Op 

zondagmorgen was het al weer zo ver. We gingen huiswaarts, 19 man op de motor 

en Klaas in de leenauto. Zijn motor moest het zonder berijder doen.   
  

 

  

Ook nu weer had de toercommissie een orginele route bedacht. Rond de middag 

lunchten we bij Bikertreff in Gronau. Prima tent. Net over de grens bij Enschede.   
  

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd weekend. Het rijden in drie groepen 

van ca 7 deelnemers is goed bevallen. Je komt elkaar regelmatig tegen, gewoon 

onderweg, of op stopplaatsen.   
  

Het gebied Westerwald is goed bevallen. Hier gaan we zeker weer een keer naar toe. 

Of het de Motorranch wordt, valt te betwijfelen.   
  

Mannen allemaal bedankt voor dit supergezellige weekend. Zonder 
ongelukken zijn we veilig thuis gekomen. Toercommissie: het was TOP!  


