
MCTOP rit Rijn-Emmerich-Ooijpolder-Gemert 188 km 

 

 

Laat ik de lezers eerst gerust stellen. Voor zover ik weet zijn de 16 motormuizen weer heelhuids en 

veilig thuis gekomen. Op bovenstaande foto ontbreken nog enkele ‘laatkomers’. Zo’n rit van 188 km, 

exclusief de thuisrit vanaf het  afscheidspunt is toch een hele onderneming voor mannen ‘op leeftijd’. 

Ondergetekende is bijvoorbeeld 75 en dan ben je wat minder soepel in rug en ledematen. Bovendien 

is het gewoon druk, met name in de steden, en dan moet je opletten. Motorrijders kijken niet alleen 

voor zich, maar ook in de spiegels en naar onderen, het wegdek. Een homp klei van een 

landbouwvoertuig, grit of een paardenkeutel kan een schuiver betekenen. Motorrijders hebben wel 

in hun jacks elleboog- en rugstukken om hen enigszins te beschermen bij dit soort valpartijen. Goed, 

dat voorzitter Koos ons nog eens op het hart drukte om rekening te houden met elkaar, met name 

ook met de twee nieuwkomers. Overigens moet dan ook in de praktijk een voorbeeldig rijgedrag 

getoond worden; Te hard rijden, niet spiegelen naar ‘de rest’ , niet bij elkaar blijven, zijn echt 

doodzonden. 

Onze rit ging eerst naar Overloon voor een koffie- en sanitaire stop (mannen op leeftijd). ‘Broer & 

Zus’ bleek in de verbouwing en dus verrasten we een andere café-eigenaar  met 16 mannen op zijn 

terras. Heerlijk in het zonnetje. Is € 2.75 voor een kopje koffie tegenwoordig normaal? Ik kom te 

weinig op een terras. 

 



Die linkse motormuis op bovenstaande foto is Hans. Hij maakt onze ritten, die wij dan inlezen in onze 

navigatieapparaten. Deze rit reed hij ook, zoals vaak, als Voorrijder. Hij ziet dan een spoor op zijn 

beeldscherm en moet daar bij blijven met zijn GPS-aanwijzer. Dat vraagt veel routine, want je rijdt zo 

een weg te dichtbij of te ver in. Zelf reed ik met een Garminnavigatie met een ‘route’, dan krijg je 

aanwijzingen te horen, en met een ‘spoor’ op een oude telefoon, bij wijze van experiment. De 

routeaanduidingen en instructies zijn wel gemakkelijk, maar bij afwijkingen, zoals weg-opbrekingen, 

gaat het apparaat aan het herberekenen en dan klopt er vaal niet veel meer van de route. Het rijden 

met een spoor op mijn afgeschreven telefoon (app GPX-viewer) was een succes, al vereist dat veel 

kijken op je beeldscherm en vaardigheid om te juiste afslagen te nemen. Overigens is de rit van de 

Voorrijder heilig; je volgt en onthoudt je van commentaar. Het gebruik van de app GPX-viewer kan ik 

ook wandelaars en fietsers aanbevelen, als je een bestaande route inleest. 

Van Overloon naar Emmerich was een mooie rit, met bij Vierlingsbeek een mini-cruise (pont) over de 

Maas.  In Emmerich misten de laatste vier rijders, waaronder ik als Sluiter, de andere rijders. Op een 

kruispunt beek gaan Aanwijzer gezet te zijn door de Wegzetter, of deze heeft die instructie gemist. 

Op gevoel kozen wij als laatste vier toen maar een richting, juist ja, de verkeerde dus. Uiteindelijk 

leverde telefonisch contact (telefoon pakken, helm af, niet te verstaan zonder mijn hoorapparaten, 

moet ik dus ook nog opnemen in mijn motor-apparatuur), de nodige duidelijkheid; de grote groep 

genoot op een terras in Emmerich am Rhein en wij vervolgden de rit tot een volgende mogelijke 

pleisterplaats. Die pleisterplaats kwam pas in Leuth. We vonden een snackbar met smakelijke dingen, 

en God zij dank ook een toilet.  

Van Leuth reden we de Ooijpolder in. De Ooijpolder blijft mooi en lekker om te rijden. Via Berg en 

Dal kwamen we bij de Zevenheuvelenweg (ik woonde er tijdens mijn studie in Nijmegen) wat 

motorrijders het genot geeft van een heuvelachtige weg en een mooi uitzicht. Via Groesbeek 

kwamen we bij onze tweede minicruise, het pont bij Cuijk.  

 

Lekker druk op het pont met fietsers en wandelaars, dus met fijne buurt over en weer. “Och, wat is 

dat een mooie motor.” “U heeft kleurige sokken aan.” “Jullie boffen toch wel met jullie vrouwen”. 

“Waar komen jullie vandaan?”  “Waar wandelen jullie naar toe?”  

Voor de duidelijkheid; wij reden dus met vieren en de grote groep was nog elders, wie weet waar. 

Ter hoogte van De Rips moest ondergetekende echt tanken, anders had ik moeten duwen. De andere 

drie waren te ver weg om te waarschuwen, dus ging ik, heel eigenzinnig, de eerste en de beste 

‘pomp in het zicht’ bezoeken. In Gemert trof ik mijn drie collega’s weer, maar kennelijk konden we 

geen afscheidspunt vinden, want we hebben heel Gemert mogen zien, maar niet de grote groep 



motormuizen. Kennelijk viel het informeel besluit om huiswaarts te gaan, gezien de tijd en de 

vermoeidheid. Op een gegeven moment heb je genoeg gehad… 

Mooie rit, misschien door de navigatiefouten e.d. toch wat te lang (200km exclusief de rit naar het 

eigen huis.  Maar alla, geen motorpech, geen ziektes en andere aardse kwellingen. Mooi dagje met 

aardige mensen. Wat willen we meer? 

Han 


