
Motorrit MC-TOP op 11 Okt. 2022--- 188km naar Broekhuizen-Millingen – Grave – Zeeland 

Op deze mooie, maar toch frisse ochtend, staan er 12 motorrijders op de parkeerplaats bij sportpark 
De Braak, klaar om te vertrekken. De laatste rit van 2022 is 188 km lang naar de Ooijpolder, heen via 
Broekhuizen en Millingen aan de Rijn en terug via Grave en Zeeland.   

Vóór vertrek worden er allerlei zaken besproken 
waaronder natuurlijk het altijd dankbare onderwerp – 
Navigatie – maar ook zaken als motorreparatie en 
onderhoud,  genoten (motor)vakanties, 
weersvoorspellingen etc. Een grote groep dus we gaan 
van start met het zogenaamde  ‘wegzet’ systeem. Dan 
kan het niet fout gaan bij stoplichten, druk verkeer, 
rotondes en dergelijke. Helaas werd die bewering al heel 
snel achterhaald; nog in Helmond was de groep nog 
maar 11 rijders groot en waren we al ’n rijder kwijt. Op 
een of andere manier was er ergens op een rotonde toch 
iets fout gegaan en zonder eigen navigatie zag ie geen 
andere mogelijkheid dan de rit te staken. Jammer, Jammer, Jammer. Dat moet beter en is dus zeker 
een onderwerp voor de winterstop. 

Koffie aan de Maas bij Strandpaviljoen "Hoëg Aan de Maas" . Motoren geparkeerd en dan nog wel 
een stukje lopen (voor de meesten) maar tsjonge jonge zeg dat was puur genieten, prachtig mooi 
weer, zon-  geen wind en bijna met je voeten in de Maas naar de bootjes kijken. Een cadeautje, maar 
ach kom, op een gegeven moment moet je toch weer verder. 

  



 
 

De rit werd verder vervolgd en via een klein stukje Duitsland kwamen we uiteindelijk bij Millingen 
aan de Rijn op de dijk langs de Rijn.  De Rijn komt bij Lobith ons land binnen zeggen ze maar dat was 
waarschijnlijk in de 18e eeuw zo, toen de loop van de rivier nog anders was. Op de kaart van nu zie ik  
een mini plaatsje ‘Spijk’ dat hier meer aanspraak op kan maken.  

Los daarvan hadden we een fantastisch mooi uitzicht op de rivier. Nog wat kilometers verder wachtte 
onze lunch, bij restaurant ‘Oortjeshekken’ (geen idee waar die naam vandaan komt) maar het ligt bij 
het plaatsje Ooij en langs de Waal. Dat is het vreemde met die rivier, zo rij je nog langs de Rijn bij 
Millingen en een paar kilometer verder na een splitsing in de rivier rij je langs de Waal.  

 



 

Vanaf  ‘Oortjeshekken’ dwars door de Ooijpolder, bij Beek via de Holleweg omhoog naar Nijmegen 
en zo via Malden, Heumen, Overasselt, Nederasselt, Grave terug naar het eindpunt in Gemert. Hoe 
het gebeurde weet ik niet maar op een gegeven moment bij de laatste rotonde voor Gemert was ik, 
als voorrijder, plotseling de hele groep kwijt. Ik zag ze nog net de rotonde ¾ nemen terwijl ½ de 
bedoeling was. Afijn volgende keer beter; het was toch een heel geslaagde dag. 

Ritmeester (niet de sigaar) 

 


