
 Verslag motorrit MC Top Grave-Groesbeek-Maasduinen op 10 Mei 2022

Verzamelen, zoals altijd, op het parkeerterrein bij de Braak. Een opkomst van 8 rijders, waarbij er 6 
afmelding te registreren zijn. Een mooi groepje, waarbij de potentiële nieuwe leden even konden 
wennen aan het sfeertje onderweg op het terras en onze manier van rijden.
De terugkoppeling op deze ervaring is positief, dus kunnen we wellicht ons ledenbestand 
binnenkort uitbreiden.
De route was weer een geweldige ontdekkingsreis, waarbij Hans weer supermooie weggetjes heeft 
gevonden. 

De eerste stop in Grave was erg gezellig. De zon moest nog op gang komen, maar verder was de 
koffie (en sommigen konden geen weerstand bieden aan de appeltaart) en het gezelschap in 
opperbeste stemming.

  

De Gouden Leeuw heeft uitstekende koffie en een gezellige bediening.



Na de noodzakelijke sanitaire bezigheid weer op de motoren en werd de route nog mooier. Het 
zonnetjee deed soms even zijn best, maar de temperatuur bleef zeer aangenaam. We werden niet van
de motor gebrand, alhoewel enkele het toch wel wat warm vonden. Wacht maar tot de echte zomer 
komt, dan kun je een rijdende sauna tegemoetzien. Zwetend in je eigen motorpak.

Onze lunchstek bij de Maasduinen was voor enkelen van ons reeds een deja vu. Mooi gelegen aan 
de waterplas en een uitstekende eetgelegenheid. Een aanrader voor diegene die van wandelen en 
lekker eten houdt.

 

De motoren konden op een bosrijke locatie gestald worden en na de lunch hoefden we niet op te 
warme zadels gaan zitten.

De retourrit werd nog opgevrolijkt met een cruise oversteek. Even in de wind langs de Maas.

Daarna de laatste stop. Helaas hebben een paar van de deelnemers niet begrepen, dat we even elkaar
uitzwaaien. Jammer voor jullie, want Hans en de schrijver hebben heerlijk in het zonnetje van een 
ijsje kunnen genieten.

Alle deelnemrs bedankt vor de gezelligheid en tot de volgende keer.

Koos Middeljans


