
Verslag MC Top motorrit “Bruinkool” naar Duitsland

Datum: 14 Oktober 2021

Deze toertocht was oorspronkelijk gepland op 12 Oktober, maar het weerduiveltje gooide roet in het
eten. Dat smaakt echt niet, dus werd de rit verschoven naar de donderdag.
Helaas hadden we de nodige afzeggingen en Hans kwam die ochtend zelfs even langs rijden om ons
te laten weten, dat er andere plannen gesmeed waren.

De vijf aanwezige rijders hadden iets meer dan 225 km voor de wielen, dus om stipt 9.00 uur op 
pad. Nu met prima motorweer. Geen spatje regen en de hele dag zo rond de 15 graden.

Eerst maar naar de Maas om van een leuke aanrijroute naar Duitsland te genieten. Helaas was er iets
gebeurd op de Maas, waardoor de pont uit de vaart genomen was. Mooi pech gehad.
Maar een geluk bij een ongeluk. De weg langs de Maas naar de pont van Baarlo-Steyl was 
bijzonder fraai, waardoor we mooi zicht hadden op de Maas en zijn uiterwaarden.

Pont op en dan op zoek naar een koffiepunt.
Helaas ging deze pret “voorlopig” niet door. Plotseling viel een van de motoren stil. Geen 
mogelijkheid om het te starten. Even gekeken of de vonk wel oversloeg. Nee dus en net als bij de 
liefde, als de vonk niet overslaat gebeurt er niets. De hevige liefde voor een motor is niet genoeg om
de vonk te laten overslaan, dus de ANWB activeren.
Nu was er weer een geluk bij een ongeluk . Op korte afstand van de pechplaats was een restaurant, 
waar het wachten op de ANWB op een prettige manier kon worden ingevuld.

De schrijver van dit verslag is tijdens de koffiepauze nog even bijgeschoold over de ligging van de 



landen aan de Noord-Afrikaanse kust. Waarvoor mijn dank.
De hulptroepen zouden binnen 1 uur komen, dus een 2-de kop koffie kon ook wel besteld worden.

Bij het arriveren van de ANWB werd er gezamenlijk besloten, dat de anderen de rit gingen 
vervolgen. Later werden we door de pechvogel op de hoogte gebracht van het euvel. De accupolen 
waren gecorrodeerd, dus geen spanning beschikbaar voor goed functioneren. De specialist gebruikte
een stukje schuurpapier om de polen en accuklemmen schoon te maken en hij kon weer rijden. Was 
het ook maar zo gemakkelijk om met een stukje schuurpapier de vonk bij de mens weer te laten 
overslaan. Hij is rechtstreeks naar huis gereden, want een stel motorrijders bij het juiste restaurant 
weer te vinden is bijzonder lastig.
Zeker in dit geval, want de geplande stop moest anders worden ingevuld, omdat het te druk was om 
ons van een maaltijd te voorzien.
Het alternatief was ook prima. Daarna op naar de eindbestemming nl. 

“der-skywalk-ueber-dem-tagebau”

Het was de bedoeling om dit te gaan meemaken, maar helaas – tijdelijk gesloten.
Nu dus van deze pech ook maar weer een geluk maken.
De rit was dermate fraai, dat we deze het volgend jaar wel weer ons rittenplan kunnen opnemen.

Koos Middeljans


