
Verslag Motorrit Zaltbommel 161 km op 13 september 2022 

Heel aardig weer om een motorrit te maken. Hoewel af en toe buien waren voorspeld, bleven die de 

gehele dag uit. Droog wegdek, niet te heet, dat is lekker rijden. De rit was iets korter dan normaal, 

slechts 161 km, en dus werd er later gestart, om tien uur bij Braak in Helmond. 

 
 

 
 

Het is altijd leuk elkaar weer te zien en de motoren, soms nieuwe aanwinsten, te bewonderen. 

Motoren gaan lang mee, en er rijden dus ook oudjes mee uit de tachtiger en negentiger jaren. Het 

bestanddeel Harley Davidsons is behoorlijk en die zijn toch echt wel het bekijken waard. Die 

machines doen in vermogen en luxe niet onder voor een behoorlijke auto. Overigens bewonderden 

onderweg bij de koffiepauze een drietal toeristen mijn motorscooter, een soort opgevoerde 

brommer en dus de lichtste van het stel, en dat doet toch deugd. Ik kan met mijn motorscooter alles, 

zit heerlijk beschut, ben van alle gemakken voorzien en ben er bloedzuinig op. Het is maar dat u het 

weet. 

Voorrijder Hans (van Duren) reed op dit moment in Tsjechië, en dus werd de andere Hans 

(Raaijmakers) gebombardeerd tot Voorrijder. Succes, want Hans bezit de allernieuwste navigatie van 

Garmin, reed rustig zijn weg en werkte prima samen met Wegzetter Marijn. Zelf was ik Sluiter, en dat 

is een positie die ik graag rijd. Drie koplampen aan om herkend te worden als de laatste van de 

groep, 5 ltr. extra benzine, tweede accu, sleepkabel en werkende navigatie voor de calamiteiten.  

Er rijdt van alles mee aan motoren en rijders. We hebben mensen met ‘glim’ (Harley Davidsons), 

boem-boem geluid (Harley Davidsons), sportief uiterlijk (BMW van Henri bijvoorbeeld), grommende 



stabiele doordouwers (Moto Guzzi), jankende Honda (eigenlijk ook leuk om jong te blijven), ‘wat is 

dat voor iets’ (Honda motorscooter van mij). We veroorzaken geen echte overlast, rijden volgens de 

verkeersregels en de clubregels – en dat is erg netjes -, en genieten van de vrijheid (en een beetje 

mooi geluid). De andere mensen op en langs de weg genieten kennelijk mee van het ‘nette’ 

motorgezelschap en de mooie motoren. Leuke hobby voor mensen op leeftijd van de PVGE. Door het 

samen rijden kom je ergens, heb je aanspraak en mag je op elkaars hulp rekenen bij calamiteiten. 

Calamiteiten bleven ook gisteren uit. Kennelijk verzorgen de leden hun motoren goed. Mannen en 

motoren kwam weer veilig thuis. Afkloppen.  

We reden binnendoor naar Vinkel, waar de eerste stop zou zijn. Die misten we echter door 

wegopbrekingen en omleidingen (dan werkt de navigatie effe niet), en dus togen we door naar de 

Maas voor koffie en toilet.  

  
 

Om het rijden af te wisselen, waren er twee minicruises gepland, over Maas en Waal. Echte cruises 

kunnen velen van ons niet betalen, en dus genieten we van de goedkopere veerovergangen.  

 
 



 
 

 

De rivierlandschappen blijven prachtig om te zien, en het beschaafd rijden op de dijken is toch altijd 

genieten. Het water van Maas en Waal staat nog steeds erg laag. 

 
 

Na de koffiestop reden we via Zaltbommel naar Heusden voor de lunch. Na kris-kras-zoeken vonden 

we eindelijk het door de voorzitter zo geliefde pannenkoekenrestaurant. Nou, ik moet eerlijk zeggen 

dat er goed verdiend werd aan de pannenkoeken, maar dat deze ook heerlijk smaakten.  

De reis naar het good-beypunt in Stiphout ging via Oisterwijk en Oirschot. Oisterwijk heeft prachtige 

wegen door het groen, en Oirschot heeft geweldige kinderkopjes. Deze laatsten vormen een goede 

test voor de motoren; zitten alle boutjes en schroefjes vast en zijn de schokbrekers nog in orde. Twee 

rijders waren al eerder afgezwaaid en dus kwamen we met acht rijders bij het eindpunt van de rit.  

Bedank Voorrijder Hans, bedankt Wegzetter Marijn, bedankt MCTOP-pers voor de gezelligheid en de 

kameraadschap. 

Met 205km op de teller en nat bezweet in het dikke motorjack trakteerde ik me thuis op een koud 

pilsje (eigenlijk twee), voldaan en met mooie indrukken van het schone Nederland. Als ik een zijspan 

had, mocht u een keer mee. Weet u dat je de motorritten ook per auto (5 personen?) kunt rijden? 

Dat kan de PVGE voor u organiseren (rit gemiddeld 200km, €0,10 per km excl. consumpties), als u dit 

kenbaar maakt aan het secretariaat.         Han 


