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Keuze van deze rit was weer een gepuzzel vanwege corona. De Duitsers waren steng en dus maar 
een alternatief gekozen. Op de dag zelf waren de regels versoepeld, maar daar kun je geen plannen 
mee maken.

Verzamelen om 9.00 uur en dan met 9 motoren op pad.

De oplettende lezer telt er maar 8. De fotograaf is nummer 9. 
Het verzamelen veroorzaakte enige vertraging, omdat er nog rijders zouden komen. Misverstand, 
dus om 9.15 op pad. Naar het inmiddels weer “drooggelegde” Limburg. Maar daarover later meer.

De route kunnen we op meerdere manieren indelen. 
• Op basis van “natuurlijke selectie” hebben we droge secties, iets natter, zonnig en kletsnat. 

Uiteindelijk bleek het begin en de laatste 15 km een kletsnatte sectie te zijn.
• Op basis van de wegenstructuur hebben we aanlooproutes, verbindingsdelen, kleine 

weggetjes en super fraaie heuvelachtige kleine weggetjes.
• Op basis van de daginvulling hebben we een rij gedeelte, een koffiepauze deel en 

lunchactiviteiten

Laten we beginnen met de meteo voorspellingen. Ook deze dag, net als al die andere, niets dan 
verrassingen. Je kunt natuurlijk iedere keer weer gaan schuiven met de dagen voor het rijden, maar 
ook thuis hebben ze een planning. Net als voor wandelen, fietsen, vakantie BBQ en andere leuke 
dingen, die we allemaal kunnen doen, willen we goed weer. :aten we dit afspreken: er bestaat geen 
slecht weer voor de motorrijder, er bestaat wel slechte kleding.

Daarna even een woord over de route.
Deze rit door Zuid-Limburg had alles in zich.
Maar vooral de super kleine paadjes (wel verhard) 
waren een groot plezier voor de motorrijder.
Een holle weg met met motor is een uniek tochtje,
die je allen in Limburg vindt. De weg was nat en hier 
en daar modderig vanwege de regen, opletten dus.

Deze route kun je lopen, fietsen of op de motor rijden,
maar af te raden om met de auto te doen. Te smal en je
beleeft niet de essentie van een holle weg.

Een uitstekende vondst van onze routeplanner.



Nu even over de stops. Koffie in de ochtend is een must. 

Niet iedereen, maar velen van ons, nemen iets bij de koffie. Limburg: vlaai natuurlijk.
Bij de koffie zelf was ook iets lekkers nl. noga . Een heerlijk klein hapje zoetigheid.

Noga (Nougat) Recept:
200 gr honing : 250+12 gr suiker : 25 gr glucosestroop : 85 gr water : 1 eiwit :350 gr geroosterde en
ongepelde amandelen : 25 gr pistachenootjes : Ouwel/eetpapier

Niet iedereen is verzot op deze zoete hap. Gelukkig hoefden we niet aan verspilling te doen, want 
we hebben leden die er wel soep van lusten. Dus inleveren bij de liefhebber. Zelfs bij de 2-de koffie 
weer een blokje noga. Ook deze inleveren dus. Hopelijk zijn zijn vullingen op zijn plaats gebleven.

 Na de koffie werden de berijders en de motoren door ongewenste hemelwater afgespoeld. Gelukkig
droog je snel op tijdens het rijden. De route door de Limburgse heuvels en dorpjes liet je al snel 
deze regenbui vergeten en het plezier kwam snel weer boven drijven.

Op naar de lunch.

 

Een typische Limburgse boerderij (met binnenplaats) in een aangepast jasje gezet voor de toeristen.
Buiten een terras, waar je heerlijk kon genieten van een Limburg heuvelandschap.
Iets mider geslaagd was de aktie van de eigenaar. De motoren veilig parkeren op de groene weide 
naast de boerderij. Goed bedoeld, maar een helling van gras op Limburgse klei is lastig op en af te 
rijden. Met een beetje hulp van de andere motorrijders kregen we toch alle motoren weer op de 
verharde weg. Hij vond het zelf ook een mislukte aktie.



De catering kon wel iets beter. De bestelling werd voor de hele groep opgenomen en als geheel 
klaar gezet. Zelf weer ophalen, waar je maar moest gokken wat voor jou was. Ach, we zijn flexibel, 
maar erg gastvrij kwam dit niet over.

Daarna verder door Zuid-Limburg o.a. via Oud Valkenburg en Valkenburg.
Bij de vorige rit (zie verslag 20 juli) hebben we bewust er voor gekozen om niet de ramptoeristen 
uit te hangen. Hoe zou het o.a. met Valkenburg zijn? Regelmatig kwam de oproep via radio en tv 
van Valkenburg om toch vooral te komen, want de toerist was meer dan welkom.
Hier is zeker gehoor aan gegeven, want de parkeerplaatsen, de straten met wandelaars en het drukke
verkeer door Valkenburg waren hier het bewijs van.

De terugreis verliep voorspoedig, maar ging gepaard met een afscheidsbui(?) aan het eind van de 
dag. Bij een natte Leende hebben we elkaar een goede thuisreis gewenst en iedereen bedankt voor 
zijn bijdrage aan een geslaagde motoruitje.


