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Als je een regenpak aantrekt blijft het droog… 
 
…., maar ik maakte de fout om mijn waterdichte motorkleding in de tas te 
stoppen. 
 
De weersverwachtingen voor ons motorweekend waren nogal wisselend. 
Daarom de avond voor vertrek naar Weinähr twee sets motorkleding 
klaargelegd, om de volgende ochtend definitief de keuze te maken welke 
kleding ik aan zou trekken en welke in de zadeltassen meeging. Uiteindelijk 
zouden we op basis van de actuele voorspellingen droog over moeten komen, 
dus de motorjeans en halfleren jas aangetrokken en het all-weatherpak in de 
tas ‘voor het geval dat’. 
 
Je raadt het al: Nog voordat we bij ’s Heerenberg waren gingen de 
hemelsluizen open. Er was geen tijd om een plek te zoeken om te schuilen, 
maar in 10 tellen doorweekt. Het motorrijden leek wel op bootje varen. 
 
Gelukkig was de temperatuur prima en was ik bij Keulen weer drooggewaaid. 
Tijd voor de tweede bui, en ook een derde volgde. Rond het middaguur waren 
we (Mark, Peter, Martijn en ik) in Weinähr en kon de natte kleding gelukkig uit 
om te drogen op het balkon. 
 
Het was inmiddels stralend weer geworden. Dus na de lunch zijn we nog een 
stukje gaan rijden, in de volle zon. En gelukkig had ik nog een droog 
(waterdicht) pak bij me. 
 
En de  terugreis? Ik maakte weer dezelfde fout… 
 
Menno 
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Op de voorpagina 
 
Een foto, gemaakt tijdens een overtocht met de pont bij Kaub. Op de 
achtergrond het kasteel Pfalzgrafenstein, dat op een eilandje in de Rijn ligt. Dit 
was tijdens ons weekend in Weinähr, waarover Ruud Noorman in dit blad meer 
vertelt. 
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Motorweekend juni 2018 
 
Hallo motorvrienden. Voor iedereen die mij nog niet kent; ik ben Ruud Noorman 
(ja weer een Ruud). In april 2018 ben ik lid geworden van deze “motorbende” 
en ik woon samen met mijn haren; vrouw, dochter, poes en mevrouw konijn in 
Zutphen. 
 
In 1991 heb ik mij motorrijbewijs gehaald en na een Kawasaki EN 500 shopper, 
een Honda CBX 750 F BOL D’OR heb ik 25 jaar een VFR 750 F RC36 gehad. 
Sinds begin april ben ik de trotse eigenaar van mijn nieuwe Yamaha Tracer 
700. Ik heb voor deze motor gekozen, omdat ik een lichtere en handelbare 
motor wilde waarbij ik niet constant voorover op mijn polsen hoefde te hangen.  
In 1994 heeft mijn vrouw ook haar motorrijbewijs gehaald en een Kawasaki 
GPX 500 aangeschaft. Tot de komst van onze dochter in 2001 hebben we veel 
samen en met vrienden gereden. Zo hebben we motorvakanties gehad naar 
zuid Engeland, Italië, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Ook heb ik in die 
jaren een 15 passen toertocht van een week uitgezet van Oostenrijk tot aan de 
Franse Alpen. Dat was een van de mooiste motortochten die ik met de motor 
gereden heb. 
  
Nu even over het motorweekend van 2018. Omdat ik pas begin april lid 
geworden was en me niet eerder had kunnen aanmelden, had ik Joost en 
Menno gevraagd of het toch nog mogelijk 
was om dat weekend mee te maken. Ik had 
namelijk tijdens mijn eerste 
kennismakingritten, de Jubileumrit en de 
vrijdagavondrit al fantastische verhalen 
gehoord over het motorweekend van 
afgelopen jaren. Na eerst op de reservelijst 
te hebben gestaan hebben ze het wijze 
besluit genomen om niet 2 maar 3 
personen in een appartement in te delen, 
zo werd ik bij Stefan en Rob ingedeeld. 
Dus moest ik nog wel even de Yamaha een beetje inrijden zodat hij nog snel 
voor het motorweekend de 1000 km beurt kon krijgen. 
 
Vrijdag 8 juni was het dan zo ver. Spullen de avond ervoor al netjes op de 
motor gebonden en ik was er klaar voor. Mijn oude regenpak maar uit de 
mottenballen gehaald, wat ja je weet maar nooit of de nieuwe motorjas en broek 
ook daadwerkelijk waterdicht zijn en op naar het vertrekpunt. Waar iedereen 
rond 9.00 uur kwam binnen druppelen. 
 
Voordat we in kleine groepjes vertrokken naar Landhotel Weinhaus Treis in 
Weinähr-Lahn werd door sommige nog wel even snel als voorzorg het 
regenpak aangedaan. Wat niet voor niets was want we hebben redelijk wat 
regenbuien onderweg gehad. Mijn “waterdichte” jas en broek hebben het 
redelijk goed volgehouden en mijn regenoverschoenen waren echt een 
uitkomst. Alleen mijn handschoenen leken wel sponzen. Er kwam van alle 
kanten water in. Tijdens de welkome lunchpauze, waar we de inwendige mens 
konden verwennen kon ik die dan ook lekker uitwringen. Na de lunch werd het 



            6 

weer beter en de weg droger en konden we gaan genieten van de vele mooie 
bochtjes, hier doen we het dus allemaal voor !!!!!   
 
Na kilometers lekker stuur bochtjes te hebben gereden werd het tijd voor een 
koffie stop in de buurt van Niederbieder, waar hotelgasten (uit verveling?) aan 
het yahtzeeën waren. Na de koffie op naar ons hotel en weer lekker sturen.  
 
Rond 17.00 kwamen we aan bij het hotel waar ik eerst de motor verloste van 

mijn bagage. Na de kamersleutel te 
hebben gekregen heb ik me 
ontdaan van mijn motorpak en 
opgefrist en vervolgens mijn eerste 
alcoholische versnapering 
genuttigd op het hotelterras waar 
iedereen al gezellig aanwezig was. 
 
Het avondeten was goed met een 
voor- en hoofdgerecht en toetje.  

Alleen de wijze van bediening geniet niet de hoofdprijs. De wijze van afrekenen 
was voor iedereen een raadsel en zeer omslachtig. Het is een beetje vreemd 
dat je midden op de avond al je genuttigde drankjes moet afrekenen omdat 
iemand al Feierabend heeft. Maar goed de drankjes smaakte er niet minder om. 
 
De volgende dag werd ik al vroeg wakker en ik zou een slaapmaatje op de 
kamer hebben maar die lag er niet. Zou ik te hard gesnurkt hebben en is hij 
gevlucht? Maar er bleek op de andere kamer nog een eenpersoonsbed te staan 
waar Stefan nog lekker lag te pitten. Dus had ik nu een eigen slaapkamer met 
badkamer, Stefan bedankt voor deze oplossing. Op naar het ontbijt waar bijna 
iedereen er weer fris en fruitig bij zat. Na een stevig ontbijtje heb ik me in mijn 
motorpak gehesen voor de eerste toertocht. Om iedereen een beetje te leren 
kennen ben ik mee gegaan met het groepje die de Taunus & Loreley route van 
250 km ging rijden. 
  
De Taunus & Loreley route ging in oostelijke richting door bossen en dalen en 
lekkere stuurweggetjes met veel vergezichten. Verder had de route die morgen 
wel een zeer hoge moeilijkheid graad. Bij een 
wegafsluiting en de daarbij aangegeven omleiding 
route kwamen we steeds op hetzelfde punt weer 
uit. Uiteindelijk toch maar besloten om door de 
wegafsluiting te rijden om zo de route te blijven 
volgen. Helaas had deze dag ook een vervelende 
keerzijde. Nadat we toch een keer verkeerd reden 
moest er gekeerd worden op de weg. Jammer 
genoeg ging dat niet bij iedereen even goed dat 
bleek later na de lunchpauze, de radiator van de 
motor van Mau Pi was tijdens de val bij het keren 
op de weg lek is gekaakt. De koelvloeistof spoot er 
letterlijk uit. Ja wat doe je dan? De ANWB werd 
gebeld en gelukkig was Mau Pi goed verzekert 
maar had geen mobiele telefoon maar met de hulp van Barny werd alles goed 
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geregeld voor hem. Nadat alle benodigde telefoonnummers en acties waren 
uitgezet en geregeld werd de route toch nog voort gezet. Mau Pi bleef achter 
wachtend op de ADAC. Door dit voorval hebben we de gehele route niet 
kunnen afmaken en waren eind van de middag weer bij ons hotel. Dus eerst 
maar even een afzakkertje genomen. Bij de BBQ was Mau Pi gelukkig weer 
aanwezig hij was opgehaald met de auto van Joke. 
 
Zaterdagavond BBQ tijd. Na eerste gezellig met z’n allen onder het genot van 
een drankje(s) de dag doorgenomen te hebben was het tijd voor de BBQ. Er 
was voldoende voor iedereen en het smaakte voortreffelijk. Ook deze avond 
werd opgeluisterd met muziek van Bernard? Die had zijn “gettoblaster” mee 
genomen. Wat het feest nog completer maakte en het was gezellig tot in de late 
uurtjes.  
 
Zondagmorgen de dag dat ik perse de Cochem route wilde rijden, omdat ik daar 
voor het laatst ruim 20 jaar geleden ook was geweest met de motor en het een 

heel veelzijdig en mooi gebied 
vond voor motor rijden 
Nederland. Dus op tijd 
opgestaan en ontbeten, 
motorpak aan en aangesloten bij 
de groep die de Cochem route 
gingen rijden. Na de eerste 
echte haarspeldbochten en 
lange doordraaiers kwamen we 
aan bij het pontje wat ons over 
de Rijn bracht. Daarna via 
allerlei kleine straatjes en mooie 
bergweggetjes aangekomen bij 
onze eerste koffie stop waar 

enkele locals al aan het bier zaten. De Cochem route kenmerkte zich door zijn 
lange bochtige stukken, kronkelige bergweggetjes  en kleine scherpe 
haarspeldbochten door de wijnvelden rond de Moezel. Wat was dit toch een 
mooie omgeving/route iedereen bedankt en zeker voor herhaling vatbaar (denk 
ik). Ook deze laatste avond werden er weer (sterke) verhalen verteld onder het 
genot van een drankje(s) en niet te vergeten de af en toe “foute” muziek van 
Bernard.  
 
Maandagmorgen weer heerlijk ontbeten onder toeziend oog van “Helga” en na 
de bagage op de motor geknoopt te hebben met Menno, Linda en Joost via nog 
wat binnenwegen via de snelweg koers naar huis gezet. Onderweg nog even bij 
een Raststätte koffie gedronken en daar Martijn en later nog Joke en Mau Pi 
tegen gekomen. 
 
Maar goed aan alle mooie dingen komt een eind ook aan dit fantastisch 
georganiseerde (hulde voor de organisatie en tourcommissie) motorweekend. 
Zelfs de weergoden waren ons goed gezind met nu en dan een heerlijk 
zonnetje. Dus iedereen bedankt voor dit fijne weekend en tot volgend jaar.  
 
Groetjes Ruud Noorman  
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Bataafse opstand 
 
Het jaar 69 na Christus is het zogenaamde vierkeizerjaar. Het is, voorzichtig 
gezegd, een wat turbulente periode met burgeroorlogen, intriges, verraad, 
rebellie, corruptie en moord. Veel Romeinse legioenen zijn daarbij betrokken 
maar rondom de Betuwe leven al enkele decennia de West-Germaanse 
Bataven en Romeinen vreedzaam naast elkaar. 
 
Maar dan komen die Bataven in opstand tegen de 
Romeinen. Een hele reeks Romeinse forten wordt in 
korte tijd verwoest en het huidige Nijmegen en Xanten 
geplunderd en platgebrand. De Romeinse soldaten 
moesten zich toen wel terug trekken maar gaven hun 
gebied natuurlijk niet zomaar op. Ze kwamen een jaar 
later terug met 50.000 soldaten. Daar konden de 
Bataven dan weer niet tegenop en ze moesten zich 
dus overgeven. De Romeinse macht werd hersteld, de 
legerplaatsen werden weer opgebouwd en de rust 
keerde terug. 
 
Dat wil zeggen… tot iemand zo’n 1900 jaar later 
bedacht dat een Batavierenrace wel een leuk idee zou 
zijn. In navolging van de Bataven, die op vlotten de 
Rijn afzakten, werd voor de Batavierenrace eenzelfde 
route gekozen. En laat die route nou onze Jubileumrit 
gedeeltelijk overlappen.  
 
Eén van de redenen dat ik motor rijdt is (hoe cliché het ook klinkt) het gevoel 
van vrijheid. Vrijheid om te gaan waar ik wil, wanneer ik dat wil en zoals ik dat 
wil. Mijn dagelijkse beslommeringen bestaan gelukkig niet uit burgeroorlogen, 
intriges, verraad, rebellie, corruptie en moord. Toch wil ik soms dolgraag even 
ontsnappen aan de dagelijkse rimram en alléén maar bezig zijn met motorrijden 
terwijl ik ondertussen geniet van de wereld die aan de andere kant van het 
vizier langs me heen beweegt. 
 
Als die vrijheid beperkt wordt door een legioen hardlopers, fietsers en 
taxibusjes, wordt ook ik wat opstandig. Na al dat gedoe keert, halverwege de 
route aan de grens met Germania, voor ons de rust weer terug. Al was het 
alleen al door het personeel van winkel/kapsalon/café/restaurant “Top Rotering”  
waar we niet veel later met z’n allen buiten op het terras zitten te genieten van 
de zon. 
 
We kunnen kiezen uit koffie met appelgebak, broodjes, uitsmijter of friet met 
een snack. En omdat er een horde motorrijders is neergestreken op het terras 
helpt het gezin mee in de bediening. Heerlijk ongecompliceerd. 
 
Dus we hebben mooi weer, we hebben lol, we hebben een mooie route en een 
uitsmijter. Zo simpel en goed kan het leven zijn. Bedankt allemaal! 
 
Jan IJdens  
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Lenterit 
 
Op zondag 27 mei stond de Lenterit op het programma. Dit jaar voor het eerst 
niet als open rit, maar alleen voor de leden van MTC Bicyclette. Tegen 10 uur 
stonden er 15 motoren op de parkeerplaats en dat is een bovengemiddeld 
aantal voor onze ritten. Er werd in drie groepen gestart. 
 

De route werd gemaakt door Ruud Strunk, die 
sedert kort ook lid is van de tourcommissie. 
Nu kun je de mooiste routes ontwerpen, maar 
de praktijk blijkt toch vaak weerbarstig te zijn. 
Zo ook op deze zondag, waarop de meimarkt 
werd gehouden, zodat het gehele centrum 
was afgesloten en een omtrekkende 
beweging nodig was om Zutphen te verlaten. 
 
De route liep via de Voorsterklei binnendoor 
naar Beekbergen en vervolgens over de 
Veluwe. Hier kruisten twee werelden elkaar. 
Toen wij om 11.00 uur het dorp Lunteren 
passeerden, ging daar net de kerk uit. Een 
onafzienbaar lange stoet van in het zwart 
geklede mensen ging huiswaarts toen wij 
passeerden en alhoewel wij op fietssnelheid 

reden, waren de ons toegeworpen blikken verre van vriendelijk te noemen. 
 
De tocht ging verder westwaarts en omdat we een uur later waren gestart dan 
in de aanvankelijke planning de bedoeling was, waren we pas tegen lunchtijd bij 
restaurant ’t Hoogt in Soest, de beoogde koffiestop. We besloten dan ook om 
hier maar te lunchen. Het terras was echter overvol en alhoewel de eerdere 
groepen er wel een plaatsje hadden gevonden, werd ons te verstaan gegeven 
dat er geen plek meer was, zodat we op zoek konden gaan naar een andere 
locatie. 
 
Een paar kilometer verderop was een wegversperring, die onze route 
blokkeerde. Omrijden via Den Dolder zou de oplossing zijn volgens de 
verkeersbrigadier van dienst. Via wat omwegen kwamen we inderdaad weer op 
onze route terecht en iets verderop ook bij restaurant De Mauritshoeve in 
Bilthoven. Hier streken we neer op het terras en de lunch werd snel geserveerd 
en geconsumeerd. Prima locatie tot het op betalen aankwam.  
 
Waar wij gewend zijn om persoonlijk af te rekenen, was dat hier niet mogelijk. 
Er kon alleen per groep worden afgerekend en niet ieder voor zich, zo werd ons 
dwingend medegedeeld. Dat gaf toch wat problemen, want daar waren we niet 
op voorbereid. Uiteindelijk lukte het met de nodige moeite toch nog om het 
eindbedrag op tafel achter te laten, maar het beleid van de Mauritshoeve op dit 
gebied is verre van klantvriendelijk. Wij hebben het in al die jaren van toeren 
nooit eerder meegemaakt dat we niet individueel konden afrekenen. 
 



            15 

Daarna bleek het erg lastig, zo niet onmogelijk te 
worden om de aangegeven route te volgen. Een 
wegopbreking, een ernstig ongeluk met 
traumahelikopter en een wielerronde versperden 
onze weg en er was geen andere optie dan een 
alternatieve route te gaan volgen, die overigens 
ook prachtig was. Ter hoogte van Hilversum werd 
nog een stop ingelast en omdat de klok ook 
doortikte en het wel erg laat zou worden als de 
oorspronkelijke route via Nijkerk en de Veluwe 
zou worden afgereden, werd besloten om via de 
snelweg huiswaarts te keren. Later hoorden we 
dat de andere groepen later thuis waren dan wij. 
Zij hebben de route waarschijnlijk wel voltooid. 
 
Het weer zat mee, al is 27 graden best wel warm in het motorpak. Een mooie 
lentedag en eens te meer bleek dat het westen van het land erg vol en druk is. 
Veel drukker dan wij hier in het oosten zijn gewend. Mooi was het zeker met de 
Veluwe, de Utrechtse heuvelrug en de Vechtstreek. Er valt iedere keer weer 
veel te genieten op de motor in ons mooie Nederland. 
 
Joost van Blokland. 
 
 
Programma 2018 
 
Juli 
Vrijdag 6 juli    19 uur  2e Vrijdagavondrit 
Zondag 15 juli   10 uur  Midzomerrit 
 
Augustus 
Vrijdag 3 augustus   19 uur  3e Vrijdagavondrit 
Zaterdag 11 augustus    Zomerrit en 

19 uur  BBQ 
 
September 
Vrijdag 7 september  19 uur  4e Vrijdagavondrit 
Zondag 16 september  10 uur  Nazomerrit 
 
Oktober 
Vrijdag 5 oktober   20 uur  Club-/Thema-avond 
Zondag 21 oktober   10 uur  Bokkenrit 
  
November 
Zaterdag 10 november  11 uur  Herfstrit en 

19 uur  Stamppottenbuffet 
Vrijdag 23 november  20 uur  Clubavond 
 
December 
Zaterdag 15 december  20 uur  Kerstborrel 
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