
     Verslag van de 11de rit: 

    Zeeuws-Vlaanderen  

    MTCO 2022, 37ste seizoen 

    Datum: zondag 7 augustus 2022 

    Aantal motoren: 7    

    Aantal personen: 8 

    Km’s: 300 

    Mile’s: 186,41 

Rondje Zeeuws-Vlaanderen staat op de rol. Het vervelende aan deze route is het hele stuk over de 

snelweg, heen en terug samen 180 km. De route op zich is maar 120 km. En ik moet zeggen een hele 

mooie route. Welleswaar met enkele omleidingen, maar hoe kan het ook anders, we hebben deze 

route niet voor kunnen rijden. 

Het begon al in Breskens bij de eerste stop. Kermis!!! Kon ik ook van te voren niet weten.  

Maar we geraakte aan onze koffie, het toiletbezoek stelde we maar uit naar een volgende stop. 

Henk trakteerde op koffie, hij was vorige week zondag jarig, nog van harte gefeliciteerd en bedankt. 

Om Breskens te verlaten moeten we even terug op de route en dan een ommetje maken. We vinden 

onze weg weer en gaan verder Zeeuws-Vlaanderen ontdekken. Totdat we op de route een 

doodlopende weg tegen komen. Jammer we missen daardoor een mooi stukje. Maar niet geklaagd er 

komen nog mooie stukjes aan. 

We rijden door Sluis, steken de grens over. Toeren even door België. En België zou België niet zijn of 

er zijn wegopbrekingen en omleidingen. Even is het precair, we moeten over de E34 zien te komen. 

Wisten jullie dat, in België, als links afbuigend verkeer groen licht heeft, ook het tegemoetkomend 

groen heeft??? Uitkijken geblazen!!! 

Net over de grens in Aardenburg gaan we bij de Kaaipoort lunchen. Druk in het restaurantje. Op het 

terras is een tafel gereserveerd voor ons maar we geven er de voorkeur aan om niet in de zon te 

zitten  en vragen een tafel binnen. Dat kan. Vanwege de drukte liever geen omelet bestellen, want 

dat vraagt extra tijd om die te maken, de andere gerechten op de kaart is geen probleem.  

Maar MTCO zou MTCO niet zijn……………………………………….. vier van de acht gaan voor de omelet!!!!!!! 

Alles komt goed en het wachten valt alles mee. Het valt op, ook al is het druk, het personeel blijft 

super vriendelijk. Alleen de rekening kunnen ze niet splitsen, dat is dan weer minder. 

Na de lunch gaat het weer richting België, nooit geweten dat het daar zo mooi rijden is en bovenal 

heel rustig. Geen fietser, weinig auto’s, is trouwens te zien aan de wegen binnendoor.  

Er groeit gewoon gras tussen de betonplaten en………………...de kinderkoppen. 

 

In Philippine is de laatste stop. Ook hier is het terras goed bezet. Een lange tafel is gereserveerd.  

Nou eigenlijk niet voor ons!!! Maar we mogen toch gaan zitten want het duurt nog even voor de 

andere gasten komen. Even een drankje en weer verder, richting de Westerschelde tunnel. 

Dan de A58 op richting de Drie Weikes in Oudenbosch waar de route stopt. 

Een mooie route. Weer leuke stukjes gezien waar we nog niet al te veel hebben gereden. 

Voor over veertien dagen staat de route naar de Zuid-Hollandse eilanden op het programma. 

Maar eerst gaan we nog een weekje naar Friesland, even alle wel bekende Elf steden aandoen. 

Alle maal tot over veertiendagen, om precies te zijn zondag 21 augustus. 

Groetjes Hanny, het was weer een mooie gezellige motordag. 




