Verslag van de 12de rit:
Zuid-Hollandse eilanden
MTCO 2022, 37ste seizoen
Datum: zondag 21 augustus 2022
Aantal motoren: 11
Aantal personen: 12
Km’s: 205
Mile’s: 127,38
De 12de route staat op de rol, nog 2 routes te gaan en het seizoen zit er alweer op.
Nog even met volle teugen genieten van het weer en het rondtoeren op de motor.
We gaan vandaag naar de Hoeksche-Waard, Putten, Goeree en Overflakkee.
We zijn op tijd bij het vertrekpunt, om tien over negen. Tegen half tien zijn we met
twaalven. Een tijdje geleden dat we zo’n goede opkomst hadden.
Kim de dochter van Mark rijdt vandaag voor het eerst mee met een langere route.
De avondroute heeft ze ook meegereden, dus ze weet wat het rijden in een groep is.
Ik ben vandaag de voorrijder. We zijn Oudenbosch nog niet uit en wat blijkt????????
VERGETEN TE TANKEN!!!!!!!! Ik heb na de 3-daagse in Friesland niet meer afgetankt.
Het goede voorbeeld van ’n bestuurslid. Toon zegt: “Rij maar tot de eerste koffiestop
daar zoeken we wel een benzinepomp”!!!!!!
Maar ik begin hem toch te nijpen, nog maar een blokje op de benzinemeter.
In Numansdorp is een pompstation, zie ik op mijn navigatie.
Even stoppen en de tank volgooien.
En het is al zo dikwijls gezegd, “MET EEN VOLLE TANK EN LEGE BLAAS VERTREKKEN”.

Zo we kunnen verder!!!! Had je gedacht, even als op de 3-daagse, stop er mijn Garmin
uit. Batterij eruit, batterij erin, satellieten zoeken!!!! Duurt allemaal veel te lang.
Toon neemt het voorrijden over. Hummmmm, wel lekker relaxt eigenlijk. Toon mag de
route wel helemaal voorrijden. DAT WORDT EEN NIEUWE GARMIN ZUMO XT. YES!!!!!
Bij de eerste stop aangekomen, is Lunchroom/Cafetaria De Kaai net open.
Eigenlijk openen ze pas om twaalf uur, maar we hebben al vaker koffie daar gedronken
dat ze eerder open waren. Even gebeld, de dag van te voren en speciaal voor ons gaan
ze om elf uur open. Goeie koffie, lekker appelgebak uit de oven. Super bedankt.

De route is mooi en het weer is goed, alleen Jacqueline en ik vinden het windje een
beetje fris. We zwerven nog wat rond in de Hoeksche-Waard en komen zo in
Oud-Beijerland aan voor de lunch bij de “Heeren van Beijerland”. We zitten op schema
dus op ons gemakje eten, afrekenen en de motor opzoeken en weer verder.
We rijden richting de Haringvlietdam. De Haringvlietdam, in de Nederlandse provincie
Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken. De dam met spuisluizen sluit
het Haringvliet af en ligt tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee bij de monding
van de Haringvliet in de Noordzee. Meer lezen hierover klik op de link:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Haringvlietdam
In Stellendam is de laatste koffiestop. Vandaaruit gaat het richting Brabant naar het
eindpunt in Standdaarbuiten op de welbekende parkeerplaats.
We zijn er net en daar komen Isabel en Cees aan fietsen. Zij hebben ook een route
gereden. Welleswaar op het verkeerde vervoersmiddel. De avond te voren doorgezakt??
Ja, dan ben je de andere dag niet fit voor een ritje op de motor.
Kees, onze voorzitter, bedankt iedereen voor het meerijden en de gezelligheid en Toon
voor het voorrijden en mij voor het eerste stukje van de route.
Het was weer een mooie motordag, heerlijk gereden en genoten van de mooie route.
Voor over veertien dagen staat rondje Tiel op het programma, allemaal tot dan.
Groetjes Hanny

Binnenbedijkte Maas

