
     Verslag van de 14de rit: 

    Het Groene Hart MTCO 2022, 37ste seizoen 

    Datum: zondag 25 september 2022 

    Aantal motoren: 9    

    Aantal personen: 11 

    Km’s: 248 

    Mile’s: 154,10 

 

 

Zondag 25 september, Het Groene Hart, een week later dan gepland. Wat was het slecht 

vorige week zondag. De godganselijke dag regen en wind en regen en wind. Brrrrrrrr. 

Voor vandaag ziet het weer er veel beter uit. De dag begint met een lekker zonnetje,  

ofschoon de temperatuur rond de 12-13 graden schommelt is het best aangenaam. 

Na ze een hele poos gemist te hebben zijn ze nu ook weer van de partij, Ronald en 

Lianne. Is ook te zien aan het fotoalbum op de website, ziet er dan ineens heel anders 

uit. Lianne bedankt, mooie foto’s. 

Om half tien vertrekken we richting Rotterdam. Net over de “Van Brienenoordbrug” 

nemen we de afslag naar Capelle aan de IJssel en rijden dwars door het industrieterrein 

Rivium en bedrijventerrein Capelle West. Nooit geweten dat ook via die terreinen het 

uitzicht best mooi is. Zelf onder de rook van Rotterdam lopen er vele koeien in de wei, 

dat verwacht je hier niet. 

Van Capelle- rijden we naar Nieuwerkerk aan de IJssel en vanaf daar volgen we de 

Hollandsche IJssel en even later de Gouwe. 

De planning is dat we in Nieuwkoop gaan koffie drinken, laat dat nu niet zo zijn. 

Een kilometer of 4 voor de pauzeplek staan er verkeersregelaars die ons vertellen dat er 

een triatlon aan de gang is en we zeker niet door kunnen. Even puzzelen op de Garmin 

verteld ons dat we toch wel een heel eind om moeten rijden. En het is een moet want 

Henk Hoogvliet staat daar op ons te wachten. Maar we komen er en na het verbouwen 

van het terras, dat is wat Brabanders doen, kunnen we genieten van een heerlijk bakkie 

koffie met speculaas en appeltaart. 

Na de koffie gaan we via de Hoef richting Uithoorn. Daar lijkt het erop dat de doorgaande 

weg is opgebroken, niet dus we hebben geluk, we kunnen er door. We volgen de Amstel.  

In Abcoude bij “De Eendracht” gaan we lunchen. Ze hebben voor ons buiten 

gereserveerd, heerlijk in het zonnetje. We zijn bijna klaar, toch even op buienradar 

kijken want de lucht is aan het betrekken. Als we snel afrekenen en vertrekken blijven 

we de bui misschien voor. Niet dus, we rijden toch de regen in. Het is maar van korte 

duur en kunnen droog waaien. We toeren nog even door het prachtige Breukelen en in 

Papekop hebben we onze laatste stop. En dan gaat het binnendoor naar de N3 in 

Papendrecht en de A16 in Dordrecht. Het eindpunt ligt in Standdaarbuiten op het 

parkeerterrein. 

Kees onze voorzitter bedankt mij voor het voorrijden en Toon voor het maken van een 

prachtige route door Het Groene Hart en bedankt iedereen voor de gezelligheid en 

aanwezigheid. Nog even de tank vol doen en dan gaat het richting huis waar een lekkere 

gele rakker op ons ligt te wachten.  

 

Bij goed weer rijden we misschien nog wel een ritje ofschoon de herfst al zijn intreden 

heeft gedaan. Zo niet dan zien we elkaar op de afsluitavond op zaterdag 12 november. 

Groetjes Hanny  




