
     Verslag van de 14de rit: 

    Richting het Groene Hart MTCO 2021,  

    36ste seizoen 

    Datum: zondag 19 september 2021 

    Aantal motoren: 8     

    Aantal personen: 10 

    Km’s: 281 

    Mile’s: 164,61 

 

 

De laatste rit staat op het programma. Maar we zijn nog niet uitgereden dit seizoen.  

De 3-daagse komt er nog aan. Maar voor vandaag is het wel de laatste tourrit, “Richting 

het Groene Hart”. Mocht het weer echter de komende weken goed blijven gaan we zeker 

nog een ritje doen. 

Voor vandaag ziet het weer er in ieder geval goed uit. Het zonnetje schijnt en het blijkt 

een eindje in de 20 graden te worden.  

Voor een van onze deelnemers is het deze week heel spannend geweest. Zou hij wel op 

tijd een andere motor hebben??? Want hij heeft zijn motor verkocht. Maar jawel op de 

valreep, zaterdagavond een whatsapp berichtje hij rijdt zondag mee. 

Ad Oostvogels, hij heeft een nieuwere FJR gekocht. Wel een automaat dat dan wel weer, 

maar toch. En een nieuwe motorjas!!! Nu zegt hij ook dat er een nieuwe broek in 

bestelling is maar daar geloven we natuurlijk niet veel van, hij heeft al gek genoeg 

gedaan. Volgens mij komt er die nieuwe broek niet of misschien in het nieuwe 

motorseizoen!!!!!????? Wie weet, we zullen het zien. 

We vertrekken om half tien richting de snelweg A17 en de A16, bij Dordrecht gaan we 

van de snelweg af en volgen de N3. Daar zijn ze nog steeds niet mee klaar. Aan het 

einde van de N3 is de rotonde weg en zijn er verkeerslichten voor in de plaats gekomen. 

Om in het Groene Hart te gaan rijden moeten we eerst toch wat sneller te rijden wegen 

nemen anders zijn we in de avond nog niet terug. Deze route is al 281 kilometer.  

Later blijkt dat we er tegen de 300km hebben gereden. Een echte monsterrit dus.  

Maar het is de moeite waard. Ook al mogen we niet meer door de Meije dan zijn er toch 

nog andere mooie stukjes in dit gebied en waar het minder druk is. Nou minder, iedereen 

wil nog even van de laatste zomerse dag genieten. 

Tot aan Nieuwerbrug is het al een mooie route en het is ook daar dat we de eerste stop 

zouden houden, maar…………………………het is gesloten. Een eindje verder is er een 

pannenkoekenhuis/manege, een groot bord met daar op “de koffie is klaar”, niet dus. 

12.00 uur pas open. Nou dan maar even van de motor, de benen strekken, en degene 

die naar de wc moeten kunnen bij de pèèrden.       

Na een poosje stappen we weer op en vervolgen we onze route. Richting Uithoorn en 

daar gaat het even mis, enkele verkeerslichten en de groep ligt in tweeën. En dan is de 

moderne techniek toch wel heel gemakkelijk. Telefoon op de motor en het werkt.   

“Kom maar naar het pontje, wij staan er al”. Hoezo wij staan er al???  

De voorrijder staat nog in Uithoorn!!!! Follow the leader.  

Oké, wij komen naar het pontje en de groep is weer compleet. 

 

Voor de lunch stoppen we bij de Eendracht in Abcoude. Een drukte van ja welste, maar 

we zijn snel geholpen. En kunnen dan ook weer snel verder met onze mooie rit. 



We doen de Ankeveensche Plassen aan, de Loosdrechtsche Plassen en ook de 

Vinkeveense Plassen. 

Voor de laatste stop zijn allebei de pauze plaatsen zo druk bezocht dat we maar opzoek 

gaan naar de volgende en dat wordt in Vlist, daar is hebben ze net nog even tijd voor ons 

om een drankje weg te zetten voor dat ze het terras gaan sluiten. 

We beginnen aan de laatste 60 km. Nog even binnendoor, voor de tweede keer het 

pontje bij Schoonhoven, de N3, de A16 en de A17 en dan staan we op het eindpunt in 

Standdaarbuiten op het parkeerterrein, einde route “Richting het Groene Hart. 

Het was een mooie pittige route, complimenten voor de voorrijder en voor Toon die de 

route in elkaar geknutseld heeft. 

Allemaal bedankt voor de gezelligheid, het was weer een mooie motordag met goed 

motorweer. 

Als het najaar nog enkele mooie zondagen voor ons in petto heeft gaan we zeker nog een 

routje rijden. We laten het jullie weten. 

Hou jullie mailbox ook in de gaten, zoals het er voor nu uitziet kan onze afsluitavond op 

6 november gewoon doorgaan. Hoe we deze avond invulling gaan geven daarvoor moet 

de wijze heren nog even bij elkaar komen. Na 12 oktober horen jullie hoe de afsluitavond 

gaat verlopen. 

Houdt dus zaterdagavond 6 november vrij!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Allemaal bedankt, en tot snel. 

Groetjes Hanny 

 

 

veerpont Nessersluis 
 


