
     Verslag van de 4de rit: 

    H.I. Ambacht MTCO 2022, 37ste seizoen 

    Datum: zondag 15 mei 2022 

    Aantal motoren: 8 

    Aantal personen: 10 

    Km’s: 223 

    Mile’s: 138,57  

 

 

 

Druk, druk, druk. Ik zal jullie niet lastig vallen waarmee.  

Maar daarom nog geen tijd gehad om een verslag te schrijven. Er zit nu inmiddels bijna een week 

tussen en het wordt steeds moeilijker om over de indrukken die we hebben opgedaan tijdens de route 

H.I. Ambacht, op papier te zetten. 

Ik weet nog dat de weergoden ons goedgezind waren en dat de temperatuur in de middag opliep 

naar zomerse waarden. Rond de 27°. 

Daarom zijn we ook vertrokken met onze zomerpakken aan. 

De 1ste koffiepauze hielden we bij restaurant het Raadhuis van Goudriaan, waar het op het terras al 

aardig druk was met wielrenners. 

Het viel op dat we tijdens de route veel wielrenner groepen zagen, maar weinig fietsers die vanwege 

het mooie weer een rondje gingen fietsen. 

Toon en ik hadden deze route al een paar weken geleden voorgereden en we hadden al in de gaten 

dat het moeilijk was om een restaurant te vinden waar we ‘s middags konden lunchen.  

Veel horeca gesloten, zondag rustdag. In Hardinxveld-Giessendam was de stationsrestauratie open. 

Nu vind ik persoonlijk zo’n stationsrestauratie niet de beste plek om een hapje te gaan eten!! Maar in 

dit geval neem ik mijn woorden terug. De lunch was voortreffelijk, bij restaurant Kathy, niets op aan 

te merken. 

Na de lunch rijden Piet, Jacqueline en Frank naar huis. Ze hebben ’s middags een verjaardag. 

Toevallig het zelfde feestje??? Nee dat nu weer niet!!! 

Voor ons is het nog iets meer dan 100km, voordat we op het eindpunt zijn. Een laatste stop bij het 

Baarsje in Waalwijk en dan gaat het over de snelweg naar het parkeerterrein in Standdaarbuiten en 

de H.I. Ambacht route zit erop. 

We hebben weer genoten van de mooie omgeving waar we doorheen reden,  het mooie weer en 

elkaars gezelschap. Het was een mooie motordag. 

Allemaal bedankt en tot 29 mei, dan staat de Kempenroute op het programma. 

Groetjes Hanny. 

Een stukje Biesbosch hebben we ook meegenomen in de route H.I. Ambacht. 




