
     Verslag van de 7de rit: 

    West Brabant MTCO 2022, 37ste seizoen 

    Datum: zondag 26 juni 2022 

    Aantal motoren: 5 

    Aantal personen: 5 

    Km’s: 213 

    Mile’s: 132,35  

 

Het zag er zaterdagmiddag en -avond niet naar uit, dat het zondag een mooie motordag 

zou worden. Niet te warm en het zou droog blijven, zondag 26 juni 2022. 

De verwachting voor deelnamen aan deze route was eigenlijk niet zo hoog omdat we net 

de 5-daagse Westerwald achter onze wielen hadden.  

 

Rond kwart over negen komt er voor ons op dat moment een “vreemde motorrijder met 

een vreemde motor” aanrijden???!!! Nooit gezien???!!! Tot dat de helm af ging.  

Mark Verheijen, met een gloednieuwe Triumph Tyger 900. Noodgedwongen.  

Veel reparatie aan zijn oude Triumph Trophy en niet aan onderdelen te komen.  

Mark wilde daar niet op wachten en de beslissing was snel gemaakt.  

Zoals gezegd, noodgedwongen. 

Om half tien vertrekken we, net als bij de vorige route, met 5 motoren, waarvan er 

eentje na de 1ste koffiestop al zal afhaken. Andere verplichtingen in de middag. 

Zonde, beste een mooie dag om met de motor er op uit te gaan. Meerdere van de 

deelnemers van MTCO hebben verplichtingen elders denk ik???!!! 

De 1ste stop is in “Onze Kerk” in Hooge-Zwaluwe. Een prachtig gerestaureerde kerk.  

De koffie met appeltaart en/of kerkkoek wordt besteld. Na een half uurtje zitten we weer 

op de motor en vervolgen we onze rit. 

We toeren even langs de Biesbosch. Daar gaat het even mis. EIGEN WEG. Dan maar 

keren en naar de route rijden en weer verder. We steken de Afgedamde Maas over. 

Passeren het kasteel Ammersoyen en komen zo in Hedel aan, bij café de Zwaan, voor de 

lunch. Geen uitsmijters op het menu. Geen probleem, verder is er genoeg te bikkelen 

voor ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasteel Ammersoyen. 



                                                                                                                                                               

Na de lunch nog 112 km te gaan. Voor de laatste stop was de bedoeling om aan te leggen bij de 

Hemel in Hilvarenbeek, maar geen Hemel te bekennen, de route verkeerd gelegd. Dan maar even 

van de route in Riel, naar Den Overkant, wel bekend. 

Nog even binnendoor naar Ulvenhout en dan via de snelweg naar het eindpunt in Bosschenhoofd 

bij het vliegveld Seppe. 

We gaan nog even tanken en dan naar huis. Mooi om vijf uur thuis. 

Bedankt allemaal, het was weer een mooi dag en route en…………………………………………………………… 

ALLEMAAL tot over veertien dagen bij de Monsterroute. 

Groetjes Hanny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loonse en Drunense duinen, ook daar zijn we in de buurt geweest. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Vergeet je niet op te geven voor de  

 

 

 

 

 

 

eventueel met bezoek aan Vlas- en Suikermuseum op de fiets. 




