VERSLAG TOERTOCHT 15 MEI 2011
Na vele malen kijken op buienradar en teletekst en luisteren naar Piet en zijn
collega’s, kon ik eindelijk de woorden op het forum zetten: “It giet oan”.
Er viel een last van mijn schouders af want de toertocht voor een tweede
maal afgelasten was wel erg zuur.
Op het verzameladres kwamen de leden mooi op tijd binnen. Helaas kregen
we ook het bericht dat er enkele moesten afhaken door diverse
omstandigheden. Na de koffie en cake gingen de helmen op en werden de
motoren gestart en kon de tocht beginnen.
Vanuit Heeswijk-Dinther vertrokken we met ongeveer een twintigtal motoren,
via kleine dorpjes, naar de dijk langs de Maas. In Macheren stond de vrouw
van de hekkensluiter ons op te wachten om actiefoto’s te maken. Even
daarvoor hadden we nog moeten stoppen omdat het bericht binnenkwam dat
er achter in de groep een CB kuren had gekregen. (Het waren echte kuren
want nadat iedereen naar huis was en we de motor weer gingen ophalen
deed deze het gewoon weer. Ik verdenk Bram er nog steeds van dat hij graag
bij z’n broer achterop wilde zitten).
Onze weg vervolgend zijn we in Grave via de brug de Maas overgestoken
waarna we al snel ons lunchadres bereikten. Er was voor ons een mooi plekje
middenin de tuin gereserveerd waar het in het zonnetje goed toeven was met
een lekker drankje en goede maaltijd. Nadat de magen gevuld waren was het
tijd dat de motoren ook wat te drinken kregen. Op dit punt haakten enkele
leden af omdat ze nog verplichtingen elders hadden.
Verder ging het richting Nijmegen de heuvels op en de bossen in.
Ondanks het proefrijden van afgelopen week was er nog een verrassing voor
mij, omdat er een wegafsluiting was. Maar desondanks zijn we toch op de
leuke, speciale weggetjes gekomen waar ik een ander ook van wilde laten
genieten. Het was voor sommigen onder ons een leuke ervaring om in z’n één
naar boven te moeten klimmen. Na de heuvels en de bossen zijn we via
Gennep weer terug de Maas overgestoken om het Brabantse platteland te
gaan verkennen. Via verschillende leuke dorpjes en polderwegen gingen we
weer langzaam richting verzamelpunt.
Rond kwart voor vijf waren we weer in Heeswijk-Dinther, waar we onder het
genot van een drankje nog wat hebben nagepraat over de vlug voorbijgegane
dag. Ondanks de voorspellingen dat het toch wel wat zou regenen hebben wij
een mooie droge tocht van ongeveer 175 km gehad. We zaten echter nog niet

aan het drankje of er viel een regenbui. Omdat er verschillende leden waren
die nog een behoorlijk stuk moesten rijden om thuis te komen, keerde
iedereen weldra huiswaarts.
Al met al een leuke dag die voor mij de moeite van het organiseren meer dan
waard was.
Erik van Grunsven
Hieronder een beeldverslag van deze dag.
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