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BMW Motorclub Roosendaal 

  

 
 

December 2019 
LET OP: zaterdag 7 september Bikkelrit. Vertrek 9.30 Hth. 

(Opgeven bij Peter Sannen!, zie je mail) 
 
Woord van de voorzitter, 
Beste leden, wat een mooie maand was november!! Behalve goed weer en af en toe een nachtvorstje 
hadden we natuurlijk ook onze jubileumrit!! Mooi ritje, uitgezet en voorgereden door de Silverliners. 
Het verdere verslag kunnen jullie in het clubblad lezen.  
Ook, en vooral belangrijk: de feestavond van 16 november, zoals pregnant op het voorblad staat 
geschreven. Een geweldige opkomst, zie voorblad, iedereen op tijd voor het woordje van de voorzitter, 
zie wederom voorblad. (Hoe weet ik dat ik aan het woord ben en niet Den Teun: niemand lacht… ) 
Daarna kwam Den Teun met een geweldige conference, waarbij de leden niet gespaard werden maar op 
een herkenbare en, naar mijn mening, niet beledigende manier op de hak genomen werden. Gelukkig 
speelde eenieder lekker mee zodat Den Teun goed op dreef kwam. Vervolgens werd het tijd voor een, 
wederom, geweldig goed verzorgde bbq. Jan c.s. hadden weer hun uiterste best gedaan er wat lekkers 
van te maken. En of dat gelukt was!!! Volgens mij heb ik geen enkel commentaar gehoord op de bbq, of 
het moest zijn dat er geen slagroom bij de aardbeien zat. A la minute kwam Jan met de slagroomspuit. 
Top gastheerschap!  
En wat als laatste klap op de vuurpijl kwam: de uitnodiging voor de “Day after”rit……Een geweldige 
opkomst die ook mij verraste. Het weer werkte mee en de in lunchtijd geplande bui had ook geen 
negatief effect op de sfeer. Een activiteit om te onthouden…….mystery-guest/organisator; bedankt!! 
Volgende week clubavond en dan is het alweer Sinterklaas…..hopelijk krijgen jullie allemaal wat in je 
motorlaars! 
Tot woensdag, Piet.  

 
Ledenmutaties: Wim Nottelman beëindigd zijn lidmaatschap per 1 januari 2020. 
 
Agenda 
Voor de vergadering van woensdag 4 december 2019  a.s. aanvang 20.00 uur 

1. Opening 
2. Ingekomen post 
3. Toerkalender 
4. Rondvraag 
5. Sluiting 

 
 

 
 



 

 

Pannenkoekenrit 2019 
Nieuw Beijerland - 12 oktober - Regenpak aan? - Cornée van Zitteren - Vertrekkoffie bij HtH - 
Motorweer? - Weer motor! - Zeeuwse en Zuid Hollandse eilanden - Nestors in druk beraad - Zaterdag in 
plaats van zondag - Gepast betalen graag! - Polderwegslik -  Goeree Overflakkee - Slechts 17 solo’s aan 
vertrek - Veerpontje - Tholen - Dank aan voorrijder - Zaterdagochtend 10.00 uur - Nat pak - Ouddorp - 
Bruggen en deltawerken - 1e koffiestop - Leegland - Volop pannenkoeken naar keuze - Regendreiging bij 
vertrek - Uitsmijter Ouddorp - Buienradar gezien? - Slechts € 1,05 - Nog meer regen - Gesorteerd gebak 
– Afbreken? óf doorgaan! - Ouddorp - Oeps…. schaapje! - Hoeksche Waard – Namiddag 16.00 uur – Eén 
gastrijdster deze dag – Toch mooie rit! 
Maak hiervan zelf een leuk verhaaltje en kleur onderstaande plaatjes. 

w.g. Cees 
 

 

Verrassingstoertocht jubileum 1989 - 2019 
(Voorwoord: Aanvankelijk zou de Verrassingstoertocht op 9 november zijn verreden. Omdat onze nestors unaniem de voorrang kregen 
voor hun geplande rit op deze dag en om de Bikkelrit van 7 december niet ‘in de wielen te rijden’ en omdat een latere datum wellicht ‘te 
laat in december’ zou zijn, is voor de verschoven ritdatum 17 november gekozen.) 

 
Om het verrassingselement ten volle tot haar recht te laten komen werden, in het diepste geheim, door 
een très petit-comité  alle voorbereidingen getroffen. Zelfs de routecommissaris van onze club werd 
‘buiten gesloten’ zodat noch de toerkalender noch de verenigingsagenda maar enige voorinformatie 
zouden kunnen prijs geven. 
Deze zondag begint strálend. Een échte zon-dag! Mijn motorfiets sluit ik aan in de ‘Le Mans’ opstelling 
op de parking van HtH. Met de clubhuisdeurklink nog in de hand komt mij de geur van verse koffie én 
warm worstenbrood al tegemoet. De tweede verrassing van vandaag! De eerste was het (erg) vroege 
tijdstip van vertrek!  
 
Het welkom is zoals altijd hartelijk. Van de overvolle schaal worstenbrood is al een eerste rij verdwenen. 
Een kopje koffie wordt snel en gastvrij aangereikt. Ik tel snel 'n kleine 14 clubleden, al kauwend in druk 
overleg wat de bedoeling van vandaag nu eigenlijk is. Ieder blijft een feitelijk antwoord schuldig.  
Ja! Gisteravond tussen ‘Dun Teun’ en de BBQ werden we pas geïnformeerd over de rit van morgen, 
vandaag dus…. 
Ook op de vraag “Hoeveel er nog binnen moeten druppelen?” volgt ook geen concreet antwoord. Op 
een aparte tafel in de hoek staat een laptop waarmee je ter plekke de noodzakelijke GPX-sporen of 
TomTom-route voor vandaag kunt downloaden. Er wordt druk gebruik van gemaakt. 
 
Het gezelschap groeit uiteindelijk tot 16, waar het ook bij zal blijven. Ik zie tussen doorgewinterde 
kilometervreters en de medium-gewone- BMW-ers ook één van onze Silverliners, zoals we gisteren 
mochten aanhoren. Ook één van onze nieuwe leden geeft vanmorgen acte de préséance. Een prachtig 
gemêleerd gezelschap wat een juist doorsneebeeld van onze jubilerende vereniging geeft.  
Beetje jammer dat diegene die anders juist wel van de partij is, nu ontbreekt. Wellicht is de aankomst 
van de Goedheiligman hier debet aan? 



 

 

De voorzitter spreekt! De meute zwijgt…..   
Ondanks de summiere informatie, die ook rijkelijk laat ter ore is gekomen en waardoor hier-en-daar in 
de keukenagenda driftig moest worden gestreept….stelt de voorzitter glunderend vast dat de opkomst 
toch nog boven verwachting groot is. Ook signaleert hij dat het cadeautje van de feestavond met trots 
door velen nu al wordt gedragen vandaag.  
 
De rit en dagindeling worden uiteengezet en zodanig toegelicht dat zelfs dàn het verrassingselement 
nog ruimschoots overeind blijft. Met name de keuze dat nagenoeg niemand op de hoogte was van deze 
bijzondere rit ter ere van ons 30-jarig bestaan, wordt ontdaan van haar sluier. Er volgen wat ah-háás en 
ooh’s maar verder blijft de kern toch nog een beetje wazig. Wellicht niet naar ieders tevredenheid, maar 
de voorzitter eindigt de roll-call abrupt met een krachtig….”Naar de motoren!” 
Volgens mijn TomTom startscherm leidt de route ons direct de Belgische grens over om het point-of-no-
return ergens bij de Belgische hoofdstad te bereiken. Verder vallen twee markeervlaggen op; dit zullen 
de rustpauzes wel zijn? 
Omwille van verantwoorde groepsgrootte zullen we met inachtneming van 5 minuten getrancheerd 
vertrekken. Op de tussenliggende stops zal op elkaar gewacht ‘moeten’ worden. 
De animo is groot en het enthousiasme spat er van af. Voorrijders bieden spontaan aan ondanks dat het 
grote ongewisse verder nog weinig méér heeft prijs gegeven.  
De aangename damesstem meldt mij in de helm dat ik mij nu in België bevind. Hoè wéét z’ut…!? 
Vandaag zal ze zich ontfermen over de routeperikelen. Na Essen worden de B-wegen gezocht. In een 
vlot maar ontspannen tempo rijgen zich Maria-ter-Heide, ‘s-Gravenwezel/Zoersel en Ranst aaneen. We 
trekken verder zuidelijk. 
Op deze weekendochtend ontwaakt men ook hier in een rustig na-de-werkweek ritme. Het is 
aangenaam rijden en de terwijl de zon tussen twee wolkenlagen piept en ons probeert verder te 
vergezellen, houdt onze voorrijder zicht op de groep en strak in beide spiegels bijeen. “Vertrouwen is 
goed. Controle is beter” zei Lenin… Toch?? 
 
De Belgische bewegwijzering stuurt ons in de juiste richting van Onze-Lieve-Vrouwe-Waver, Keerbergen 
en Haacht. Deze laatste roept een ‘kasteleins-herinnering’ op, maar voor de rest ben ik hier van m’n leve 
nog niet geweest! Het begint meer-en-meer te heuvelen, we vorderen gestaag nòg zuidelijker. 
Bij wegwerkzaamheden, waarbij de wegwerkers allen al lang weekend aan het vieren zijn, is de 
wachttijd voor het rode licht erbarmelijk lang. Het geeft mij echter mooi de tijd om op de digitale route 
in te zoomen. Het lijkt vandaag dat het keerpunt zich ergens nabij of tussen Brussel en Leuven bevindt. 
Groen! Enigszins gedwongen door snelheid limiterende borden, maar bovenal door vervaarlijk veel (en 
vooraf aangekondigde!) snelheidscamera’s wordt de rechterhand tot extra kalmte gemaand.  
We hebben inmiddels de provincie Antwerpen verlaten en snorren Vlaams-Brabant in. Ja, ook op deze 
tocht wordt mijn geografische over-de-grens kennis, weer opgefrist. De navigatie houdt ons bijeen; 
verdwalen is (hier…) geen optie. 
Steenokkerzeel, ruim 100 km op de dagteller en de eerste vlag in mijn schermpje met daarmee het 
eerste routedeel volbracht. Onze voorman stuurt links een met grind (oei..!) geplaveide parking op. Hier 
stallen we de motoren en strekken we de benen.  
Een authentieke truckerstop! Ze bestaan hier gewoon nog. Hoewel de doorgaande weg richting Brussel 
en nog verder allang geleden is omgelegd, heeft deze uitspanning de kop boven water kunnen houden. 
 
Binnen treffen we de eerste groep vroegvertrekkers aan. We wachten nog op de rest die niet lang na 
ons ook het grind onder de Michelins laat knisperen. 
Het ontbeert het uitbatersechtpaar Germaineke en Gustaaf, die hier sinds truckersheugenis al de 
scepter hebben gezwaaid, aan menukaarten of anderszins.  



 

 

Uit blote hoofd somt Germaine op wat de kost-van-de-dag-op-middaguur is. “Brooikes meej toespijs”, 
waaronder een ruime keuze valt te maken uit Hesp, Smos, Cannibaal, Aai en Gezondgerief. Ook is er 
“Tomattensoep, OXO en Waterzooi meej gruuntjes” in de aanbieding. Verder natuurlijk “Suuze koeke” 
en Croque’s uit eigen oven. Er was nog meer, maar dit is mij helaas in het dialect ontgaan. Met Kaffée, 
Limmonat echte Sjokko of un normaal Pientje wordt de opsomming besloten .  
Gustaaf, die de uitvoerende rol in het etablissement vervult en Germaine die dit managet ( wij zouden 
zeggen ‘heeft de broek aan’) staan beiden ten volle voor een juiste uitvoering van de Gutbürgerliche 
Küche. Dit is wel Duits natuurlijk, maar alléz hé manneke, gai verstaot mijn hè?! 
De tafels vullen zich kort daarna met voortreffelijk verzorgde, smaakvolle borden en kommen. Volop 
keuze en wie tekort komt, dankt dit aan zichzelf. Weer een feestmaal! Goed geregeld hoor!! 
Tijd om weer te vertrekken. Uitgerust en uitgebuikt maken we ons weer rijklaar. De voorzitter trekt als 
laatste de deur achter zich dicht, waarmee ik aanneem hiermee ook aan het All-Inclusive aspect te 
hebben voldaan.   
Terwijl onze groep de jas dichtritst en de krullen in de helm laat verdwijnen, zien we de laatste uit de 
eerste groep kleiner en kleiner worden. Vervolgens verlaten ook wij met een meer dan prettige 
herinnering deze Routier. 
Het mogelijke regenbuitje wat ons voorspeld was, heeft zich volledig gemanifesteerd tijdens onze 
lunchstop, met andere woorden: Het is weer droog! De zon is weer baas. Wat een prachtdag! 
De weg glinstert nog nat en na de eerste kilometers leidt men ons richting Erps-Kwerps (jahaa, ik verzin 
het niet hè!). We gaan dus richting Leuven.  
Heverlee, ten zuiden van Louvain (ja, we spreken hier ineens Frans .!) is het meest zuidelijke punt van 
deze dag. Tussen weiden en akkers slingert zich het grijze lint wat wij moeten volgen. 
De ritbedenker is een man van details en opmerkelijke België kennis. Hier hadden wijzelf in ieder geval 
nooit ’s-Herenpaden gezocht. 
 
De tijd vliegt en we zitten inmiddels alweer ruim na de klok van drie. Dorpen en gehuchten met namen 
die soms de mondhoeken doen krullen worden gekruist, gepasseerd en achtergelaten en grote steden 
als Tienen en Aarschot worden daarmee bewust gemeden.  
Motorrijden kost energie! Dit had de ritsamensteller goed in de smiezen. Een tweede stop is gepland 
tussen dorpen Houtvenne en Booischot. Ik val in herhaling, maar….Wie kent ze niet ? 
Dra blijkt dat de reisorganisator kosten noch moeite gespaard heeft om deze jubileumrit voor altijd in 
het geheugen gegrift te laten staan.  
Goeie, mooie rit. Voortreffelijke planning, uitstekende voorbereiding, perfecte afwerking! 
 
Bezijden onze doorgaande route, ligt een onvervalst stukje Belgische traditie. Een FRITUUR.  
En wàt voor een!! Wij rijden aan bij Salon-des-Frites chez Prospère et Renaat. 
Een blauw-gele, twee-assige aanhangwagen is de ultieme rijdende Frituur, die hier haar vaste 
staanplaats heeft verworven. Er wordt gebakken in een mêlee van verantwoorde Ossewit en paardenvet 
vertelt ons het aanpalige reclamebord. Het ruikt er ons prima! 
Renaat corrigeert ons parkeergedrag. Of wij “gienderachter onze baikes willen parken, daar anders haar 
overige cliënteel de vélo hier niet plaatsen kan” Wij volgen de instructies terstond op. 
Het menu is simpel. Friet dus! En voor wie wil met ‘n bijlage. Toch behoeft een en ander nadere uitleg, 
opdat je niet met een verkeerd gekozen snack de wagen verlaat. Saté heet hier Brochette waarbij de 
pindasaus in dit deel van België een onbekend fenomeen is. Bestel je verder een Frikandeel, dan is dit 
een grote gehaktbal, en wil je Fricandel dat zal je om een Curryworst moeten vragen. De sausen voor de 
frietjes zijn ruim voorhanden en komen uit standaard-grote-merken knijpflacons. De mayonaise, uit 
eigen keuken en daarmee de persoonlijke trots van Renaat, wordt met een houten pollepeltje uit een 
witte, merkloze emmer geschept en vakkundig op de overvol gevulde witte puntzak gemept.  



 

 

Een koddig gezicht! Grote motorpakken met in de linker een puntzak en de rechter een snack; zie er 
maar eens baas van te worden. 
Tegen half vier worden we gemaand de stalen rossen met rollende benen te bestijgen. De voorzitter 
keert, met naar ik aanneem integrale instemming van de penningmeester, nog één keer de buidel voor 
het collectief om.  
Met nog ruim 85 kilometers voor de boeg wordt besloten omwille van de tijd en vallende winteravond 
om ter hoogte van Antwerpen (in tegenstelling tot de Garmin en TomTom informaties) de snelweg te 
nemen; tot die tijd volgen we dan gewoon de geplande route. Zo komen we zeker vóór donker thuis. 
Het derde dagdeel,  alweer de terugrit, verloopt voorspoedig voor alle deelnemers. Ook in dit deel van 
de toer rijden we daar, waar wij eigenlijk nooit een route uitzetten. Zo dicht bij en toch gebeurt het niet 
hè! Iets om over na te denken?! Het weer blijft ons goed gezind, zij het dat het wolkendek zich dichter 
ineen pakt. Dreigend een beetje, neerslag nee!  
De routebenamingen gaan bekender in de oren klinken; we naderen Antwerpen. 
Via snelwegen langs Merksem, Brasschaat en Bergen op Zoom en binnendoor via Wouwse Hill rijden we 
Roosendaal weer binnen. Op HtH wordt gewacht tot ook de laatste groep binnenrolt. Zij hebben wat 
minder gegast dan de rest maar de tussenliggende tijden zijn verwaarloosbaar. 
 
Voor ieder weer zijns of haars weegs gaat, spreekt de voorzitter ons nog kort toe met passend 
slotwoord. Kers op de taart bij een jubileumviering!. 
Wij, op onze beurt, danken de organisator(en) voor deze geweldige ‘Verrassingsdag’  
Geweldig genoten! 

Cees Oostvogels 
 
 

Old School Jubileumrit  
 

 
 



 

 

 
 “En als jullie dus deze ouwerwetse afspraken gewoon allemaal opvolgen, dan raken we onderweg ook 
niemand kwijt en hebben we een mooie tocht voor de boeg”.  

Zo besluit Pascal in de ledenvergadering zijn uitgebreide toelichting op de gezamenlijk uitgezette 

jubileumrit voor die aankomende 9e november.  

Pascal (Kessel) sprak namens het nestorentrio, Dim (Giljam) en Jan (Nelemans), bij wie ‘n idee 

ontsproten was om een motorrit ‘oude stijl’ te organiseren. Een rit, volgens de Old-School principes, 

waarbij meerijdende leden, zo dit in de beginjaren geheel gebruikelijk was, géén beschikking hadden 

over navigatieapparatuur, hooguit een routerol konden inrollen, en waarbij voorrijders’ handelen op de 

weg wet was voor álle volgers. 

Om een verdere discussie te vermijden, doet het organiserend drietal een kleine concessie. Via email zal 

een opgave volgen met plaatsnamen die we zullen kruisen. Verder wordt ook het adres van de 

koffiestop vermeld, vermits iemand door onvoorziene omstandigheden niet volgen kan.  

“Maar, verder niks!......” 
De parkeerplaats bij Huis ten Halve telt 23 motoren, waaronder één duo (hoi Ria!). Er hangt een goed 

gevulde waslijn met kleding uit de afgelopen dertig verenigingsjaren. Niet zomaar textieletjes, maar 

clubshirts en sweaters, die door de jaren heen met trots gedragen zijn. De Noordkaap, Moskou, het 
nieuwe clublogo! 

Historische foto’s completeren deze kleine, maar zo beminnelijke uitstalling van een clubhistorie.  

Voor deze speciale rit heeft voorrijder Jan zijn motorfiets aan beide zijden voorzien van reclameschilden 
die, onmiskenbaar voor de door ons passerende voetgangers, gewag moeten maken van het bereiken 

van ‘onze’ verenigingsmijlpaal. 
Om de verjaardagrit nog wat meer cachet te geven krijgt elke deelnemer nog een kleine Nederlandse 
Driekleur in de hand gedrukt, die aan de achterzijde van ieders Beemie moet worden vastgeknoopt. 
Feestelijker kan de rit niet van start gaan! 



 

 

Nog even worden wat foto’s getrokken en snort een i-phone voor wat bewegende beelden. 
Maar dàn zijn we toch écht los! Jan trekt de stoet op gang. De vertrektemperatuur bedraagt 12,5 graad, 
de lucht helder en de weersvooruitzichten verder ook prima.  

“Zou er dit rond de decenniumwisseling ‘80/’90 ook zo hebben uitgezien?” mijmer ik in mijn helm. Eén 

sleep van 23 motoren! Whow ! Of zou men toen toch ook geknipt hebben? Ik zal het de mannen later 
nog eens vragen.  
 
Omdat voor de eerste volger, de tweede in rij dus, ook geen communicatie met Jan bestaat en hij dus 
niet weet wanneer er komend in de rit linksaf geslagen wordt of een rotonde geheel wordt gerond, 
houdt deze voortdurend een veiligheidsmarge van een kleine 20 meter op voorrijder Nelemans in acht. 
De 21 anderen kunnen daarmee op zicht dus feitelijk meeliften, maar het blijft continue alert zijn. 
Jan loodst ons Roosendaal uit om bij Heerle de A-58 richting Zeeland te kiezen. Met een magere 90 in 

het uur rijden we op Berrugge aan. Gezien de groepsgrootte vormen we zo eigenlijk wel een obstakel op 

de snelweg, met een snelheid die niet echt comfortabel aanvoelt.  

Na het vliegveld ter linker zijde, koerst Jan naar de N- 289, de ‘ouwe’ Zeeuwse Weg voor de kenners 
onder ons. De boemel Krabbedijke richting Bergen op Zoom zorgt even verderop voor enig oponthoud 

en doet de sliert weer ineen harmonicaën. De zon is ons welgezind en vecht een schimmenspel uit met 

de wolkenpartijen; eerstgenoemde wint vooralsnog. 

Over strakke wegen passeren we lege weilanden en kale akkers waarop ‘het land bloost’.  Boerenzonen 

onder ons weten dan dat ook voor de ‘moderne’ agrariër de tijd is genaderd van kortere werkdagen en 
wat minder arbeid.  

In de haven van Wemeldinge is een serene rust waarneembaar. Vakantievierders ontbreken en is het 

toerisme verstomd. Veel boten en scheepjes liggen al winterklaar en wachten op het voorjaar. Een 

enkele lege box duidt op nog een laatste buitengaatse diehard.  

Jan trekt ons na het verlaten van de dorpskom de Steldijk op richting Kattendijke.  Rechts ontvouwt zich 

de Oosterschelde in volle pracht. Het kalme blauwe water lijkt in de verte naadloos over te gaan in het 

blauwe zwerk. De Zeelandbrug tekent zich in haast haar volle lengte prominent af; wit, strak en stevig 

gepijlerd. Witte zeilen proberen op deze mooie najaarsdag maximaal profijt te vinden in de matige 

westenwind. De mosselkotter Yerseke-18 stoomt op richting haar verderop gelegen thuishaven, waar 

weer een kostelijke lading aan de kade zal worden gebracht. Sportduikers trotseren 
koelkasttemperaturen door mogelijk een laatste seizoensduik.  

In de verte steekt alles overheersend de televisietoren van Goes uit boven bosschages en landerijen. 

Hoe we ook rijden en rossen, die toren blijft ons op eenzelfde afstand meereizen. We rijden er in een 
grote boog omheen dus…… 

Net voor de bebouwde-kom grens van ’s-Heer ArendsKerke óf  euh… ’s -Heer Hendrikskinderen ?, of 

was het nu ’s-Heer Abtskerke ( wie het weet mag het me zeggen …) rijden we uit het niets een prachtig 
door bomen omzoomde hoofdstraat in. De herfstkleuren spatten ons werkelijk tegemoet.  
Zo maar juist vandaag, een cadeautje van moeder natuur. L’été Indien; wàt een pracht!  
 

De wind trekt aan en maakt enigszins kouder; de handvatverwarming gaat aan.  

Trek in koffie is er trouwens ook al. Bij uitspanning ‘De Brandpit’ in ‘s Gravenpolder stuurt Jan zijn 

brommer het terras op. Er is slechts plaats voor één, zodat de meereizenden de openbare 
parkeerplaatsen aan beide zijden van de weg benutten. We hebben dan de eerste 84 kilometers er op 
zitten. 
 



 

 

De koffie is lekker warm en smaakt ons goed; een enkeling kiest voor een warme cacao. Keuze is er uit 

een additionele appelflap of ’n échte Zeeuwse Bolus, uitgeserveerd in een plastic bakkie voor een ‘grote 
friet’.  
Etappe nummer twee, de kortste van vandaag, kan niet anders dan in oostelijke richting worden 
voortgezet. We moeten per slot van rekening ook naar huis.  
Net na Kruiningen wordt een extra stop ingelast. Tijd voor een officieel fotomoment.  

De groep formeert zich staande naast de motorfiets in een halve cirkel achter het organiserend trio en 

omarmd zo als het ware de nestors van onze club. Een trots moment wordt vastgelegd voor het 
nageslacht.  

De tijd vordert en de stal roept. De route scheert nu verder onder de dijk langs de Westerschelde. Lange 

slagschaduwen begeleiden elk van ons en geven zo aan dat de laagstaande winterzon over niet al te 
lange tijd de einder gaat vinden. 
In de verte zien we de containerterminals van Berendrecht en onder de rook van BASF slechten we de 
Bathse brug om terug te keren in ons eigen Brabant. De bossen van Huijbergen en Wouwse Plantage, 
waar de temperatuur inmiddels beneden de dubbele cijfers is gezakt, vormen het slotakkoord van de 
reis.  
De groep is bij HtH-aankomst enigszins uitgedund. Enkelen, die dicht bij huis waren of ’s-avonds nog 
andere verplichtingen hadden, verlieten ons tussentijds. Geen probleem verder. 
Bij het clubhuis wordt nog een afzakkertje genomen op deze memorabele rit van uiteindelijk toch nog 
136 kilometers. Jan, Pascal en Dim worden persoonlijk bedankt voor de organisatie, voorbereidingen en 
uitvoering van deze mooie jubileumrit! 

Namens het organiserend trio en aldus ervaren,  
Cees Oostvogels 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 

  



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

    



 

 

 

  
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Kijk ook eens op de volgende site: de geboorte van een Boxer uit 1976: 
https://m.ina.fr/video/CAA93053907/naissance-d-une-moto-la-bmw-video.html 

https://m.ina.fr/video/CAA93053907/naissance-d-une-moto-la-bmw-video.html

