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DE ZWART/LIMBURGRIT – 14 MEI 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Waar het aan heeft gelegen, aan het weer in elk geval niet, maar er waren slechts 5 inschrijvingen 

waarvan er ook nog een niet kwam opdagen     - Door The Marshall 

 

Maar goed, super weer dus, de vlaai en de koffie stond klaar bij de Zwart motoren (waarvoor dank), dus 

om 10.35 werd in colonne       van 4 vertrokken. 

Ik voorop, Oscar nr2, Harrie nr3 en onze voorzitter op zijn maagdelijke bandje sloot de rij. 

Het tempo was lekker en de route verliep via Thorn, over de Maas, de haven van Maasbracht, richting 
Echt. 

Vandaaruit had ik vriend Henk opdracht gegeven een stuk door Duitsland (rijdt toch net wat beter door) 
te plannen richting camping Indenhof. 

Net voordat we weer Nederland indoken, in Gangelt de tank nog effe gevuld en op naar de Lunch. 

Bij Maurice werden we hartelijk ontvangen, tafeltje gedekt, kopje koffie en een heerlijke uitsmijter naar 
binnen werken.  
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John had die avond nog andere plannen dus na de lunch vertrok 
hij richting huis. 

De rest ging via de Limburgse plateaus richting heuvelland. Heb 
me keurig aan de snelheid gehouden, was erg druk met fietsers 
en achter elke struik verwachtte ik een agent met laser. 

 Ons thuiscircuit vroeger, waar ik heb leren motorrijden, is echt 
niet leuk meer. 

De temperatuur liep op en gelukkig ook de snelheid een beetje, 
via Margraten, Termaar richting Valkenburg alwaar we de 
Cauberg afdalen. 

Deze mocht je vroeger niet met de fiets afdalen, gingen de 
remmetjes niet volhouden, bergop was weer een ander 

verhaal      

Het was trouwens bere-gezellig in Valkenburg, topdrukte, maar 
wat wil je met zulk weer. 

Verder via Maastricht-Aachen Airport aan de linkerkant en DSM 
rechts het Juliana kanaal over en via Berg aan de Maas 
(vroeger gingen we hier met het pontje bitterballen eten in 

België      ) richting Echt waar de route eindigde. 

Met Oscar nog een drankje gedaan bij een tankstation en 
afscheid genomen. 

Was een enerverend dagje, hele dag vooropgereden in de drukte, helemaal kapot, volgend jaar maar 
eens een rondje Limburg in Luxemburg organiseren. 

 

Iedereen      bedankt voor het meerijden en tot de volgende rit. 

 

Jos     

 


