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ARA RONDJE LIMBURG – 8 JUNI 2019 

Zaterdag 8 juni, de weersvoorspelling is droog met flinke windstoten. Bij mijn vertrek rond 9:15 

druppelt het een beetje, ik besluit toch te vertrekken en na een paar km is het droog wat het de rest van 

de dag ook blijft. – Door Han 

Wederom geldt : de thuisblijvers hebben ongelijk   

 

In Weert , vlak voor het startpunt is de weg afgesloten voor de Weertse triatlon, even omrijden en om 10:05 

zit ik bij de Zwart Motoren aan de koffie met een heerlijk stuk vlaai. Gastvrije ontvangst door Marjolein en 

Jarno ! Top geregeld.  

 

Na 20 minuten arriveren de andere 4 deelnemers die schijnbaar meer moeite hadden met de omleiding en 

al half België hebben gezien. Jos misschien toch een TomTom overwegen. 

Om 10:45 vertrekken we voor het rondje Limburg. Tempo zit er lekker in en we passeren de Jachthaven en 

slingeren verder langs de Maas, prachtig !  

Jos is de route weer eens kwijt en ik mag de kop overnemen, we slingeren verder door Limburg op de 

Pegaso die hiervoor prima geschikt is met al die drempels in de dorpjes. Onderweg moeten we helaas 

afscheid nemen van Hugo die last krijgt van zijn schouder, beterschap Hugo !! Ik heb schijnbaar het 

“Pannekoeken waypoint” gemist, verder door naar Valkenburg en daarna een lunchstop in Sibbe.  

Lekker relaxed bij een lunch café buiten in de zon valt mijn oog op mijn achterband, shit dikke schroef.   

 

Geen nood, Oscar heeft pluggen en een mini compressor, schroef eruit, plug erin en 

pompen maar. Bij 2,2 bar lijkt het ok maar na het uitzetten van de compressor loopt 

de lucht er hard uit langs het ventiel. Binnenband lek dus, plug werkt niet met 

binnenband is de conclusie. Dan maar de ANWB bellen die er binnen 45 minuten is, 

top service. Wat al te verwachten was : hij kan het niet repareren. Jos had in een 

helder ogenblik reeds Motoshop Margraten gebeld en die hadden een binnenband. 

De ANWB belt meteen de sleepdienst die er ook snel was, motor opladen en 10 

minuten later staan we in Margraten op de brug. Om 16:00 zit de nieuwe 

binnenband erop en kunnen we weer rijden.  

Jos, Oscar en Rene hebben geduldig gewacht tot alles gefixed was, heel veel dank 

daarvoor mannen !   We kunnen de rit helaas niet verder afmaken.  

 

Ondanks alles toch een prima gezellige rit. Limburg is prachtig, tot de volgende !!  

Door Han 
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