DC-10 Sky Riders - 2013
Meet en Greet ride nummer 9 - Brabant
door Luuk - 30 oktober 2013

Het zou weer mooi motorweer worden en dan is een M&G ride weer erg voor de hand liggend.
Deze keer wilden we weer eens een ander gebied bezoeken en daarom werd besloten om te
starten in Zaltbommel. Het startpunt
was 't Stadscafé aan de Markt, maar
dat bleek, ondanks de gepubliceerde
openingstijd van 10 uur, gesloten.
Het naastgelegen etablissement 'in
de Roos' was ook eigenlijk een veel
betere keuze.

Na de koffie werden de motoren geZaltbommel - een schitterend vertrekpunt
start voor een rit door Brabant. Het
ging eerst in oostelijke richting naar
het alom bekende plaatsje Alem, om met de pont de Maas over te steken. Daarna liep de route
verder in oostelijke richting. Wat een mooie rit is dat! De zuidelijke Maasoever had duidelijk nog
niemand ooit verkend, want iedereen werd helemaal enthousiast. Mooie dorpjes, dijken, water,
sluizen en zo meer.
Bij het plaatsje Grave werd de richting wat meer naar het zuiden verlegd. Langs de landbouw gronden
naar Sint Anthonis, of Tunnis zoals
de brabander zegt, waar toch vroeger vele motorcrossers vandaan
kwamen. De befaamde 'Motorcross
der Azen' werd daar vroeger verreden. Nou hadden deze motorcross
niet gereden, maar de motoren zagen eruit alsof we dat wel hadden
gedaan. Het was dan wel droog,
maar de wegen waren nog behoorlijk vochtig. En dat geeft de motoren
een landelijke uitstraling.

Gemert - de Heeren van Ghemert; prima lunch adres

Verder ging het richting Gemert voor de lunch. Het uitgezochte restaurant 'de Heeren van Ghemert' bleek een uitstekende pleisterplaats, inclusief terras met terrasverwarming. Daar, op het
terras, werd dan ook de gebruikelijke uitsmijter genuttigd.
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Na de lunch verder door het Brabantse land, langs St. Oederode en Liempde zuid langs Boxtel.
Dan verder langs Esch richting de Loonse en Drunense duinen, om te eindigen aan de Maas in
het mooie plaatsje Heusden. Op het terras werd nog wat genuttigd en de thuisreis aanvaard.

Heusden - een prachtig plaatsje aan de Maas

Een mooie dag en een mooie omgeving om doorheen te rijden. Wellicht een idee voor een club
rit in 2014.
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