
Meet & Greet buitenland nr. 2 - Luxemburg 
door Luuk - 13 oktober 2013 

 
"Volgende week is het nog steeds fraai motorweer, dus waarom niet een M&G Buitenland?", zei 
Peter een week geleden. Uitstekend 
plan, dus verzamelden vijf rijders 
zich op woensdag 09 oktober bij Tu-
lip Inn Hotel Maastricht Airport voor 
de koffie met vlaai. Ook Jan had 
Tholen een dagje verruild voor de rit 
naar Luxemburg. 
 
Het hotel bleek echter dicht getim-
merd te zijn en was klaar om door de 
sloopkogel te worden verpletterd; de 
komende twee jaar dus geen goed 
adres om af te spreken. Gelukkig 
werd verderop in Limburg de zo no-
dige koffie met appelgebak gevon-
den. 
 
Het weer was niet zo goed als de 
week ervoor werd voorspeld. De 
zonnestraal had plaats gemaakt voor 
de waterstraal. De regen viel al met al 
toch wel mee, maar een beetje zon zou welkom geweest zijn.  
De route was in ieder geval schitterend. Peter had weer een nieuwe route van Beek naar Esch-
sur Sûre in elkaar gezet en deze was echt schitterend. Prachtig landschap en qua motorrijden 
uitdagend. 
In Hotel de la Sure hadden Ronald en Bianca ons fantastische kamers toebedeeld en de aanwe-
zige stoomcabines/ jacuzzi's zorgden voor wat warmte. Met het gebruikelijke biertje werd de dorst 

gelest en het diner smaakte weer 
voortreffelijk. 
 
Donderdag is er heerlijk door de zui-
delijke Belgische Ardennen gereden, 
langs de Semois vallei, door Franse 
Ardennen en weer terug naar Esch-
sur Sûre. Vorig jaar hebben we al 
een rit gereden door dit mooie ge-
bied, maar Peter was erin geslaagd 
om de route op tal van punten aan te 
passen en nog veel mooier te ma-
ken. Slechts een buitje in de ochtend 
en een in de middag; prima!  
 
Vrijdag zijn we weer binnendoor 
naar Maastricht terug gereden. We-
derom schitterende routes en droog 
tot halverwege België. In de nattig-

heid was het rijden door België niet echt een feestje. De mooie route, die geheel binnendoor naar 
Gronsveld liep, werd toch in z'n geheel gereden en de lunch in Gronsveld gaf weer energie voor 
het laatste stuk naar huis. 
Het was weer een leuke rit en de routes waren weer geheel nieuw ontworpen door Peter. Top!  
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