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Op maandag 7 december leek het mooi weer te worden en de avond ervoor werd afgesproken in 
Den Haag voor een rit door Zuid Holland. Op de ochtend zelf was er het behoorlijk miezerig en 
aangezien ik de enige was die met Peter mee zou rijden, toch maar eens naar Den Haag gebeld. 
Aan de andere kant van de telefoon was het enthousiasme ook wat minder dan gebruikelijk, dus 
werd besloten om het ritje maar uit te stellen. Dat scheelt in ieder geval weer motor wassen. 
 
Woensdag? .... zo schreef in een e-mailtje naar Peter. Goed plan en de groep voor een "M&G 
Zuidhollandse eilanden" was inmiddels gegroeid naar vier personen. Bij Peter en Inge werd ge-
noten van de koffie met appeltaart, alvorens de motoren te starten voor deze mooie rit. 
 
Vanuit Den Haag ging het door het 
Westland richting Hoek van Holland 
en de Maeslantkering. Deze storm-
vloedkering uit 1997 is altijd een im-
posant bouwwerk. 
 
Daarna met de pont over de Nieuwe 
Waterweg en via de Haringvlietslui-
zen naar Goeree. Ondertussen was 
het alweer lunchtijd geworden en 
dan blijkt er in deze tijd van het jaar 
veel horeca gesloten. Gelukkig werd 
het leuke restaurant 'in de Keulse 
pot' in Ouddorp gevonden. 
 
Na de heerlijke lunch verder richting 
Brouwersdam en dan langs de zui-
delijke kust van Goeree naar de Vol-
kerakdam over het Haringvliet.  
Dan langs Rotterdam en een stukje 
Delftland naar het begin van de A4, 
voor een ritje naar huis.  
Het was vandaag overigens erg opvallend hoe slecht de Zūmo bekend is in Goeree; sommige 
wegen waren modderpaden, sommige afgesloten en sommige wegen waren fietspaden. Nou zijn 
we op de fiets (motorfiets), dus dat laatste is geen probleem. Ook werden we niet bestaande we-
gen opgestuurd en zou je dus zo maar in een weiland of sloot kunnen staan. 
 
Het was een schitterende dag met volop zon en de temperatuur was prima; en dát in december! 
Ook het landschap was schitterend, zo in het zonnetje. De weg was alleen niet overal helemaal 
droog. Vooral op de plekken met veel modder was het behoorlijk nat; dat wordt weer poetsen! 
Bedankt Peter en Inge voor de mooie en gezellige dag. 
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