MTC-Weekend
8/9/10-juni-2018
Locatie: Landgasthof Germania
Inhaber Thilo Strieth
Hauptstr. 43

D-65385

Rüdesheim/Aulhausen Gremany
Tel. +49(0)6722-2264

Organisatie: Henk - Martin - Ton – Grad
Het aantal personen die aan het weekend deelnamen was 22
stuks.
Het aantal motoren was …….
Het aantal groepen dat van het clubgebouw vertrok was …….
Verzamelen was om 9.00 uur bij het clubhuis. We zijn om 9.30
uur vertrokken via een mooie route naar Hotel Landgasthof
Germania.
Kosten voor een 2 persoonskamer was € 92.00 per persoon.

Vrijdag 8 juni 2018
# Na een start vol regenval in Venlo en
Keulen, komen we aan bij onze eerste
tankstop. Daarna onze lunch genuttigd. Voor
sommigen was dit best wel een heel karwei,
zeker voor Henk zijn Texas burger NR. 2 te
veel van het goede.
Weg verder vervolgd, tot onze spijt moeten
Martijn en Martin constateren dat er een paar
personen even gingen spookrijden.
Het liep gelukkig goed af.
En als slot raken wij onze voorrijder kwijt.
Maar dat mocht de pret s ’avonds niet drukken
onder het genot van een lekker koud glaasje……….
Martin Groep 1

Vrijdag 8 juni 2018
Vrijdag 9.00 uur verzamelen onder slechte weeromstandigheden.
Getverderrie in regenpak vertrekken om
onderweg zeikenat te wère.
’s Middags wurd ut drueg, opgedruegt volgen
we de mooie route tot aan het hotel, daar
worden we ontvangen door de gastvrouw.
Die bij de mannen al snel opvalt 😊.
Vooral Jos J. steekt het niet onder stoelen of
banken.
Zaterdag 9 juni 2018
Mooi weer en een schitterende route met
mooie bochtjes en glooiende heuvels. Af en
toe tikt de meter 32 graden aan warm in het
pak. Langs de Rijn pakken we de lunch.
Om half 6 zijn alle groepen weer binnen en
vullen we het terras.
Martijn mist de pinda’s.

Omdat een douche met zijn kameraad Stef
toch de voorkeur heeft 😊.
Effkes laat hij het regenen op het terras
maar al snel hebben we het kwajong in de
gaten. Al met al weer reuze gezellig, mooie
toeren, goed weer, training van de
lachspieren!
Echt MTC 2004 YOU. Organisatie bedankt.
Groet Luc en Peetje.

Ach Peet alle zegen komt van
boven 😊 Martijn.

Zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018
Na de hevige regen – en onweersbui van zaterdag
avond, vertrekken we dan weer naar Venray.
Martijn is niet te stoppen met complimenten te
geven over de motor van Twan.
Dat blijkt maar weer in zijn laatste koffiepauze met de groep.
Want Stephan en Martijn rijden van hier uit direct naar huis i.v.m.
andere verplichtingen.
We blijven vervolgens maar vechten met het regenpak: dan weer
aan dan weer uit.
Maar dat mag de pret niet drukken. Tot aan de lunchpauze bestaat
onze groep uit 4 personen, maar dan besluiten
Henk en Martin toch naar huis te gaan
(waarschijnlijk missen zij toch hun vrouwtjes).
Ton en Twan besluiten de route af te rijden.
Henk, Ton, Martin en Grad bedankt voor het
gezellige weekend en de mooie routes.
Twan en Annemie.

