
 

Het ALBACHTAL motorweekend 

van 9 + 10 + 11 juni 2017. 
 

Locatie:  Hotel Waldhotel Albachmüle 

  Familie Fiedler 

 Albach 6 

  D-54332   Wasserliech 

  Tel. +49 650194950 

De organisatie was in handen van:  

  Toon van de Ven   Twan Wilmsen 

Peter Gommans  Jos Creemers 
 

39 deelnemende personen voor dit weekend. 

28 motoren  

1 auto met dames. 

Verzamelen om 8.00 uur bij het clubhuis.  

2 groepen reden met de organisatie mee  

1 groep startte ook hier maar reed op eigen gelegenheid. 

1 groep startte elders en reed ook op eigen gelegenheid. 

De auto startte ook elders en reed op eigen gelegenheid. 

We zijn stipt om 8.30 uur vertrokken via een mooie route naar Hotel 

Waldhotel Albachmüle. 

Kosten voor een 2 persoonskamer was € 120.00 en voor een 1 

persoonskamer was € 140.00 per persoon.  
 

 

http://www.albachmuehle.de/


 

Vrijdag 9 juni 2017 
 

# Goede morgen iedereen was fris en fruitig om 8.00 

bij het clubgebouw om aan een mooi motorweekend te 

beginnen. Het weer liet ons een beetje in de steek 

het regende nog al. Nadat de organisatie zijn 

verhaaltje had verteld kon iedereen nog even gebruik 

maken van het toilet. 

We vertrokken met 3 groepen richting Hotel Waldhotel Albachmühle 

in Wasserliech.        Dus gaan met die banaan, gas op de zuiger. 
 

# Regen, Regen, Regen, Regen, Regen etc. 

Wat een kloteweer. Wel een mooie route in zoverre we deze gereden 

hebben. 

Kleding hangt nu te drogen, dus morgen vol optimisme weer starten. 

Hotel ziet er prima uit, dus zal het verder wel los lopen. 

Soms zit het mee , soms…………wordt het morgen fantastisch, geweldig. 

Vanavond goed drinken en de rit van vandaag maar vergeten.      Ton. 
 

# Met een goede regenjas aan genoten van de mooie route, prachtige 

omgeving.  

De zon schijnt we krijgen wat we verdienen.  

Morgen  wordt het nog mooier…………. 

Maar nu eerst Bitte ein Bitt.                 Hans & Martijn. 
 

# De kamers zijn mooi, bier is nat, we laten het ons goed gaan. 
 

# Er is een auto met dames meegegaan als bezemwagen.  

Weinig van gezien. Wij hebben ons goed vermaakt 

ondanks dat we ook veel regen hadden, 

Veel gelachen en alleen maar autosnelweg gehad. 
 

# motorgroep Jos Cr en Toon vd V.  

Albert gaf Math op z’n donder omdat hij te grote gaten liet vallen. 

Effe daarna waren we hem kwijt, die dacht ze bekijken 

het maar en zagen hem pas weer bij het hotel.  

Henny schrok van de sirene van een ambulance en reed 

spontaan z’n spiegel eraf op de achterkant van Albert, 

gelukkig geen schade. 

Jos Cr was zo moe dat hij z’n BMW er spontaan bij neerlegde en door 

een mannetje of 4 weer rechtop gezet moest worden. 
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O ja onderweg stonden er drie motorijders te huilen (of 

was het de regen) die hun makkers kwijt waren de 

stakkers Henk, Ton en Gerrit.  

Verder mooie rit met zon en regen maar dat kan de pret 

niet drukken.                                                                 Toon.                                                                                                               
 

# Al met al maakt het weer niets meer uit als we dan samen met zijn 

allen weer goed aangekomen zijn en met z’n allen aan een biertje 

zitten en het gezellig hebben dan laten we het weer achterwege. 

De voorspellingen zijn goed voor de komende dagen. 

Geniet er van want het is zo weer maandag.                         Gerrit. 
 

# Groep 4 

Schuilen voor de regen bij een tankstation, wel koffie niet getankt.    

Volgende pauze een lunch geen vleeswaren toen maar gebak gegeten 

een kwart stuk vlaai, was wel lekker. 

Mooie rit, het grootste stuk wel erg nat, maar toch ook de zon gezien 

in het laatste deel van de rit. 
 

# Dames auto groep. 

In super zonnig Valkenburg…ahum... geshopt en een 

stukje vlaai gegeten.  

Nou, niet helemaal, door de stortregen was het terras 

snel gevonden en we hebben gevraagd om de heaters aan te maken.  

Goed opgewarmd door naar Francorchamps.  

Lunch in een Franstalig restaurant.  

Nelly vond het wel welletjes om chauffeur te zijn dus Ria vervolgde de 

rit. En jawel een stuk droger, zon, beetje regen, droger. 

De omleidingen bij Prüm werden genomen en de hindernis van het pont 

over de Moezel bezorgde iedereen een hartverzakking. 

We zullen het maar opbiechten aan Toon. 

 Zonnige aankomst bij het hotel en onze mannen opgewacht maar eerst 

nog een hilarische tocht met de lift van het hotel. 
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Zaterdag 10 juni 2017 

#  Das team vom hotel und landgasthof Albauchmühle bedankt sich 

für euer kommen. Ihr seid eine tolle gruppe. Wihr würden uns freuen 

euch wieder hier begrüssen zu dürfen.  
 

# Vandaag erg mooie route gereden.  

Prachtig weer, goed gezelschap en heerlijk genoten. 

Toon R heeft nog een pakje sigaretten tegoed van mij, 

Ludy 
 

# Geweldig weekend en leuke routes. 

Vrijdag prachtig in de regen gereden geen druppels maar emmers 

water gehad ! 

Zaterdag prachtig weer. Wordt zondag ook belooft …. dat mooie weer. 

Leuke groep alleen de voorrijder stopt alleen veel om te eten maar 

helaas daar hebben ze alleen maar vlaai en koffie. 

Dus wordt ook veel meer gerookt. Dus de belofte dat hij het met een 

pakje sigaretten goed zal maken.                                      Toon. 
 

# Ludy is bevangen van het tunnel-syndroom ! 

Vrijdagavond werd er gepoold i.v.m. voetbalwedstrijd Nederland. 

Helaas geen winnaar ! 
 

 
 

Zondag 11 juni 2017.    

# Lekker afgespoeld gearriveerd en ook weer droog 

gewaaid tijdens de laatste stop. 

Prima hotel en eten maar het biertje de Benediktiner 

smaakte het beste. Twee heerlijke trips gehad erg mooi maar wel 

inspannend voor sommige spieren. Straks huiswaarts met 

gegarandeerd mooi weer dus een heerlijke trip. Leiding bedankt het 

was super. Tot de volgende  keer hopelijk.                       Jan en Tiny. 
 

# Na wederom een lekker ontbijt weer richting huiswaarts. 

Organisatie heel erg bedankt voor de hele groep weer op sleeptouw te 

nemen.                                                               Ludy 
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Vrijdag 9 juni.                 VERSLAG VAN JOS CREEMERS 

# Vrijdag om 8.00 uur verzamelen bij ons clubgebouw.  

Na wat tekst en uitleg vertrekken er 3 groepen vanaf het clubgebouw  
 

Het mooie weer liet ons in de steek die dag maar ach dat beetje regen 

schrok ons ook niet af. Wij zagen het positief in, dus vertrekken maar. 

Toon en ik hadden samen de 2e groep en na een aantal uren rijden in de 

regen kwamen we ineens 3 achterblijvers tegen van de 1e groep ??? 

Gelukkig, er was verder niets aan de hand dus lekker doorrijden naar 

de wel verdiende koffie.  
 

Na wat speuren vonden we een leuk plekje bij La Baraque Michel in 

Jalhey, België.  

Toen we binnen kwamen zat er de 1e groep rijders, met inderdaad 3 

rijders minder, heerlijk aan een lekker bakje koffie met bijzonder 

brood.  

Ook wij als tweede groep werden voorzien van koffie met een lekker 

stuk mik.  

Nadat we wat opgedroogd waren hebben we ons weer klaar gemaakt 

om verder te gaan en jawel de weergoden waren wat milder geworden, 

het was bijna droog.  
 

Na wat hindernissen in de vorm van wegomleidingen kwamen we 

tegen 17.00 uur aan bij het hotel , Math en Lilian die we onderweg 

kwijt waren geworden, waren al gearriveerd. 

Zij en de dames die met de auto vertrokken waren stonden al klaar om 

ons te verwelkomen. 

Zo, eerst de bagage van de motor halen, de natte spullen uit en een 

lekkere warme douche.  

Op het terras hing op het hekwerk en stoelen motorjassen en 

dergelijke te drogen in het zonnetje. 

Het was er al gezellig druk, een wel verdiend pilsje en bijpraten. 
 



Om 19.00 uur was het eten klaar, in buffet vorm, zag er allemaal 

heerlijk uit dus eten maar. 

Het eten was inderdaad heerlijk, zeer uitgebreid van soep tot en met 

toetjes en zo vaak als je wilde kon je gebruik maken van het buffet.  

De organisatie deelde nog een consumptiebon uit voor een gratis 

drankje. 
 

De voetbalfanaten onder ons hadden al vooronderzoek gedaan of de 

tv-zender te ontvangen was en … of de tv aan mocht. 

Alles was geregeld dus werd er meteen een pool uitgeschreven, 

iedereen mocht inleggen en meedoen en volgens mij had er niemand de 

pot. Het werd nog een gezellige avond. 
 

 
 

#Zaterdag 10 juni.  

Iedereen was om 8.00 uur weer present voor het ontbijt, nadat er een 

flinke bodem was aangelegd waren we klaar voor een mooie rit door 

het zonnige Luxemburg. 

Ook deze dag was er geen gebrek aan wegomleggingen in Luxemburg 

door wat puzzelwerk hebben we toch een mooie route gereden en zijn 

weer bij ons hotel gearriveerd.  

Jos die gisteren zijn pols flink had geblesseerd, haakte na de lunch af 

en ging alleen terug naar het hotel. 

Natuurlijk niet in een rechte lijn over de snelweg, nou dat heeft hij 

geweten. 

De motorgoden stuurde hem van omleiding naar omleiding en hij heeft  

Zo uitgebreid kennis gemaakt met Luxemburg.  

 

 



Zondag 11 juni 

#Na het ontbijt om 8.00 uur; motoren pakken, sleutel inleveren en 

richting Venray. 

Ook vandaag weer veel omleidingen, wij zijn er intussen goed in 

geworden dus geen probleem om de route te volgen. 
 

Na het nodige speurwerk hadden we het eindelijk gevonden, onze 

lunchstop: restaurant La Fermette in Huldange, Luxemburg.  

Verrassing, het was vandaag Moederdag in Luxemburg, geen plaats 

meer vrij, de enigste mogelijkheid was om boven plaats te nemen. 

Oké, wij naar boven want we hadden toch wel trek en vroegen om de 

kaart.  

Amai, het enige wat wij begrepen op de kaart waren de bedragen. 

Mon dieu alles in het Frans en nergens een vertaling.... 

Een vriendelijke dame gaf een half Duitse uitleg en we bestelden ons 

eten. 

Maar na een goed uur was er nog steeds geen eten dus waar was het 

fout gegaan? Toch maar eens even gevraagd waar het eten bleef. 

Het zou er binnen 5 minuten zijn en ja hoor daar kwam het eindelijk.  

Nu afrekenen en verder met de route.  
 

Op een geven moment begon het te regen daar hadden we niet zo’n zin 

in en we besloten om maar alvast de autobaan op te rijden. 

Helaas zijn we daar twee motorrijders kwijt geraakt. Stoppen en 

bellen leverde niets op. Verder gereden met twee man minder, na 

Maastricht weer een persoon minder en bij de afslag van de 

Middenpeelweg weer 2 kwijt en bleef ik alleen nog over, dus hop naar 

huis voor een lekker bakje koffie. 

 
 

 
 

 

 
 



Het was weer een prima motorweekend, iedereen bedankt.  
 

 
 

 
 

 
 

 


