
 
Juni rit: Rhein und so 
door Luuk - 26 juni 2013 

 
In de aanloop van deze juni rit werd 
gevreesd voor een lage opkomst, 
maar dat bleek alleszins mee te val-
len. De juni rit 'Rhein und so' was 
een groot succes en er kwamen vele 
SkyRiders op af: 24 om precies te 
zijn. 
 
 
 
 
Na de rit door de Dolomieten had ik 
mijn geteisterde zitvlak rust beloofd, 
maar na enig aandringen van Marcel 
heb toch de motor weer opgestart 
om de rit mee te rijden. Peter had 
blijkbaar dezelfde gedachte en ook 
Evert sloot tijdens de lunch aan. 
 
Als verzamelpunt was ’t Veerhuis in Opheusden gekozen, uiteraard met uitzicht op de pont over 
de Neder-Rijn. Een schitterende locatie, met lekkere koffie en prima appelgebak met slagroom. 
Het prachtige terras was uiterst aantrekkelijk door het lekkere zonnetje en het kostte enige moei-
te om de groep in beweging te krijgen. De hele dag op het terras zitten was aantrekkelijk, maar 
voor een motorclub natuurlijk geen optie. 

 
 
 
De route begon mooi over de Rijndijk 
richting Heteren, om daarna richting 
Arnhem te gaan. Dan overprachtige 
wegen verder richting Pannerden. 
Natuurlijk moest eerst het Panner-
densch kanaal worden overgestoken 
en dat kan, naar goede club traditie, 
natuurlijk alleen maar met de pont 
worden gedaan.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verder ging het over de Spijksedijk en bij de Steenfabriek Spijk werden even de benen gestrekt. 
Hier stond ook een mooie antieke hijskraan, die vroeger door de steenfabriek werd gebruikt. 
 
Daarna ging het richting Duitsland, voor de lunch. Het restaurant had op dinsdag een ‘ruhe Tag’, 
maar de uitbaters gingen graag voor ons open om de lunch te serveren. Geen uitsmijters, maar 
Strammer max-en werden besteld en het werd een gezellige lunch. Vreemde naam voor een res-
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taurant : Zum Johanna Sebus Denkmal 
restaurant. Enig speurwerk leert dat het 
restaurant naast een monument staat 
te nagedachtenis aan Johanna Sebus, 
die verdronk bij reddingswerk na een 
dijkbreuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na de lunch ging het verder naar Nij-
megen, die stad die voor veel route el-
lende had gezorgd. Het wegennetwerk 
in en rond Nijmegen gaat flink op de 
schop en de organisatoren, Marcel en 
Gert, waren genoodzaakt om de route 
op het laatste moment nog drastisch te 
verleggen. Dat is de grootste nachtmer-
rie voor elke organisator. Maar de orga-
nisatie had ook hier weer uitstekend 
werk verricht, want de route was prach-
tig. Via de brug bij Nijmegen werd de 
Waal overgestoken en de dijk langs de 
Waal geeft een mooi uitzicht over de 
rivier. Er staat nog een flinke stroming 
in de Waal, want de boten die 
stroomopwaarts varen komen nauwe-
lijks vooruit. 

 
 
Het eindpunt was Herberg De Engel in 
Dodewaard, met een terras aan de 
Waal. Wederom een prima keuze, want 
ook dit terras was weer van grote klas-
se. Het bleef nog lang gezellig, zoals 
de hele dag trouwens erg gezellig was. 
Marcel en Gert hadden weer goed werk 
verricht: klasse! 
 
Nog ruim een uur naar huis rijden en 
het zitvlak begint al te protesteren. Nu 
maar eens een week geen motor rijden. 
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