
                                                      

  KOUWEPOTENTOCHT 2022

GRENSPALEN





In september begon het voor Opa Jan te borrelen, ga ik wel of ga ik niet!

Na zo her en der nagevraagd te hebben, sommige twijfelden�   hebben wij, Opa Jan, Rob, 

Jan en Carolien ons ingeschreven voor de KouwePotenTocht, 29 oktober 2022.

Het thema dit jaar was “GrensPalen”.

Het startpunt was Weert, tijdstip vertrek zo rond de klok van 10:00 uur, de afstand van de 

route was 250 km met als eindpunt Bergen op Zoom, pff das nogal wat, en zo ontstond het 

idee: “een motor driedaagse rondom deze tocht te organiseren.

Zo gezegd, zo gedaan.

De heen en terug routes werden door ons gemaakt, de routes voor de KouwePotenTocht 

kregen wij toegestuurd. 

OMG, waar waren wij aan begonnen, eind oktober 3 dagen motorrijden in Nederland.

Kou, herfst, storm, regen, modderige- en bladeren op de wegen.

Wij waren op het ergste voorbereid, motoren in topconditie, warme kleding en de 

regenpakken mochten niet ontbreken.

Vrijdag 28 oktober:  verzamelden wij ons om 10 uur bij Rob in Zeist, na het nuttigen van 

een heerlijke warme bak koffie en speculaas, werd het tijd om te vertrekken.

Ongeveer 170 km binnendoor naar Weert. De weersvoorspelling met 22 gr was goed !

Een mooie route langs voor ons bekende en onbekende wegen, dorpjes en over dijken.

Na een heerlijke lunch en de laatste 90 kilometers, kwamen wij rond 16:00 uur aan bij ons 

hotel in het centrum van Weert. 

Zaterdag 29 oktober: Weersvoorspelling 24 gr.!

aanmelden bij het vertrekpunt, na ons aangemeld te hebben kregen wij 3 muntjes. Het 

eerste muntje was voor de koffie met vlaai. Ik kan jullie zeggen dat de vlaai om te smullen 

was. Daarna zijn wij vertrokken, 250 km kronkelend,  Nederland uit, België in, België uit en 

Nederland in, Nederland weer uit en België weer in, wij waren zo langzamerhand te tel kwijt.

Het laatste stuk van de route voor de lunch voer ons door de bossen bij Goirle, waarna wij bij

de lunch locatie aankwamen, het was al aardig druk. Na het inleveren van muntje 2, ging het

uitdelen van de lunch, vrij snel, zodat wij rond half een, aan het tweede gedeelte van de rit 

zijn begonnen.



De Temperatuur was met 24 gr. Allerminst koud te noemen, tijd voor een IJsje!



Wederom een prachtige route, kronkelend langs de grens België en Nederland en kwamen 

uiteindelijk rond de klok van 16:00 uur aan in Bergen op Zoom, het eindpunt van de route.

Hier mochten wij muntje 3 inleveren en kregen hiervoor ons avond eten geserveerd, de 

keuze was spareribs of kipsaté.

Na nog een ere rondje over het terrein gereden te hebben, kwamen wij langs onze fotograaf 

Marco, jullie kennen hem wel �, hij had daar in z’n uppie al die kilometers gereden zonder 

dat wij van elkaar wisten over onze deelname. Volgend jaar gaan we ff kontakten.











Hierna zochten wij ons hotel op en hebben onder het genot van een drankje en hapje nog 

lang nagepraat en 31’en gespeeld.



Zondag 30 oktober: de reis naar huis, 220 km via een aantal Zeeuwse eilanden en via 

Hellevoetsluis richting de snelweg om tijd te winnen, en daarna weer binnendoor om vanaf 

Lexmond de A27 naar huis te rijden.

Ja, het was weer een geslaagd weekend, vol lol, gezellige praat, gokken en mooie 

kilometers  door streken in Nederland waar wij zelden komen.


