Thüringen 2015
Van 21 augustus t/m 24 augustus heeft de BC van de BMW-club een lang
weekend georganiseerd naar Thüringen. De overnachtingen waren in het
Schlosshotel te Behringen. De ervaringen met dit hotel waren al goed
maar volgens eerdere gasten van onze club was het dit jaar nog beter wat
betreft het eten en de bediening van de drank!!
Vanaf Tankstelle Ems-Vechta vertrokken de meeste groepen om 9.30 uur
via de snelweg en de binnenwegen naar Behringen. Om 16.00 uur waren
de eersten reeds binnen. Het was een warme dag op de motor en na een
heerlijke douche kon de dorst gelest worden met de vele soorten koud
bier.
Helaas moest een van de organisatoren: Rob Helwerda nog voor
Osnabrück met pech naar huis, heel erg jammer voor hem en zijn vrouw
Ina, het zou de laatste rit zijn op de RT van 1995. Een nieuwe motor was
al in bestelling. We bedanken Rob nogmaals voor het vele werk voor deze
reis.
De routes die we reden waren heel mooi, in het zuiden heel veel bochten
en in het noorden veel snelle en zeer overzichtelijke doorlopende bochten
waar ieder op zijn eigen wijze van heeft genoten.
Het grote succes van deze reis was natuurlijk het weer, de meesten
hebben geen druppel regen gehad en s’avonds was het erg gezellig op de
binnenplaats waar het warme buffet elke avond om 19.00 werd
opgediend.
Maandag morgen ging iedereen na het ontbijt met een goed gevoel weer
naar huis. De ene groep gedeeltelijk touristisch en voor een deel autoweg
en de andere groep alleen via curvy roads. Philip Jansen zijn motor
wilde eerst niet starten maar na hulp van de ADAC was het probleem snel
verholpen.
Er zijn geen meldingen binnengekomen dat iemand niet thuis is
gearriveerd, dus kunnen we gelukkig vaststellen dat voor iedereen de reis
goed is verlopen.

