De 4e Strekentoer gaat naar de Spessart en het Odenwald
Algemeen
Tijdens de 3e Strekentoer hebben de 43 deelnemers middels een enquête hun mening kunnen geven
over een aantal belangrijke onderwerpen, welke wij tijdens onze toeren zoal tegenkwamen.
Enkele uitkomsten heb ik als jullie reisbegeleider weer gebruikt om de toer van 2018 samen te
stellen. We moeten hier denken aan de afstanden welke per dag worden gereden, maar ook hoe we
de aan- en afvoerroutes gestalte willen geven en de gebieden die wij nog een keer willen bezoeken.
Ik ben hiermee aan de slag gegaan en heb voor 2018 de navolgende reis naar de Spessart en het
Odenwald voor jullie samengesteld. Deze toer is van 19 tot en met 23 september.

Spessart en Odenwald
Het gebied is een relatief onbekende streek welke zich ten oosten van de stad Frankfurt bevindt. Het
is een gebied dat een behoorlijk eind verder is gelegen dan in de hiervoor gebruikte Strekentoeren,
maar daarom zeker niet minder interessant. Ook hier vinden we een aantal “streken” welke wij als
motorrijders zo graag opzoeken. Mooie bosrijke omgevingen met kruip-door-sluip-door-weggetjes
maar zeker ook met bochten, ja heel veel bochten. Nu, dit alles hebben we gevonden en in een
aantal aantrekkelijke routes weergegeven.
Route’s
Omdat we de afstanden binnen de (aangegeven) perken willen houden, hebben we gekozen voor
een vertrekpunt dat al een eindje richting ons (tweede) hotel ligt en wel in een buitenwijk van
Wuppertal. Daar komen we allemaal samen op de woensdag. De aanrijroute wordt door mij
aangeleverd vanaf de grens bij Beek autobaan, zodat een ieder van ons uit alle windstreken hieraan
voorafgaande zijn eigen invulling aan kan geven. In het hotel hebben we dan voldoende tijd

(aankomst ergens in de middag) om samen lekker bij te praten en gezellig met een drankje de
plannen voor de dagen erna te bespreken. ‘s Avonds gebruiken we dan gezamenlijk de maaltijd.
De volgende dag gaan we bijtijds op pad, want er wacht ons een (bijna geheel) mooie route van
380 km die door het Siegerland, het Westerwald en de Taunus zal gaan. In de buurt van Frankfurt
gaan we dan boven de stad linksaf door het eerste deel van de Spessart, richting ons hotel in
Weibersbrunn.
Onze derde dagtoer rijden we door een ander maar mooi gebied en wel door de Hoher Vogelsberg
en Rhön. Ook hier gaan we weer de mooie weggetjes opzoeken en vinden.
De vierde dag gaan we gebruiken om het Odenwald te bezoeken. Ook een gebied dat door veel
motorrijders uit de verre omgeving graag wordt gebruikt om een heerlijke zondag op de motor er op
uit te gaan. Wij gaan dat ook doen, maar dan op de zaterdag. Per slot willen wij de rust, maar zeker
ook de ruimte.
De vijfde dag gaan we beginnen met een stukje autosnelweg richting huis, maar ten oosten van
Koblenz gaan we weer heerlijk binnendoor in noordelijke richting. Er staat ons dan als afsluiter een
mooie route te wachten door de natuurparken van Nassau en Rhein-Westerwald. Ergens in de buurt
van Köln eindigt dan de 4e Strekentoer, zodat een ieder de snelweg A3 richting huis kan nemen. Een
tussenstop inplannen kan natuurlijk ook om dit lange weekend nog een beetje langer te laten duren.
De keus voor een extra dag is geheel aan jullie, maar maakt geen onderdeel uit van onze reis naar de
Spessart en Odenwald.
Hotels
Wij hebben een tweetal hotels gekozen vanuit de Best Western groep te weten:
- Waldhotel Eskeshof in Wuppertal (www.eskeshof.de)

- Hotel Brunnenhof in Weibersbrunn (www.brunnenhof-spessart.de)

Beide hotels zijn goede middenklasse hotels met voor onze groep alle ingrediënten voor een heerlijk
en goed verzorgd lang weekend met onze Club Pan-European Nederland.
Arrangement
Het arrangement voor deze reis is als volgt samengesteld:
- Eén overnachting in hotel Eskeshof in Wuppertal.
- Drie overnachtingen in hotel Brunnenhof in Weibersbrunn.
- Ontbijtbuffet en een driegangen keuzemenu.
- Welkomstdrankje en een verrassing op de laatste avond.
- Toeristenbelasting.
De kosten p.p. van dit arrangement bedragen:
- Tweepersoonskamer:
€
325,00
- Eenpersoonskamer:
€
396,00
Inschrijven kan vanaf heden door het inschrijfformulier in te vullen welke op de website staat van de
club. Tevens kunnen jullie daar de voorwaarden lezen om mee te kunnen gaan.
Wij hebben redelijk wat kamers kunnen reserveren, maar ook nu geldt: VOL is VOL.
In het kort
- De 4e Strekentoer gaat naar de Spessart en Odenwald.
- De toer is van 19 t/m 23 september 2018.
- Inschrijven is vanaf nu mogelijk en alleen op voorinschrijving.
- Inschrijfformulieren en de voorwaarden via de site van de club.
- En vol is echt vol.
Inschrijving
a) De inschrijving staat open tot 1 januari 2018 middels het inschrijvingsformulier op onze website
(www.club-pan.nl) achter het inlogscherm>Leden/Inschrijvingen.
b) Na bevestiging van uw inschrijving maakt u 15% van het verschuldigde totaalbedrag over op
bankrekening IBAN NL50 ABNA 0620 2262 93 t.n.v. Club Pan-European Nederland onder
vermelding van “4e Strekentoer 2018”. Als betaling is ontvangen, is uw inschrijving definitief.
c) Het restant wordt automatisch geïncasseerd, circa 4 weken vóór het evenement, van de
rekening die bij de ledenadministratie bekend is en ook wordt gebruikt voor de incassering
van de jaarlijkse contributie.
d) Deelname is geheel voor eigen risico.
e) Mocht er na definitieve boeking toch worden afgezien van deelname door welke
omstandigheid dan ook, zal restitutie niet mogelijk zijn. De CPEN adviseert u dan ook om een
reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Voor vragen en reacties: tcwim@club-pan.nl
Namens de Toercommissie,
Wim Tammel, Toercommissaris Midden-Oost.

