
4-Daagse Eifelrit 

Georganiseerd door Fons. 

 
17 augustus 2020 zijn Fons, Harry en Hans naar het plaatsje Steffeln vertrokken. 

 

Kamperen zat er deze keer niet in, dus hebben we een huisje met 3 slaapkamers gehuurd. 

 

Dit is ons erg goed bevallen, het was een zeer relaxte 4-daagse met ons drietjes. 

 

 

 

 

 

Na een rustige heenrit via België, zonder snelwegen heeft ieder van ons een kamer uitgezocht, 

Hans sliep op een kamer van 5 x 8 meter in een 2 persoons bed, Harry en ik hadden ieder een kamer 

met 2 stuks 1-persoon bedden. 

 

Er was een volledig uitgeruste keuken, een grote woonkamer met kachel en tv en een ruime 

badkamer. 

 

Voor de motoren was een privé parkeerplaats beschikbaar. 

 



 

 

 

Ik had 2 ritten meegenomen, een oostelijke rit en een westelijke van ongeveer 220 km. 

Op bovenstaande foto is te zien dat het weer lekker zonnig met wolken was, dit bleef alle dagen zo. 

 

De ritten liepen voorspoedig op de tweede dag na toen we op het punt waar oost en west elkaar 

kruisten 2 x verkeerd reden en telkens weer naar het eindpunt gestuurd werden. 

Dit hebben we opgelost door een stadje op de goeie route te selecteren en daarnaar toe te rijden 

waarna de route weer werd opgepakt. 

 

In de avond was het goed toeven aan de keukentafel en in de woonkamer. 

 

Er zat op 600 meter een restaurantje met een groot terras waar we 2 x heerlijk hebben gegeten, een 

compleet menu was rond de 16 euro en het Weizen Bier was erg lekker. 

 

Onderweg regelmatig gestopt en op het terras op de foto was er vers bereide kersentaart, hmmm. 



 

Na 3 prachtige en zeer gezellige dagen 's-morgens weer terug naar huis. 

 

Om 4 uur was iedereen weer thuis. 

 

Hans en Harry bedankt voor deze aangename tijd. 

 

 

Volgende keer wil ik toch heel graag kamperen! 


