


Vanaf de Meeuwenlaan, voor het Bredero-college, 

vlakbij camping “Het Vliegenbos”. We vertrekken 

in noordelijke richting en gaan rechts de Nieuwen-

dammerdijk op. Aan het eind van deze weg rechts 

de Monnikendammerweg op de brug over en bij de 

Schellingwouderdijk/Zuiderzeeweg links. Ga langs 

het beeld “Poort naar Nieuwendam” richting het 

BP-station. Hier kan nog getankt worden voor we 

met de rit starten.

Volg de bocht naar rechts om over de Schelling-

wouderbrug te gaan. Op dit eiland (Zeeburgereiland) 

lag het volgende slachtoffer

Ga rechtuit over de Amsterdamsebrug. Bij de ver-

keerslichten rechtuit (weg buigt naar links).

De Insulindeweg heet na de spoorbrug Wijttenbach-

straat, en na de kruising met de Linnaeusstraat is 

het Oosterpark. Doorrijden tot het eind van dit park, 

en bij de verkeerslichten naar links de Beukenweg 

in. Na het spoor heet het Maritzlaan, en na het 

Krugerplein wordt het eerst Schalkburgerstraat en 

na de brug Nobelweg. Na park Frankendael rechts 

de Hugo de Vrieslaan in. Na het viaduct van de 

Gooiseweg naar links de Fizeaustraat in.

Dat er binnen de stadsgrenzen van Amsterdam (en ook daarbuiten) wel ’ns 

dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen, kunnen we regel-

matig lezen in de krant. Deze keer gaan we door de stad rijden langs plaatsen 

waar bekenden uit de onderwereld het leven hebben gelaten. Thema van dit 

jaar is: Moordrit. 

In de rechterkolom de route in de linker de wetenswaardigheden.

In de wijk links is bij de snelweg op 31 

januari 2014 de kickbokser Tarik el Idrissi 

doodgeschoten vanuit een grijze Golf GTI. Het 

onderzoek loopt nog, maar mogelijk gaat het 

hier om cocaïnehandel.

De ontsnapte Engelse drugshandelaar Simon 

“Slapper” Cowmeadow is hier op 18 novem-

ber 2007 gevonden, dader onbekend.

Links in het Florapark is op 12 febr. 2010 de 

huurmoordenaar Saïd Amhaouch gevonden 

“onder verdachte omstangdigheden”.

Hier bij de sportvelden is oud-crimineel 

Stanley Hillis op 21 februari 2011 aan z’n 

einde gekomen. Vanuit een rode terreinwa-

gen werden 37 schoten afgevuurd op Hillis 

die z’n wagen daar vlakbij had geparkeerd 

en mogelijk een afspraak had met een Hells 

Angel. De politieagenten die daar verstopt 

zaten in een aanhanger om Hillis te betrap-

pen op verboden activiteiten, hebben om hun 

moeder geroepen toen de kogels om de oren 

vlogen. De daders zijn niet gepakt. 
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Aan de rechterkant op de Kennedylaan 

is op 20 september 2004 de talentvolle 

bokser en voormalig kickbokser Nordin 

Ben Sallah door twee mannen op een 

motor�ets met behulp van een automa-

tisch vuurwapen naar de andere wereld 

geholpen. Het blij� een vraagteken of het 

hier gaat om een afrekening of een uit de 

hand gelopen ruzie.

Bij het Chinees restaurant “Royal San 

Kong” hier in de Dorpsstraat hee� Cor 

van Hout zijn galgenmaal gehad. Hij had 

daar een afspraak met Robert ter Haak, 

een handelaar in peperdure boten. Nadat 

ze zich vol hadden gegeten liepen van 

Hout en ter Haak richting Stationsstraat, 

terwijl lijfwacht Bas Vermeulen de auto 

ging halen. Twee mannen op een rode 

motor�ets rijden de Dorpsstraat in en 

minderen vaart, waarna de passagier 

tientallen kogels op van Hout afschiet. 

Cor van Hout valt dood neer en Robert 

ter Haak raakt levensgevaarlijk gewond. 

Robert overlijdt enkele weken later in het 

ziekenhuis.

Aan het eind rechts aanhouden (Kruislaan) richt-

ing de Weespertrekvaart. Rechtsaf langs het water 

rijden en bij de Overzichtweg links onder de spoor-

brug door. Links bij de rotonde en na de brug bij 

de jachthaven rechts de Korte Ouderkerkerdijk 

op. Brug over van de Duivendrechtsevaart en 

onder de Utrechtsebrug door. Aan het einde links 

weg oversteken en gelijk weer rechts om over de 

Utrechtsebrug te gaan. Bij de verkeerslichten is de 

President Kennedylaan.

Vóór de verkeerslichten links de President Ken-

nedylaan op (zodra het kan op de naastgelegen 

weg aan de linkerkant gaan rijden). Bij het 

politiebureau links de De Mirandalaan in. Na het 

zwembad heet het Zuidelijke Wandelweg. Aan het 

eind bij de Amstel rechtsaf de Amsteldijk op, en 

langs het water blijven rijden. We gaan nu langs 

Begraafplaats “Zorgvliet”, onder de Rozenoord-

brug (Ringweg A10) door, langs het Amstelpark 

(Floriadepark in 1972) en de Riekermolen. Bij de 

Kalfjeslaan verlaten we Amsterdam. Blijf nog een 

flink stuk langs de Amstel rijden. Bij Machineweg 

Middelpolder rechtsaf, en bij de T-splitsing links 

aanhouden. Bij de volgende splitsing rechts 

aanhouden (het heet nog steeds Machineweg). 

Volg de weg naar links, einde rechts de Olympia-

delaan en aan het eind is het Oostelijk Halfrond. 

We zitten nu in Amstelveen. Rechtsaf 

en na de bocht naar rechts linksaf 

de Straat van Messina in. Rechtdoor 

over de rotonde en bij de verkeersli-

chten de Beneluxbaan oversteken, 

rechtdoor Zonnestein in. Ga bij de 

eerste rotonde links de Van Heuven 

Goedhartlaan in en rij helemaal door 

tot Winkelcentrum Amstelveen. Na 

het tramspoor T-splitsing rechts heet 

het Meander. Ga aan het einde van 

Meander het fietspad aan de linkerzi-

jde op. Vlak voor de Keizer Karelweg 

linksaf op het fietspad blijven en 

onder het viaduct van de A9 door. 

Keizer Karelweg oversteken en dan 

rechtuit de Ouderkerkerlaan op. Na 

het spoor van de museumlijn heet het 

Stationsstraat. Aan het eind rechts de 

Dorpsstraat in. 2



Op deze Keizer Karelweg zijn de crimineel 

Jules Jie en zijn ! aise vriendin in hun auto 

beschoten. Beide hebben het niet overlee� .

Vlakbij de kruising met de van Spaenstraat 

zat op 22 mei 2014 Gwennette Martha bij 

eetgelegenheid Rooz. Nadat hij naar buiten 

was gelokt hee�  een 3 man sterk moordcom-

mando 80 kogels op Martha afgevuurd.

’s-Avonds 10 november 2005 is op het Tjot-

terpad George van Kleef doodgeschoten 

door 2 personen op een � ets, die vervolgens 

rustig richting het Amsterdamse Bos zijn 

gereden. Van Kleef woonde daar op een 

woonark in de jachthaven. Hij behoorde tot 

de vriendengroep van Cees Houtman en was 

een neef van Sam Klepper.

Ga rechtuit het oude centrum uit en via de Burge-

meester Colijnweg, viaduct over de A9 de Amster-

damseweg op. Deze maakt uiteindelijk een bocht 

naar rechts richting Keizer Karelweg.

Hier bij de stoplichten linksaf de 

Amsterdamseweg op.

De Amsterdamseweg heet vanaf het bord “Amster-

dam”, Amstelveenseweg. Bij de van Nijenrodeweg 

naar links richting de Bosbaan (Bosbaanweg). Deze 

twee kilometerlange roeibaan is in 1934 gegraven 

in het kader van de werkverschaffi ng. De baan is 

in 2001 voor de tweede keer verbreedt om aan de 

nieuwe eisen van een wedstrijdbaan te voldoen. In 

juli 2005 zijn hier de eerste internationale kam-

pioenschappen gehouden. Bij de eerste splitsing 

naar rechts. Voorbij de parkeerplaats weer naar 

rechts (Koenenkade) en bij de eerste mogelijkheid 

weer naar links bij het beeld van de Amsterdamse 

“Stedenmaagd” het Boeierspad op. De eerste weg 

aan de linkerkant komt uit op het Tjotterspad.
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Op dit plein wordt op 10 oktober 2000 Sam 

Klepper doorzeefd met een pistoolmitrail-

leur. Z’n enige lijfwacht had op dat moment 

een televisietoestel in z’n handen en was 

niet in staat om gelijk z’n Uzi te trekken. 

Nadat hij hem uiteindelijk vast had schoot 

de Bosniër zo slecht, dat hij zelfs geen straf 

opgelegd kreeg door de rechtbank. De 

andere lijfwacht is ongewapend achter de 

schutter aangegaan, maar die is ontsnapt.

Erwin Tra had ruzie met zo’n beetje de 

halve Amsterdamse onderwereld. Hij 

verliet 20 december 1993 even na mid-

dernacht café Churchill in de Rivieren-

buurt, op de hoek van de Scheldestraat en 

de Deurloostraat. Hij stapte voor de deur 

met drie anderen in een auto. Net toen de 

bestuurder de auto wilde starten, schoot 

een man door het rechterportierraampje 

één keer op Tra, die hoog in zijn rug werd 

getro$ en en dezelfde dag overleed. De 

reden hiervoor is mogelijk een so� drug-

stransactie met Joego Ma%  a.

In deze straat wordt Steve Brown op 9 

december 1999 voor zijn woning neerge-

schoten. Hij raakt gewond aan zijn arm 

en lever, maar overlee�  de aanslag wel. 

Dit is mogelijk het werk geweest van de 

Joegoslavische ma%  a. Hij zat in de hasj- en 

Xtc-handel en werkte regelmatig samen 

met de Joegoslaven en de organisatie van 

Bruinsma.

Rechtuit naar de Jachthavenweg en bij het Pramen-

pad naar rechts. De Amstelveenseweg oversteken 

en linksaf richting het VU-ziekenhuis. Rechtsaf de 

Boelelaan op en bij de eerste stoplichten weer naar 

rechts de van der Boechorststraat in. Ga door tot 

de van Nijenrodeweg. Hier links en door tot de van 

Leijenberghlaan. Linksaf en doorrijden tot het Gelder-

landplein.

Bij de eerstvolgende verkeerslichten rechts de A.J. 

Ernststraat in. Aan het eind is het Amstelpark (Europ-

aboulevard), ga hier vóór de stoplichten naar links. 

Degenen die moeten tanken eerst naar rechts, 

richting Shell. Blijf het fi etspad aan de linkerkant 

volgen. Na station RAI rechts onder de brug door en 

gelijk weer naar links om op de Europaboulevard te 

blijven. Bij de verkeerslichten van de President Ken-

nedylaan rechtuit over het Europaplein heen. Aan de 

linkerkant staat de RAI. Rechtuit bij de Geulstraat/

Scheldeplein de Scheldestraat in. De eerstvolgende 

straat is de Deurloostraat.

Ga rechts de Deurloostraat in, en aan het eind rechts 

(Maasstraat). Halverwege het Maaspleintje linksaf de 

Biesboschstraat in.
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In 1977 hee� Klaas Bruinsma twee li-

jfwachten om zich heen, Henkie Soenarto 

en Frits Wasseur. Naast het zorgen voor een 

waterdichte bescherming, fungeren deze 

twee ook als een soort incassobureau voor 

afnemers die weigeren te betalen en helpen ze 

te herinneren aan hun verplichtingen. Na een 

mislukte hasj deal, waar Wasseur de schuld 

van krijgt, stapt deze voormalige worstelaar 

in het geheim over naar de grote concurrent 

van Bruinsma, Hugo Ferrol. Op deze manier 

werkt hij als dubbelspion voor beide partijen. 

In 1978 lopen de spanningen tussen Ferrol 

en Bruinsma zo hoog op, dat Bruinsma aan 

Soenarto de opdracht gee� Ferrol en “de hele 

boel” te liquideren. Wasseur gee� dit door 

aan Ferrol en diens compagnon, Ron Scheide. 

Ferrol besluit om Soenarto af te maken. Op 2 

mei 1978 spreekt Wasseur af in de Rijnbar in 

de rivierenbuurt. Als Soenarto bij Wasseur en 

Scheide in de auto wil stappen, wordt hij door 

4 kogels geraakt.

Evert Hingst was �scaal specialist en advocaat 

van diverse topcriminelen. Hingst werd op 31 

oktober 2005 om 18.05 uur ‘s avonds geliqui-

deerd in de Gerrit van der Veenstraat in Am-

sterdam Oud-Zuid. Op het moment dat hij op 

zijn scooter wilde stappen werd hij vanuit een 

groene Jeep Cherokee onder vuur genomen 

met een machinepistool. Hingst werd geraakt 

door twee kogels in het hoofd en twee in 

zijn buik. De daders wisten te ontkomen in 

de jeep, die korte tijd later uitgebrand werd 

aangetro$en op de Stadionkade. Er waren ten 

tijde van de schoten veel kinderen op straat 

vanwege Halloween. Opdrachtgever voor 

deze afrekening is mogelijk Mink Kok, die een 

kort tevoren bericht kreeg dat Hingst een fax 

had gestuurd naar een voormalig partner-in-

crime van Kok, Stanley Hillis, waarin vertrou-

welijke informatie stond over de liquidatie 

van Jaap van der Heiden.

 

Aan het einde van deze straat is de Waalstaat. 

Linksaf en doorrijden tot het water. Ga hier rechts 

de Amstelkade op. 

Bij de hoek van de Berkelstraat zit Café “De Am-

stel”. Hier zitten nog geen kogelgaten in de muur, 

dus is het hier veilig voor een pauze. 

Na de pauze de route vervolgen richting Rijnstraat. 

Ga bij de eerstvolgende brug (Rijnbar) links.

Over de brug direct weer links de Josef Israëlskade 

op. Tweede van der Helststraat oversteken en langs 

het Okurahotel. Links de Ferdinand Bolstraat in en 

na de brug bij de stoplichten rechtsaf de Churchill-

laan op. Deze laan heet na de brug Apollolaan. Re-

chts staat de Apollohal. Bij de verkeerslichten naar 

links de Stadionweg op. De eerste zijstraat rechtsaf 

de Händelstraat in. Bij de eerste zijstraat heet het 

Gerrit van der Veenstraat, links aanhouden. 
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Vastgoedmagnaat Willem Endstra wordt 

vlak bij zijn kantoor Convoy Vastgoed aan 

de Apollolaan doodgeschoten. Het Openbaar 

Ministerie verdacht hem van het witwas-

sen van crimineel geld. Ook deed hij zaken 

met Willem Holleeder, Sam Klepper en 

John Mieremet. Endstra hee� dit alles altijd 

ontkend. Nadat er een foto werd getoond van 

Endstra met Holleeder op een bankje, trokken 

zijn zakenpartners en �nanciers zich terug 

omdat het vertrouwen in hem weg was.

Op donderdag 27 juni 1991 zit Klaas Bruin-

sma in de discotheek Juliana’s van het Hilton 

Hotel. Hij spreekt daar meerdere mensen, 

zoals drugshandelaren Johan ‘De Hakkelaar’ 

Verhoek, Koos Reuvers en de voormalige 

politierechercheur Martin Hoogland. Om on-

geveer kwart over vier in de ochtend waggelt 

een dronken Bruinsma naar buiten. Hij krijgt 

daar een li� aangeboden van Reuvers. Op het 

moment dat Bruinsma richting de Porsche 

van Reuvers loopt, wordt hij door ex-recher-

cheur Hoogland neergeschoten. ‘De Dominee’ 

zou Hoogland hebben bedreigd met de 

dood van zijn vrouw en kinderen. Of dat de 

echte oorzaak was geweest of dat Hoogland 

handelt in opdracht van een derde partij, blij� 

onbekend.

De eerste zijstraat rechts de Bachstraat in. Aan 

het eind is de Apollolaan weer. Volg de verplichte 

rijrichting naar rechts.

Ga zo snel mogelijk twee keer naar links om aan de 

andere kant van de Apollolaan de weg te vervolgen. 

Voorbij de eerstvolgende verkeerslichten zit aan de 

rechterkant het Hiltonhotel.
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Na een avondje stappen en gokken loopt 

Alexander Bulatovic met een vriend door 

de PC Hoo� straat, op weg naar huis. Een 

� etser komt het tweetal tegemoet en opent 

het vuur als hij vlakbij is. Bulatovic is op 

slag dood, zijn metgezel raakt gewond 

maar overlee�  de aanslag. De Joego is be-

trokken als tussenpersoon in een mislukte 

amfetaminedeal.

Jan Femer, alias ‘de Snor’, was de belan-

grijkste criminele partner van Mink Kok 

die zich onder andere bezig hield met het 

kopen van politie-informatie van corrupte 

agenten. Femer is op 23 september 2000 op 

de Haarlemmerdijk, waar hij in zijn gepar-

keerde auto zat, door zijn hoofd geschoten. 

De daders gingen er op een gereedstaande 

motor vandoor. 

Op 14 maart 1996 wordt in café “De 

Blauwe Druif ” aan de Haarlemmerstraat 91 

de Belgische drugshandelaar en politie-

informant Martin Swennen met een reeks 

pistoolschoten geliquideerd. De dader blij�  

wachten op de politie en laat zich vrijwillig 

meenemen.

Bert Bons is portier van Yab Yum en vriend 

van Cor van Hout. Bons wordt op 24 

januari 1996 voor de deur van de seksclub 

doodgeschoten. Hoofdverdachte in deze 

moord is Nico Visser, die werkt voor het 

duo Klepper/Mieremet. Deze liquidatie 

kan bijgedragen hebben tot de onenigheid 

tussen Mieremet/Klepper en Cor van Hout.

Ga na het Hiltonhotel rechtsaf de Willem Witsen-

straat in. En rij door tot de Lairessestraat waar je 

linksaf gaat. Ga bij het Valeriusplein rechts. Je rijdt 

nu langs de Valeriuskliniek. Rechtuit tot de Koningin-

neweg en dan rechtsaf. Koninginneweg heet voorbij 

de bocht Willemsparkweg en die komt uit op de Van 

Baerlestraat. Aan de rechterkant is het Museumplein. 

Naar links en dan de Pieter Cornelisz Hooftstraat 

oversteken en vlak voor de brug over het Vondelpark 

rechts af de Vossiusstraat in.

Ga de eerste mogelijkheid naar links de Hobbe-

mastraat in. Bij de stoplichten links aanhouden de 

Stadhouderskade op. Dit is een drukke weg die na 

het Leidse Bosje Nassaukade heet. Rij hier weer een 

heel eind door  tot het Frederik Hendrikplantsoen. 

Rechtsaf de brug over en direct weer links de Marnix-

straat in. 

Voorbij de brug over de Brouwersgracht bij de 

stoplichten krijgen we het Haarlemmerplein met de 

Haarlemmerpoort aan de linkerkant. Hier naar rechts 

en aan het eind links. De eerstvolgende straat naar 

rechts, dat is de Haarlemmerdijk.

Zodra we over de brug van de Korte Prinsengracht zijn 

heet het Haarlemmerstraat.

Vóór de eerstvolgende brug rechts het Singel op. Aan 

de overkant op nummer 295 is de bekende sexclub 

Yab Yum. 
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Al in 1974 waren hier de Chinezen 

actief met gokhallen en heroïnehandel, 

onder de dekmantel van een restaurant. 

Chung Mon controleerde de gehele 

heroïnehandel richting Amsterdam. 

Deze Chinese peetvader was verwikkeld 

in een gewelddadige machtsstrijd in de 

Chinese gokwereld tussen zijn bende en 

haar rivalen. Chung werd hier op de Prins 

Hendrikkade doodgeschoten.

Hier wordt op 2 maart 2002 de 52-jarige 

Egyptische drugshandelaar Magdi 

Barsoum met twee kogels in zijn hoofd 

 !! "#$%&!'#()*+#'*%!(,-.%'* /00. #*

vooral om een partij hasj met een straat-

waarde van 10 tot 20 miljoen gulden, die 

van de Joego’s was geript door Klep-

per en Mieremet. Op 8 juli 2004 werd 

Magdi’s broer Mounir geliquideerd op 

de Jan van Galenstraat in Amsterdam. De 

twee daders wisten te ontkomen op een 

scooter. De politie verdacht de groep rond 

Mieremet van de moord, alleen waren er 

geen bewijzen. Op 3 mei 2000 is in deze 

straat ook de Nigeriaanse drugshandelaar 

Ibrahim Akasha doodgeschoten. 

Op de Dam wordt in december 2003 op 

klaarlichte dag de Bulgaarse drugshande-

laar Constantin Dimitrov doodgeschoten 

en raakt zijn vriendin ernstig gewond. 

De al jaren in het Amsterdamse wereldje 

rondstruinende ‘Samokovetsa’ was han-

delaar in drugs, wapens en aanverwante 

snuisterijen, had hiermee met name eind 

10/#(*(#"#('."*!!2*.(*3!,.0*##(*/#45'0'.#*

opgebouwd in de lokale groothandel.

Het Singel eindigt op het Koningsplein. Rechtsaf en 

direct weer naar links de Reguliersdwarsstraat in. 

Vijzelstraat oversteken en aan het eind van het Rem-

brandtsplein linksaf en de weg volgen naar rechts de 

Amstelstraat in. 

Over de Blauwbrug (Amstel) rechts de Amstel op. De 

eerstvolgende brug over en links langs de Hermit-

age. Weesperstraat onderdoor en rechtdoor achter 

de Hortus Botanicus langs (Hortusplantsoen). Bij 

de splitsing links aanhouden de Plantage Parklaan 

in. Bij de Plantage Muidergracht rechts en bij de 

eerstvolgende verkeerslichten naar links de Plantage 

Kerklaan in. Aan de rechterkant is Artis. Over de 

fietsbrug van het Entrepotdok en daarna links. Vóór 

het doodlopende stuk rechts onder de poort door en 

links de Laagte Kadijk op richting Kadijksplein. 

Rechtdoor de brug over en direct weer rechts de 

Schippersgracht op. Bij de verkeerslichten links de 

Prins Hendrikkade op. (voor de veiligheid via het 

fietspad).

Blijf deze kade volgen tot de Schreierstoren/

Geldersekade. Linksaf de Geldersekade op Via de 

Nieuwmarkt twee keer rechts de Zeedijk op (kijken 

of dit eerder kan). Bij de Sint Olofssteeg twee keer 

links om op de Oudezijds Voorburgwal te komen. Rij 

voorzichtig over het Wallengebied, want de meeste 

wandelaar hier hebben alleen maar oog voor de 

aantrekkelijke winkel-etalages.

Ga bij de Grimburgwal tweemaal naar links over de 

Sleutelbrug en vervolg de weg over de Oudezijds 

Voorburgwal. Rij door tot de Korte Niezel (bij de 

zesde brug) en ga daar rechts. Meteen erna weer 

rechts de Oudezijds Achterburgwal op. Rij weer door 

tot de Grimburgwal en ook hier twee keer links voor 

de tweede keer Oudezijds Achterburgwal. Aan de 

rechterkant zie je straks de Bloedstraat.

Aan het eind moeten we rechts de Korte Stormsteeg 

in. Gelijk weer naar rechts de Zeedijk op richting 

de Nieuwmarkt. Ga rechts om de Waag heen (volg 

Nieuwmarkt) de Kloveniersburgwal op. Bij de Oude 

Hoogstraat rechts richting de Dam.
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De Joegoslaaf Zoran Vrhovac wordt 

met Lyas Sabic en Bouwina Akker-

man op 17 november 2000 rond 

18.30 uur in het Japanse eethuis 

Kobe House aan de Nieuwezijds 

Voorburgwal in Amsterdam doo-

dgeschoten. Het gezelschap wordt 

doodgeschoten door een in het zwart 

geklede man met een apenmasker, 

die kort ervoor de eetzaal was bin-

nengelopen. Na de schietpartij loopt 

de dader rustig het eethuis uit. Het 

gaat bij deze afrekening vermoedelijk 

om Vrhovac, die volgens de politie 

bij 3 criminele groeperingen op 

de dodenlijst stond. Wellicht is de 

liquidatie een wraakactie voor de 

eerdere moorden op Jan Femer en 

Sam Klepper.

Ga rechtuit de Paleisstraat in. Bij de verkeerslichten re-

chts de Nieuwezijds Voorburgwal op, langs de voorzijde 

van het paleis. (Damzijde is de achterzijde).

Ga voorbij het Koninklijk paleis naar links de Raad-

huisstraat in. Die gaat over in de Westermarkt en de 

Rozengracht. Bij de Marnixstraat (Brandweerkazerne) 

naar rechts en direct weer naar links de eerstvolgende 

zijstraat in, de 3e Marnixdwarsstraat. Hier zit op de 

hoek Café Soundgarden.

Aan de deelnemers van de Brommerrit………

Deelname aan deze rit is geheel voor eigen risico.

Bij pechgevallen kan er ondersteuning worden aangevraagd op de volgende 

nood-telefoonnummers. 

Rob >  06-24711670. 

John >  06-33 80 19 55

Ben >  06 -51 30 11 66
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