De eerste Meet & Gride ride van 2012
Het was al weer een paar dagen mooi weer, dus ik begon me al af te
vragen of het geen tijd werd voor een Meet & Greet ride.
Blijkbaar hadden Marcel en Gert dezelfde
gedachte, want op 20 maart jl. verscheen
een e-mail met een uitnodiging voor een rit
vanuit Urk.
Urk lag er mooi bij, zo in het zonnetje, en
het beloofde een mooie zonnige dag te
worden. Ook in Urk stond de appeltaart
met slagroom al gereed.
Uiteindelijk hebben we deze rit met vier
motoren gereden; dat viel een beetje tegen, maar dat mocht de pret niet drukken.
De rit ging vanuit Urk over een mooie polderweg naar Lemmer, op weg naar de provincie Friesland. De temperatuur liep aardig op, dus ik was blij dat ik de voering uit
mijn pak had gehaald.

Door de polder op weg naar Lemmer

In Friesland is het altijd mooi sturen en in deze tijd van het jaar is er weinig verkeer. Alleen de
boeren waren druk bezig en dat was te ruiken ook. Het is immers de tijd om de mest over het
land uit te rijden, zodat eigenlijk bijna heel Nederland gebukt gaat onder een enorme
str@ntlucht.

In Oudemirdum kwamen we nog een heerlijk terras in de zon tegen en het idee was
snel geboren om daar nog maar even wat
te drinken. Verder liep de route via Bakhuizen en Stavoren naar Workum, waar op
een schitterend terras de lunch werd genuttigd.

Prachtig lunchterras in Workum

In de middag hebben we de mooiste weggetjes van Friesland bereden, om uiteindelijk uit te komen in Balk. Dit plaatsje is sinds de laatste winter erg bekend, omdat op de Van Swinderenvaart
de ijsdikte niet voldoende was voor de Elfstedentocht. Alhoewel dit in februari speelde, is er van
ijs geen sprake meer; behalve dan de ijsklontjes in mijn glaasje Cola.

Het was een fantastische dag, met een prachtige motor rit. Gert en Marcel hadden het weer super georganiseerd.
Luuk

Terras langs de Van Swinderenvaart in Balk

