Augustus 2011 - 't Groene Hart
Op dinsdag 30 augustus is de rit door het Groene hart verreden. Voor mij was het de eerste keer
dat ik een rit voorbereid heb en dat maakte het voor mij een beetje spannend. De route had ik vorig jaar al in elkaar gezet en gereden.
In het voorjaar heb ik de route nogmaals gereden; deze keer op een dinsdag en dan blijkt dat de
horeca gelegenheden op een dinsdag lang niet allemaal open zijn. Dus andere horecagelegenheden gezocht (en gevonden) en de route omgegooid en verbetert.
Een week voor de augustusrit nogmaals het parcours afgelegd en het bleek dat de weg op vier
plaatsen afgesloten was. Na contact met de gemeente Woerden en een wegenbouw firma de
route wederom verlegt.
Toen ik op weg ging naar het vertrekpunt van de route, was het droog. Dat
hadden MeteoConsult en het KNMI ook
belooft en ook de TAF gaf geen regen
aan. Onderweg kwamen echter een
paar spatjes regen naar beneden; als
dit alles is, dan is het geen probleem.
Vanaf kwart voor tien komen de DC-10
Sky Riders binnendruppelen. Er waren
17 aanmeldingen, waarvan twee introducees, en ze zijn ook allemaal gekomen. Wat opvalt is dat het percentage
Triumph’s aan het toenemen is; wat nog
meer opvalt is dat Daan aan komt rijden
met een heuse Honda VFR1200F ……
wow. Het blijkt een huurexemplaar te
zijn, maar toch.

Ook Inge heeft er helemaal zin in

Om half elf werd het tijd om op te starten en de rit te gaan beginnen. Eerst vanaf AC de Meern
naar IJsselstein en langs de zendmast in Lopik; dan verder in zuidelijke richting naar de Lekdijk.
Heerlijk even lekker bochten nemen op
de Lekdijk richting Schoonhoven!
Tijdens de eerste kilometers van de
Lekdijk was het nog droog, maar al
snel begon het te regenen. En niet zo’n
klein beetje ook.
De regenkleding ging aan en na
Schoonhoven (en een benzinestation)
ging het verder in noordelijke richting
en verder langs de Hollandse IJssel.
Onder een hele grote boom maar even
stilgestaan, want de regen was nu echt
niet leuk meer.
Dan verder door Oudewater naar de
Reeuwijkse Plassen. Vlak voor de plassen nog even een stop gehouden en
Pauze bij de Reeuwijkse Plassen
daar zei Petra, een van de introducees
en piloot bij de KLM, dat haar motor slecht stuurde. Na controle van de bandenspanning (voor 1,2
en achter 1,5) bleek het stuurgedrag niet zo vreemd; haar vader, de eigenaar, had bij vertrek be-

zworen dat de banden op spanning waren.
Verder ging het langs de Reeuwijkse Plassen, een schitterend gebied dat in het weekend gesloten is voor motorrijders. Uitkijken is het
voor de bruggetjes, want een verkeersdrempel valt erbij in het niet. Eén bruggetje is zelfs zo erg dat ik vorige week
bijna van mijn fiets stuiterde.
Na de plassen richting Bodegraven
voor de lunch via een klein stukje snelweg, omdat er een kruispunt is afgesloten. Bij de plaatselijk BP hebben we
Petra maar wat lucht gegeven; een hele verbetering!
Lex heeft zijn regenpak thuis gelaten
en besluit het voor gezien te houden.
Hij is nat en koud tot op het bot.
Buiten begon een waterig zonnetje te
schijnen, maar het mooie terras van
Parkeren bij restaurant ‘t Zwaantje in Bodegraven
restaurant ’t Zwaantje was nog niet te
gebruiken. De uitsmijters kwamen weer in grote getale op tafel, maar deze keer lieten velen zich
verleiden tot een kopje soep vooraf.
Na de lunch was het droog en ging het richting Nieuwkoop en dan langs de Nieuwkoopse plassen en de rivier de Meije naar de Woerdense Verlaat; Kamerik moest worden overgeslagen vanwege een opgebroken weg.
Vandaar uit langs de Kromme Mijdrecht; een prachtig bochtig weggetje. Helaas is op dit moment
het riet wat hoog zodat het zicht over de weg wat beperkt is.
Bij Mijdrecht de N201 overgestoken en naar de Ronde Hoep gereden; een prachtige polder, die
volgens de natuurenthousiasten moet veranderen in een moeras. Via wat omzwervingen (en wederom een benzinestation) werd het terras in Vinkeveen gevonden en zowaar ….. droog en de
zon! Dus heerlijk in het zonnetje gezeten alvorens naar huis te rijden. Het was een mooie rit (al
zeg ik het zelf), maar de regen en de opgebroken wegen gooiden toch behoorlijk wat roet in het
eten. Gezellig was het, zoals altijd, zeker.

Heerlijk zonnetje op het terras in Vinkeveen

