Kerstkransjesrit
Tradities zijn er om in ere te houden zeker in de laatste maand van een jaar, waarin terugblik en
vooruitkijken centraal staan. December is de maand van Sinterklaas, van de Kerst, van de dood
van de Geliefde Leider Kim Jong
van Noord-Korea, maar sinds
vele jaren ook van een soort slotritje van de onvolprezen Skyriders.
Tuurlijk de echte slotrit was bij
onze nationale trots: de Apaches, de boys die voor ons allemaal stoere dingen doen en het
ritje over de Veluwe - dit keer genaamd Kerstkranjesrit - slechts
een onbeduidend toetje. Maar
toch er waren dertien stoere Skyriders naar Ermelo gekomen
voor het echte afscheid van een
mooi motorjaar.

Vertrek bij Casa Napoli voor een mooie rit over de Veluwe

Hezeke kwam haar kindje showen, Anne zag ons halverwege voor zijn stulp in Uddel voorbij racen en dacht: ik wil die unieke Skyriderssfeer niet missen en dus kwam hij per 4-wieler ook nog
even gezellig langs. En het weer viel alleszins mee.
Na koffie en kerstkransjes riep Ron op tot zadelen en rond half twaalf werd vertrokken voor een
mooi rondjeVeluwe.
Kasteel Staverden, de Asselse
Hei, de Miggelenbergseweg
naar Hoenderloo en het stukje
ongerepte natuur tussen Voorthuizen/ Nijkerk en Putten...het
was weer mooi als altijd.

De oliebollenbakker uit Ermelo met zijn lekkernijen

En wat te denken van de stop
op het parkeerterrein van natuurlijk een kerk bij Wekerom.
De oliebollenbakker uit Ermelo
deed de hongerige magen vullen met zijn heerlijke bollen.
Lekker voor het afslanken. Het
was alsof De Heer van boven
genadig op ons neerkeek en
prevelde uit de Openbaring van
Johannes: Het is goed met mijn
motorrijdende kinderen daar
beneden.

Terug in Ermelo had de vrouwe van Casa Napoli warme soep en overheerlijke broodjes dit keer
van de lokale bakker. Napraten is altijd gezellig. Daan met een nieuwe BMW 1200GT; Henk met
een knalrode 1100 GS ook van het bekende Beierse merk, 't wordt zijn tweede fiets voor Frankrijk, Paul vertelde trots over zijn samenwoningsproject te Almere, Jan moest helemaal heen- en
weer naar Tholen en Sandra, lieve Sandra in haar eentje uit Opperdoes. Haar Jan was trouw aan
het blauw en vloog de BUS naar Entebbe waar Idi Amin in het verleden mensenvlees at.
Terugblikken dus, maar ook vooruitkijken. Het was mooi en het wordt mooi. Op naar 2012 naar
de Snertrit op zaterdag 4 februari en heel veel andere mooie tochten. Voor hen die nog nooit een
VRO deden, overweeg eens serieus in te schrijven. Je leert er heel veel van en....veiligheid is
voor ons tweewielers van vitaal belang.
Salut, Proost op een mooi 2012!
Evert

..... en het was nog lang gezellig in Casa Napoli

