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Beemster 400
Een herhaling - door Luuk
Er was al veel gespeculeerd over de Beemster 400 en vandaag was de dag.
We hadden met een aantal mensen bij Schiphol vertrekhal 3 afgesproken om samen naar Durgerdam te rijden.
In Durgerdam stond het terras van
'de oude taveerne' al uitnodigend op
ons te wachten en kon de koffie met
appelgebak (en slagroom natuurlijk)
in het zonnetje worden genuttigd.
Na het nuttigen van al dit lekkers
werd het tijd om de motor op te starten. Ik was benieuwd wat de route
van Jaap ons allemaal ging brengen.

Er werd langs het IJsselmeer koers
gezet naar Monnickendam. Via
mooie weggetjes met vele molens
De Oude Taveerne in Durgerdam - het vertrekpunt
naar Zaanstad en daarna door naar
't Heerenhuis in Wijdewormer. Hier
kon wederom in het zonnetje en op het terras een prima uitsmijter worden gegeten.

Hierna werd koers gezet naar Purmerend, waar een enorme moskee te zien is in de wijk 'little Turkey'.
Gaande weg kwamen we door het
plaatsje Jisp en dit plaatsje oogstte
bewondering bij alle rijders. Een
schitterend oud dorp met oude houten huizen en een oud (gemeente?)
huis uit 1650. Heel sfeervol.

Na Purmerend ging het verder door
het Noord Hollandse landschap; de
wegen en het landschap zijn ronduit
schitterend. Ik wist niet dat Noord
Op de pont - Inge vond het duidelijk leuk
Holland (uh ... de Beemster; sorry
Jaap) zo mooi kon zijn. Vaak heb ik door Noord Holland gereden en dan stuiterde je om de honderd meter van je motor af vanwege de verkeersdrempels. Maar Jaap had een route gevonden
die bijna geen verkeersdrempel bevatte; geweldig!

Na allerlei omzwervingen kwamen we aan bij fort Spijkerboor. Spijkerboor spreekt altijd tot de
verbeelding van een luchtvarende, vanwege het VOR-baken dat ernaar is vernoemd. Jaap had
gehoord dat het fort open was, dus een bezoek aan het fort lag voor de hand.
Fort Spijkerboor is onderdeel van de 'Stelling van Amsterdam', een ring met forten om Amsterdam te beschermen. Het fort is indrukwekkend en het is goed te beseffen dat dit fort nooit in oorlogssituaties is gebruikt. Een slechte investering derhalve, maar niet minder interessant. Leuk om
eens doorheen te lopen en te genieten van het uitzicht vanaf het dak.

De toegang tot fort Spijkerboor

Verder ging het hierna door de Beemster richting het eindpunt. Normaal zou dit de plaatselijke
golfclub zijn, maar Jaap vond het leuker de rit te eindigen in zijn paradijs. Het zou heerlijk geweest zijn om in het zonnetje een eigen gebrouwen biertje van Jaap te drinken, maar bier en motorrijden combineert niet zo goed. Dus werd het een appelsapje, gemaakt van appels die door de
POMologische Vereniging (ofwel appeltjesclub) naast Jaaps huis worden geteeld.
Het was een fantastische dag, met schitterend weer en een prachtige route. Dat had Jaap weer
prima geregeld.
Komt het bovenstaande verhaal niet geheel bekend voor? Dan heb je waarschijnlijk meegereden met de april-rit.
Niemand van deze groep heeft zijn schrijverstalenten willen gebruiken, terwijl de rit toch zo mooi was. Bij gebrek aan
een verslag van de april-rit, is dit verslag gemaakt van een herhaling van deze rit op 17 mei. Zo'n mooie rit kan niet
zonder verslag!

