
 
Meet & Greet ride 2 
door Luuk - 25 april 2013 

 
Gert kon dinsdag niet van de partij zijn op de maandelijk-
se club rit, maar had wel erg veel zin in een zomers ritje. 
En woensdag 24 april was het wel heel mooi weer en de 
temperatuur was prima. De zomerhandschoenen konden 
aan en op de terrassen was het echt heerlijk.  
 
Het eerste terras dat werd bezocht was op het beginpunt, Ome Ko in Muiden. Dit terras is bekend 
vanwege de echtelijke ruzies die ontstaan op de boten bij het schutten in de sluis. Het was erg 
rustig in de sluis, maar het terras begon toch al snel vol te lopen. Tijd om de motoren op te star-
ten en het lekkere terras achter ons te laten. 
Vanuit Muiden zijn we binnendoor door het Gooi gereden over vele schitterende wegen. Daarna 
zijn we, naar goed Sky Riders gebruik, met de pont de Lek over gestoken. Net na de oversteek 
was terras van 't Veerhuys in Beusi-
chem aan de beurt; een ideale plek 
voor een heerlijke lunch.  
 
Na een ritje langs de Linge, hebben 
we uiteindelijk een wat kortere route 
moeten nemen richting ons eindpunt. 
Door de langdurige terrasbezoeken 
was de originele route niet meer 
haalbaar. Het eindpunt werd gevon-
den op een terras in Haarzuilens. 
 
Het was een heerlijk ritje, maar het 
was alleen jammer dat de twee Har-
ley's niet op kwamen dagen. De Har-
ley van David was helaas niet op 
gang te krijgen vanwege een defecte 
startmotor, zo liet hij weten. Ik hoop 
dat dit euvel snel verholpen is en dat 
we David snel weer tegen komen op 
een rijdende Harley. 
 
Het blijft een mooie uitvinding, zo'n Meet & Greet ride. 
 
 

DC-10 Sky Riders - 2013 

op het terras bij Ome Ko in Muiden 

pagina 1 


