DC-10 Sky Riders - 2013
De Moezelrit 2013
door Luuk - 24 juni 2013

De Moezelrit is woensdag 12 juni begonnen met de samenkomst in Epen, Zuid Limburg. Voor
deze rit waren vele routes uitgezet: 4 heen- en terug routes en 10 rondritten door het Moezelgebied.
De rit was, zoals tegenwoordig gebruikelijk, georganiseerd door Leo
en ik heb zelf een bijdrage mogen
leveren door de routes uit te zetten.
Leo is er dit jaar wel erg druk mee
geweest, vanwege het grote aantal
(zeer late) veranderingen.
Op donderdag zijn we vanuit Epen
naar Cochem gereden en de rit was
echt schitterend. Een groep heeft de
zuidelijke route door de Eifel gereden en de andere twee groepen zijn
via de noordelijke route gegaan.
Beide ritten zijn prachtig, alleen de
regen die de laatste anderhalf uur op
ons neerdaalde was toch wat minder
mooi. We hebben allemaal veilig,
Ron op de BMW GS en Mariette op de Honda TransAlp
maar ietwat vochtig, het hotel gehaald. Het bier stond al koud en het diner in het hotel was weer voortreffelijk.
De volgende dag hebben de meesten de 'Moezel en Rijn route' gereden. Ik had zelf voor ogen
om elke dag een onbekende route te
rijden. Mijn groep heeft de nieuwe
route '1001 bochten' gereden. Voor
mijn gevoel toch wel meer dan 1001
bochten, waaronder vele haarspeldbochten. De zon liet zich van zijn
beste kant zien; heerlijk.
Een paar dagen lang heb ik met Ron
en Mariette mee mogen rijden. Wat
heeft Mariette toch een hoop lol op
haar nieuwe motor; duidelijk een
motor die voor haar gemaakt is! De
souplesse neemt met de kilometer
toe, net zoals de snelheid.

De Moezel - het blijft een schitterend gebied om doorheen te rijden

s' Avonds had Leo het restaurant 'zum Stuffje' voor ons besproken en de taxi's stonden weer op
de afgesproken tijd voor het hotel, om ons erheen te vervoeren.
Zaterdag was al weer de laatste Moezeldag en om 09:00 stond Jan Overbeeke in Cochem om
op deze dag met ons mee te rijden. Dat was uiteraard weer heel gezellig, maar hij was wel om
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05:15 uit Tholen vertrokken om dit te kunnen doen. Om 18:00 is Jan weer huiswaarts getogen. In
een e-mailtje meldde hij het volgende:
Het was voor mij een leuke/ lange dag met een mooie toertocht en zeker het belangrijkste: leuke mensen.
Na vertrek uit Cochem heb ik vlak voor de echte autobahn de tank v.d. motor gevuld en mijn maag een beetje.
Om 20.00 uur weer opgestapt met nog 307 km te gaan. Met een antihoutenkontstopje erbij, stopte ik om 22.46 u
voor de garage. Was dus lekker vlot gegaan.
Ik hoop dat jullie ondertussen de 'grusz Gott' leute ontmoet hebben en dat jullie een voorspoedige reis zullen hebben.
Groeten voor jou zelf en een ieder die bij je in de groep is.

Wat een enthousiasme!
De meesten hebben overigens vandaag, na onze enthousiaste verhalen, de '1001 bochten' gereden. Samen met een aantal anderen, waaronder Jan, heb ik de 'Hunsruck route' gereden. Een geheel nieuwe route, maar zeker net zo mooi als de
andere routes.

Diner in het hotel - altijd gezellig

Zondag zijn de meesten weer terug
gereden richting Nederland, maar
een groep van elf rijders is verder
gereden naar de Dolomieten. Zaterdag waren Evert, Ruud en Simon,
een vriend van Leo, naar Cochem
gekomen om mee te rijden naar Italië. Daar staat 35 graden Celcius op
ons te wachten. Niet echt verkeerd
dus!

Velen hebben ook van de terugreis genoten, zo heb ik via e-mail vernomen. Dat was natuurlijk
ook zeker de bedoeling.

Vertrek uit het hotel - de Dolomietengroep gaat op weg
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