
Meet & Greet 2 - Zuid langs Utrecht 
door Ron - 11 maart 2014  

 
 
Voor de ‘last minute’ bijeengeroepen Meet & Greet van afgelopen maandag had Gert de aller-
mooiste 10 maart sinds decennia 
uitgekozen. 
 
Samenkomst had hij zoals vaker ge-
pland bij ‘De Bosrand’ in Lage Vuur-
sche, maar deze dag bleek dat dit 
niet de enige op het fraaie maart-
weer onvoorbereide uitspanning was 
en daarom nog gesloten. Maar op 
het alternatieve terras aan de over-
kant was de appeltaart ook top!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opkomst leek zich via de aanmel-
dingen te beperken tot 2 man: Gert en Ron. Wintersport, zadelpijn van andere ritten en andere 

oorzaken waren debet aan deze 
schamele opkomst. Maar gelukkig 
bleek Daan Paré ook aanwezig en 
voegden later bij de lunch na een 
hazenslaapje Marcel Kuipers (’s och-
tends uit Entebbe gekomen) en zijn 
vriendin zich bij het minigroepje, zo-
dat er toch nog sprake was van een 
kleine Skyrider sliert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De route in de ochtend liep door o.a. Soest, Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel (3 x door ons om-
singeld) en de Utrechtse Heuvelrug naar de lunch in Amerongen.  
 
In de middag slingerde de route zich vooral langs beide zijden van de Lek tot aan Lopik. Vervol-
gens noordwaarts waar we weer op wat gesloten terrassen stuitten (o.a. bij de bekende samen-
komstplek in Haarzuilens) en langs de Vecht naar Breukelen.  

DC-10 Sky Riders - 2014 
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De deelnemers aan de M&G 2 van 2014 op het terras 

Marcel en Claudia - kort slapen na een vlucht en toch meerijden ... klasse 



 
Daar werden we op een vol terras vergast op een vliegshow van de laag overkomende PH-BPH, 
de DC-3 van de DDA. Alsof ze wisten dat we daar zaten, vloog de bemanning een paar keer over 
het marktplein en dat was een waardig einde van een prachtige dag!  
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De DC-3 van de DDA - leuk dat ze even langskwamen (wie heeft dat nu weer geregeld?) 


