DC-10 Sky Riders - 2014
Augustus rit - de Kempen
door Luuk - 16 september

Het gebeurt zelden, eigenlijk nooit. Maar de weergoden waren ons op de laatste dinsdag van de
maand augustus niet goed gestemd. Op 26 augustus kwam het in Brabant met bakken uit de
lucht vallen. Daarom werd de rit uitgesteld naar 9 september, zelfde
plek, tijd, etc.
‘s Morgens begon het al weer goed.
“Een zwaar ongeluk op de A2 bij
Beesd, waardoor de hele weg is afgesloten”, zo luidde het nieuwsbericht. Rijkswaterstaat adviseerde om
niet de weg op te gaan, want heel
Nederland zou vast staan. Gewoon
rijden dus en ook geen file gezien.
Het weer zou in ieder geval uistekend zijn, maar vlak na vertrek van
huis gaf dat ene buitje boven Vinkeveen toch wat vocht. Geen probleem, want je smelt echt niet van
een beetje regen.
de start in Vught
Op naar Vught voor de koffie met appeltaart. Daar stond een hele rij motoren, want uiteindelijk waren zestien motards op komen dagen. Zes motards hadden zich pas de avond voor de rit aangemeld. De appeltaart stond overigens wel gewoon voor iedereen klaar; top restaurant!
Het werd tijd om de motoren te starten. In de voetsporen van de bende “de Bokkenrijders”, uit de
saga van Villa Volta in de Efteling,,
hebben wij de Kempen onveilig gemaakt. Nou ja, onveilig? We rijden
tenslotte best we netjes, ook in zo’n
grote groep.

De route liep langs de Loonse en
Drunense duinen en via de Brabantse Kempen naar de Abdij van Postel.
Prachtige rit, maar het was toch wel
heel opvallend dat er vele omleidingen waren vanwege wegwerkzaamheden. Zo blijkt dus maar weer dat
Onderweg even de benen strekken
voorrijden niet altijd het gewenste resultaat heeft;, want zonder dat je het weet gaat toch de spa de grond in.
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Na enig geworstel met de Zumo’s en met wat hulp van de wegwerkers werd toch het lunchadres
in Bergeijk gevonden. Zoals belooft heerlijk weer en velen genoten op het terras van de heerlijke
uitsmijters, die verrassend snel tevoorschijn werden getoverd.
Na de lunch weer een schitterende rit en je beseft je al snel hoeveel tijd en energie Guido hierin
heeft gestoken. Geweldig! De route bleek, door de vertraging in de ochtend vanwege de wegwerkzaamheden, een beetje aan de lange kant. Na wat enroute inkorten werd het eindpunt bereikt en konden we na een aangeboden drankje (bedankt Guido) de thuisrit aanvaarden.
Wederom kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde rit, in goed gezelschap.

de lunch in Bergeijk
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