DC-10 Sky Riders 2015
Meet & Greet 1 - Nationaal Militair Museum
door Luuk - 17 januari 2015

Op maandag schreef Peter al: "vrijdag geen pekel en volgens Weatherpro droog. Stukkie rijden?". Dat was natuurlijk niet tegen dovemans oren gezegd en de eerste M&G ride van 2015
was een feit.
De hele week kletterde de regen
naar beneden en op donderdag
werd nog wat meer water naar beneden gegooid. Dat gecombineerd met
een stormachtige wind, deed iedereen die zich aangemeld had toch
denken: "komt dit nog goed voor
morgen?".
En het kwam goed en door de enorme regenbuien was de pekel geheel
verdwenen.
Om 10 uur werd verzameld in het
AC restaurant in Leiderdorp en de
dame die ons bediende gaf aan dat
zij wel overweg kon met motorrijders. Appeltaart en koffie werden
Vertrek bij het AC restaurant in Leiderdorp
dan ook ruim aangesleept, alvorens
de zeven motoren werden gestart voor de rit naar Soesterberg. Voorwaar geen slechte opkomst
zo vroeg in het jaar.
Het werd een prachtige rit via allerlei
mooie weggetjes. Peter had er weer
een waar feest van gemaakt en het
zonnetje begon uitbundig te schijnen. Prachtig motorweer!

Rond lunchtijd werd het nieuwe Nationaal Militair museum, op de vroegere basis Soesterberg, bereikt. Tijd
om te lunchen, maar het restaurant
was duidelijk niet ingericht op motorHet Nationaal Militair museum
rijders; geen uitsmijters!
Ook de garderobe was niet ingericht
op motorrijders, want in de uitgebreid aanwezige lockers was geen helm te krijgen. Te smal!
Verder is dit nieuwe museum ondergebracht in een prachtig modern gebouw, met een uitgebreide collectie oorlogstuig. Vele vliegtuigen uit de collectie van het Luchtmacht museum en vele
tanks, kanonnen, geweren en andere groengekleurde werktuigen uit het vroegere militaire musepagina 1

um in Delft. Leuk om bezocht te hebben, maar in de loop van de middag begon het bij iedereen
toch weer te prikkelen. We waren toch aan het motorrijden?
Ook de middagrit werd nog voor een
groot gedeelte voltooid. Mooi door
de bossen bij Driebergen en dan uiteindelijk langs de Lek via Nieuwegein naar Schoonhoven: prachtig!
Van daaruit weer naar huis en naar
ik begreep is iedereen droog thuis
gekomen .... behalve Peter, want hij
schreef: "Je weet wel ...... het was
maar 15% kans op een bui, maar ik
heb hem 100% op mijn kop gekregen".
Van Robert kregen we nog een emailtje: "Het was een zalige dag!
Mooie rit, mooi museum (jammer dat
er geen uitsmijters gemaakt worden ) én géén druppeltje regen! Peter bedankt!"

Dornier vliegboot - prachtig

En bij dit e-mailtje kon iedereen zich van harte aansluiten en Peter wordt inderdaad bedankt voor
de organisatie van zo'n prachtige dag.

Het Nationaal Militair museum - zeker een bezoek waard
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