DC-10 Sky Riders - 2016
Meet & Greet nr 2 2016 - Bloembollen
door Luuk - 2 april 2016

Op vrijdag 1 april zou het schitterend weer worden en daarom Gert had besloten om een Meet &
Greet ride te organiseren. De bloembollenvelden staan al een beetje in bloei, dus een mooie gelegenheid om de bollenstreek eens
te bezoeken. Gert had op internet al
snel een geschikte route gevonden
en na een paar kleine aanpassingen
konden we van start.
En mooi weer werd het; in de ochtend nog een beetje fris, maar verder
echt schitterend weer.
We verzamelden we om 10:30 uur
bij AC restaurant Leiderdorp en na
de koffie met appelgebak werd het
tijd om de motoren te starten. Met
drie motoren, en vier opzittenden,
werd eerst naar het oosten gereden,
langs Wouwbrugge richting Vrouwenakker. Dan langs de Westeinder
plas en Burgerveen in de richting
van Hoofddorp. Vlak voor Hoofddorp
werd koers gezet naar Lisse, het hart
van de bollenstreek.

Motorrijden in de bollenstreek

De bloembollenvelden bleken nog niet helemaal in bloei te staan, maar de Narcissen kleurde
sommige velden al behoorlijk geel.
Prachtig gezicht. Dan verder via de
Zilk, Vogelenzang en Aedenhout
naar Zandvoort. Mooi op tijd voor de
lunch en Otto had al een lunchadres
in gedachte. De lunch werd genoten
in het strandpavilioen Tijn Akersloot.
Een uitstekende plek, uit de wind en
in het zonnetje. Hoe mooi kan het
worden?
Aan het einde van de lunch was het
moeilijk om dit heerlijke terras in het
zonnetje te verlaten, maar we waren
gekomen om motor te rijden.
Verder ging het richting Overveen
en daarna de buitenwijken van
Haarlem in, om via Santpport en
Driehuis uit te komen bij VelsenZuid. Dat was op z'n zachtst gezegd
een vervelend stuk van de route, dat
ik in toekomst niet meer zou willen rijden.

Tijn Akersloot - prima lunchadres op het strand

Dan verder langs het Noordzeekanaal naar Spaarnewoude en Spaarnedam, Daarna mooi binnendoor naar Halfweg. Bij halfweg werd verder in zuidelijke richting gereden langs de Ringvaart.
De weg langs het westelijke deel van de Ringvaart wordt gekenmerkt door de eindeloze 30 km
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zones met vele flitskasten. Spoedig werd dan ook besloten om de rit niet verder af te rijden. Zelf
ben ik nog wel even langs de route verder gereden, maar het werd er niet beter op en ik heb verder geen bloembollenvelden meer kunnen ontdekken. In de toekomst toch maar even de tijd nemen om een route van internet wat beter in te schatten.
Niettemin kunnen we terugkijken op een geweldige dag met veel gezelligheid en uitstekend weer.

Bollenveld met Narcissen - de Keukenhof op de achtergrond
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