DC-10 Sky Riders - 2016
September rit - Hanzesteden
door Luuk - 28 september 2016

De september rit is weer gereden en afgemeten aan de glimlach op het gezicht, van iedereen die
mee heeft gereden, was het een zeer geslaagde reis. Wim had een route uitgezet langs de Nederlandse Hanzesteden en dat voerde ons door een prachtig stukje Nederland.
Als startplek was Doesburg gekozen
en dat was voor velen al een hele rit
op zich. Wel een heel mooie rit overigens, want er hing wat mist over de
landerijen en het zonnetje stond er
mooi op te schijnen.
Bij aankomst in Doesburg stond het
terras in het zonnetje al klaar. Genoten werd van een goed "bakkie
pleur" en de bijgeleverde appeltaart
Terras bij de Waag in Doesburg - startpunt van deze rit
was een echte traktatie. Een enorme
punt appeltaart en zeer apart van
smaak; uiteraard met slagroom. Uiteindelijk stonden 18 motoren aan de start, maar het opperhoofd van het illustere Veluwe chapter reed de andere kant op; slaapgebrek vanwege een logerende kleinkind.
Zeventien motoren, met daarop 18 deelnemers, hadden er wél veel zin in. Het mooi stadje Doesburg werd verlaten en al snel reden we door de mooiste landschappen. Afgewisseld door mooie
dorpen, zoals Bronkhorts en Baak. Ook de rivier de Berkel, vermoedelijk genaamd naar een lid
van de SkyRiders, werd overgestoken.
Verder ging het in noordelijke richting over de mooiste weggetjes en
door de mooiste landschappen; wat
is Nederland toch mooi. Uiteindelijk
werd Deventer bereikt en zoals Wim
al vreesde, viel de groep enkele malen uiteen vanwege de verkeerslichten die slechts kort op groen staan.

Niettemin werd ook deze horde genomen en ging het verder langs de
westelijk oever van de IJssel. Deze
weg geeft altijd een hoop stuurplezier en rond 12:30 uur werd het terras van 't Mussennest bereikt.
Dit pannenkoekenhuis heeft een uit‘t Mussennest in Wapenveld - lunch
gebreide lunchkaart en dat is maar
goed ook. Na de enorme punt appeltaart in Doesburg, was een appel pannenkoek nou niet echt
aantrekkelijk. Kroketten, uitsmijters en een enkele hartige pannenkoek werden aangevoerd.
Otto hield het verder voor gezien; hij moest nog aan het werk.
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Na de heerlijke lunch, ging het weer verder in noordelijke richting langs de IJssel richting Kampen. Ook hier een verkeerslicht dat onmogelijk kort op groen staat. De SkyRiders (slechts 16 motoren) komen er in drie groepen doorheen. Dat was verder ook niet belangrijk, want deze rit bleef
schitterend. Verder ging het langs Genemuiden en Hasselt naar Zwartsluis. Dan over de dijk door
het meer "de Beulakerwijde". Na de
oversteek werd nog een lus gereden
bij "Kadoelen", om dan verder over
schitterende dijkjes naar het eindpunt Vollenhove te rijden.
Ook bij bar Saantje stond het terras
in het zonnetje op ons te wachten.
Na nog meer gezelligheid stond
slechts de terugrit nog te wachten en
konden we terugkijken op een bijzonder geslaagde dag: schitterende
rit en heel erg gezellig. Bedankt
Wim!
De route is beschikbaar in Garmin
format, maar ook het TomTomformat is te downloaden, Deze route
komt volgens de TomTom gebruiTerras van bar Saantje in Vollenhove - eindpunt van deze rit
kers op een aantal plaatsen niet geheel overeen met de gereden route.
TomTom heeft zelf geen computerprogramma voor het uitzetten van routes en voor deze TomTom-routes wordt gebruik gemaakt van het programma Tyre (of MyRouteApp). Deze applicatie
maakt gebruik van GoogleMaps kaartmateriaal en dat is nou eenmaal niet gelijk aan het kaartmateriaal in de TomTom.
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