
Snert rit 2017 
door Evert - 29 januari 2017 
 
Een lang sliert van veelal in fluores-
cerend geel gestoken motorrijders 
toerde op de laatste zaterdag van 
januari langs Veluws mooiste weg-
getjes. 
 
Het was als laatste rijder van het 43 
koppige gezelschap een waar lust 
voor het oog. Steeds als er na een 
klein stukje recht toe recht aan weer 
een bocht naar links of rechts kwam 
zag ik voorrijder Ron met zijn deels 
rood gekleurde Beierse boxer stoer 
vooraan rijden, gevolgd door de rest 
van het gemêleerde gezelschap. 
 
Ze waren die ochtend - toen de ther-
mometer net boven de nul kwam - 
van heinde en verre naar Ermelo ge-
reden. Jan uit Tholen uiteraard weer 
de meeste kilometers gemaakt om 
vervolgens net als de anderen het 
hete bruine vocht gelardeerd met 
Marijke’s fameuze taart naar binnen 
te werken. 
 
Veel leden van onze club de Skyri-
ders, enkele motards van Alpe d’Hu-
zes en verder vrienden, bekenden 
en buren. Een opvallende nieuweling 
was CDA Europarlementariër Wim 
van de Camp, al jaren een fervent 
motorrijder en ook daar in Brussel 
een belangen behartiger van de mo-
torrijders. 
 
Tegen twaalven en met gevulde ma-
gen besteeg captain Ron de trap om 
de meute de spelregels nog eens uit 
te leggen. Baksteen rijden als het 
kan, verkeer van rechts voorrang ge-
ven en proberen als groep bijeen te 
blijven. Het lukt wonderwel en zo ging de honderden meters lange stoet op pad. Door de bossen, 
dan weer een open stukje heidevelden ensoms langs prachtige bosvilla’s. Dorpjes als Vierhou-
ten, Tongeren, Doornspijk, Hulshorst werden aangedaan.  

Opvallend vaak hoe vaak automobilisten en soms een bus ons voorrang gaven.  
Na ruim 100 km en een plas-en rookstop (helaas zonder ons dropmeisje) werd na iets meer dan 
2 uur weer Ermelo bereikt alwaar de dampende en heerlijk geurende snert door lieftallige dames 
werd ingeschonken. 

Snert rit - de bekende keukentrap toespraak voor de start 

Snert rit - pauze in de natuur van e Veluwe 
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DC-10 Sky Riders - 2017 



Maître Cees had er weer werk van gemaakt, HEERLIJK! 
Het motorseizoen is met deze traditionele snertrit weer geopend. Bravo! 

 

Snert rit - de snert vloeide weer rijkelijk bij terugkomst in Ermelo 
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