DC-10 Sky Riders - 2018
Mei rit - Zeeland
door Luuk - 24 juni 2018

De mei rit van de Skyriders werd gereden op dinsdag 22 mei en deze rit voerde door het mooie
Zeeland.
We verzamelden rond de klok van
10 bij restaurant Grevelingen en hier
waren we in het verleden al eens
eerder gestart. De koffie met appelgebak werd op het terras geserveerd. Heerlijk in het zonnetje en je
zou eigenlijk wel willen blijven zitten.
Maar we kwamen natuurlijk om te
motorrijden door het schitterende
Zeeland. De route liep voor een
groot deel over het mooie eiland
Walcheren. Uiteraard heb ik niet de
Zeeland-kennis die Jan wel heeft,
maar het is een leuke rit geworden.

Verzamelen bij de Dorpskamer in Ermelo

Vanuit ons startpunt liep de route via
Restaurant Grevelingen - een uitstekend startpunt
Bruinisse en dan via de Zeelandburg
naar Arnemuiden, voor een tussenstop bij vliegveld Midden Zeeland. Veel activiteit was daar niet te ontdekken, dus reden we via
wat kleinere weggetjes naar Vlissingen. Uiteraard moet je bij een bezoek aan Vlissingen de boulevard niet overslaan en vele motards waren aangenaam verrast. Bij het standbeeld van Michiel
de Ruyter werd nog een stop gemaakt om nog even te kunnen genieten van de boulevard en het
uitzicht over de Westerschelde.
Daarna via Zoutelande naar Westkapelle naar ons lunchadres op de dijk
in Westkapelle. Het restaurant ligt op
de dijk van Westkapelle, aan de zee
zijde, en dit is het meest westelijke
punt van Walcheren. Niet ten onrechte draagt dit restaurant de naam
Westkaap. Een lunch op het terras,
in het zonnetje, kon door iedereen
worden gewaardeerd.

's Middags reden we via Domburg,
Oostkapelle en Vrouwenpolder naar
Grijpskerke. Van daaruit via Gapinge
naar Veere, een heel mooi stadje
aan het Veerse Meer. Wederom een
topper, want iedereen genoot er duidelijk van.

Vlissingen - de boulevard met het standbeeld van Michiel de Ruyter
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Daarna via de Oosterschelde kering naar Schouwen-Duiveland. Dan langs de mooie kust van de
Oosterschelde naar de Brouwersdam. Uiteraard aan de zee-zijde van de dam naar Goeree Overflakkee. Het eindpunt was voorzien
op een terras in Goedereede, een
erg mooi stadje.
Het was een leuke dag, met veel zon
en aangename temperaturen. Alleen
op de weg van huis naar het startpunt was het ietwat vochtig, maar
niet storend.

Veere
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