
De snertrit 2014 
door Evert - 26 januari 2014  

 
Heel even maar leek de Snertrit traditie getrouw op de laatste zaterdag van januari te sneuvelen. 
Sneeuw en kou waren voorspeld maar de organisatie heeft goeie lijntjes met de meteo van 
Schiphol. Rein vd Louw hield ons op 
de hoogte en voorspelde beter weer 
en dat kwam uit. 
 
Dus waren 45 motorrijders en enkele 
duo’s op 25 januari present in Erme-
lo, waar gastvrouw Marijke weer 
overheerlijke taarten had gebakken. 
Geholpen door enkele charmante 
jonge dames werden de dapperen 
getrakteerd op verse koffie + taart. 
 
 
 
 
 
 
 
Tegen half 12 verzamelde toerleider 
Ron de gehelmde en dik ingepakte 
motards, onder wie ook Ermelo’s bur-
gervader Andre Baars. Maar vóór werd vertrokken, werd een indrukwekkende minuut stilte ge-
houden voor de pas overleden Pouwel Vos. Pouwel was vanaf het begin onze vaste voorrijder. 
Grote kerel op zijn politiemotor met witte jas en blauw zwaailicht. Vorig jaar werd Pouwel getrof-

fen door kanker en overleed begin 
2014. Ron bedankte Pouwel voor 
alles wat hij voor ons motards en ve-
le anderen heeft betekend. 
Het leven gaat door en ook onze rit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Veluwse chapter van de Skyriders had de rit al enkele keren voor gereden en dus klopte al-
les op de millimeter. Via kronkelige weggetjes door het buitengebied van Ermelo/ Putten/ Nijkerk 
en Terschuur werd de Gelderse Vallei bereikt.  
 
Bij de daar geplande plaspauze (wij worden wat ouder en de temperatuur…) ontbraken slechts 

DC-10 Sky Riders - 2014 
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Overheerlijke taarten - de specialiteit van Marijke 

Toespraak vanaf de bekende keukentrap 



de dropjes van onze blonde fee Sandra. Zij droeg die dag haar blauwe uniform. 
 
Langs een karrenspoor en bijna door 
enkele fraaie boerderijen ging het 
verder naar Barneveld/ Voorthuizen/ 
De Valk/ Kootwijk/ Garderen terug 
naar Huize de Poorter. 
 
 
Op afstand al rook je de snert van 
meester-kok Cees van der Zwan. 
Binnen no time was die verdwenen 
in de magen der dapperen. In zo’n 
tempo dat nakomers Gert en Marcel 
(in burgerkloffie waar waren jullie 
nieuwe motoren heren??) slechts de 
bodem van de grote gamel tanden-
knarsend aanschouwden. 
 
Vrienden en vriendinnen het was 
weer een groot succes deze 15. Edi-
tie. Dank dat jullie er allemaal weer 
waren, zelfs uit verre streken waarbij Jan Overbeke uit Tholen de meeste kilometers maakte. 
Maar ook Zuid-Beijerland/ Alphen a/d Rijn/ Scheveningen/ Noordwijk/ Haarlem etc. ze waren er. 
Grandioos! 
 
Marijke en Ron weer bedankt voor de gastvrijheid. Op naar de laatste zaterdag van januari 
2015!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pagina 2 

Pauze - een indrukwekkende stoet motoren 

De grote ketel snert was snel leeg - heerlijk! 


