
 
Meet en Greet 8 - Muiden 
door Nico - 30 augustus 2015 
 
Op vrijdag 29 augustus 2015 hebben 
alle DC10 motards een mail van de 
webmaster gekregen. 
Omdat Nico vond dat zondag het 
weer prima was om op te stappen en 
een M&G te organiseren. 
Zegge en schrijven was er 1 aanmel-
ding !?! 
  
 
Genieten in het drukste stuk van Ne-
derland kan dat? Ja zeker, dat kan 
en werd bewaarheid met de route 
die Nico maakte voor deze Meet & 
Greet 8. 
 
 
 
Onder de rook van Amsterdam kron-
kelt deze route van Muiden naar de 
Lage Vuursche langs de meest schil-
derachtige wateren, weggetjes en 
prachtige optrekjes. 
Om 10.30 uur werd er verzameld bij 
het bekendste café van de dc10sky-
riders, Ome Ko in Muiden. 
 
Na de gebruikelijke koffie werden om 
10.45 uur de motoren gestart. Peter 
vond het een goede gelegenheid om 
de inrij kilometers van zijn nieuwe 
speeltje, een ‘Triumph Bonneville Newchurch, special edititon’, aan te vullen. 
 
Van Muiden ging het langs de rivier de Gein om via o.a. Weesp, Driemond en Abcoude bij Ouder 
Amstel uit te komen. Hier ging het verder langs het Amstel-Drechtkanaal. Via Nes aan de Amstel 
door Uithoorn tot Nieuwveen. Hier 
afgeslagen om lang het Aarkanaal 
verder te gaan. 

  

Nabij Bodegraven voerde de route 
ons langs de mooie bochtige Meije. 
Bij Woerdense Verlaat werd de 
Kromme Vecht gepakt waar al slin-
gerend weer uitgekomen werd bij 
het Amstel-Drecht kanaal onder Uit-
hoorn. 

Via Mijdrecht, Breukelen motorden 
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Muiden - ome Ko, het startpunt van deze rit 

Muiden - zicht vanaf het terras op de sluis 

Peter met zijn Triumph Bonneville Newchurch, special edition’ 



we verder langs de Loosdrechtse plassen zodat via Tienhoven over de Kerkdijk langs Maartens-
dijk om en nabij 14.00 uur, na 135 km te eindigen in de achtertuin van Beatrix bij het Jagershuis 
in De Lage Vuursche. 

Om ongeveer 15.00 uur stapte Peter weer op zijn volgens zijn zeggen allerlaatste exemplaar van 
de speciale editie van de  “Triomf, goedestad, nieuwekerk”, weer richting Den haag te gaan en 
Nico weer huiswaarts naar Krommenie ging. 

Peter dank je wel voor het meerijden op deze tussen de wandelaars, fietsers en onmogelijke au-
tomobilisten onvergetelijke M&G 8. 
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