
 
Meet en Greet 7 - Breukelen 
door Luuk - 14 augustus 2015 
 
Het bleef maar zomers weer en dat 
betekent dat motorrijden nog steeds 
een feestje is. 
Vandaar dat er op woensdag 12 au-
gustus weer een Meet & Greet ride 
werd verreden. 
 
Onderweg naar Breukelen was het 
nog lekker fris en heerlijk om te rij-
den. Vlak voor de brug over het Am-
sterdam-Rijn kanaal bleek de weg 
geheel afgesloten te zijn. Nog even 
dacht ik als fiets verder te gaan, 
maar de verkeersregelaar gunde mij 
slechts kwade blikken. Dan maar ca. 
15 kilometer omrijden via de volgen-
de brug. 
 
Bij Brasserie Expreszo aan de Kerk-
brink in Breukelen stonden de meeste 
motoren al ruim voor 10 uur opgesteld. Iedereen had er duidelijk zin in. 
 
Na de koffie ging het langs de Vecht richting Maarssen en dan langs de andere kant van de 
Vecht naar Loenen aan de Vecht. 
Dan via Kortenhoef en Nederhorst 
den Berg weer naar de Vecht. Ted 
was net te laat om zijn hek voor ons 
open te zetten en dus ging het langs 
de Vecht verder in noordelijke rich-
ting. Via Weesp en Abcoude werd 
de rivier de Waver bereikt en bij de 
Amstel werd de pont naar Uithoorn 
genomen.  
 
Via allerlei mooie weggetjes belan-
den we uiteindelijk op het terras van 
Disgenoten in Woubrugge. Leuk ter-
ras, net naast de brug, en het is een 
feest om te zien hoe de schippers 
onder de brug doorkomen. Geen uit-
smijters, dus dat was wel een min 
puntje. 
 
Na de lunch ging het verder via 
Nieuwkoop en Noorden, om te eindigen op het terras in Haarzuilens. Het was een schitterende 
dag en gezellig was het zeker. Met een opkomst van acht motards was het ook nog best druk. 

  

  

DC-10 Sky Riders - 2015 

Breukelen - startpunt van deze M&G rit 

Op de (kleine) pont bij Uithoorn 
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