DC-10 Sky Riders - 2016
De snert rit 2016

door Evert - 7 februari 2016

De weersvoorspellingen vooraf duiden op niet al te veel goeds. Buien, af en toe droog en dan zit
je als organisatie. Wat te doen?
Maar allengs werd het positiever en
zie op zaterdag 6 februari hadden
we alles: droog en soms een zonnetje tussen de wolken en een thermometer die meer dan 10 graden aanwees en dus ging de Snertrit door.

Maar liefst 40 motorrijders en gelukkig ook een dame (Carolien met
blonde staart en een gloednieuwe
blauw getinte boxer). Even verderop
gekeken zagen we haar partner Bertus ook al met zo’n nieuwe Beierse
boxer, hij een rode. Kortom het was
weer een gemêleerd gezelschap.

Heerlijke zelfgemaakte taarten van Marijke

Na de koffie + overheerlijke taart van Marijke (waarom doet ze niet mee aan Heel Holland Bakt!!!)
beklom Ron het spreekgestoelte voor de briefing.
Rond half 12 werd vertrokken richting het Zuiden. Onderweg van alles: modder, heerlijke lucht
van varkens en kalveren, wind en alles wat een motorrit in het vroege voorjaar kan opleveren.
Bochtige weggetjes, mooi recht toe
recht aan asfalt, open vlaktes, vennetjes en bossen. Schilderachtige
dorpjes als Garderen, Stroe, Kootwijkerbroek en Terschuur. Na 100 km
en twee uur rijden (met plaspauze)
kwam de groep uitgehongerd terug
in Ermelo

De traditionele “keukentrap” toespraak
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in Huize De Poorter alwaar de dames Marijke, Annette, Miep, Hellen,
Kim en Fineke de dampende snert
van maître Cees in de kommen mikten. Een delicatesse gelardeerd met
Friesch roggenbrood en Zeeuws katenspek.
De DC10 Skyriders waren goed vertegenwoordigd, Leo en Anne
(zonder fiets) kwamen ook nog even
buurten. Kortom deze 17de editie was
opnieuw een geslaagd motorfiets en
daarnaast ook de vriendschappen
en goede gesprekken.

Hoezo … het motorjaar begint met
de Beurs van Utrecht, het motorjaar
is al begonnen met Snertrit!

Pauze - wat een enorme rij motoren

Annette, scheppend uit de enorme ketel snert
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