DC-10 Sky Riders - 2016
Zig-zag door Zeeland
door Rein - 27 mei 2016

Zul je zien bakken met regen de dagen voor de meirit! Maar op dinsdag is het (bijna) altijd mooi
weer. En dat is maar goed ook want ik had een vrije dag genomen om mee te kunnen rijden. En
die vrije dagen moet je zuinig op zijn tegenwoordig. Spreekt al die pensionado’s niet aan maar
met iedere CAO ronde pakken ze
weer een paar vakantiedagen af. Ze
komen nu zelfs al aan de oude l..len
dagen toe om af te pakken. Net nu ik
ook een oudere man begin te worden.
18 aanmeldingen maar een grotere
opkomst. Ik had mijn appeltaart al
afgestaan aan een late aanmelder.
Verzamelen vlak bij Bruinisse is voor
menigeen een stevige aanloop. Weten jullie ook eens wat onze Jan iedere keer ervoor over heeft om mee
te kunnen rijden. Voor mij is het bijna
om de hoek dus ik hoefde pas op
pad toen de kinderen al naar school
waren. Ik tref onderweg het Veluwechapter en neem ze op sleeptouw.

Verzamelen, net buiten Bruinisse

Mooie verzameling motoren weer op het parkeerterrein. Eerst even aan elkaars motor ruiken en
dan naar binnen voor koffie en appelgebak. Goed geregeld.
Ik heb 22 motoren geteld. Doe daar
nog eens twee dames bij die achterop zitten en je hebt het druk met uitserveren van de koffie. Daarom begonnen we ook wat later dan gedacht aan de rit. Want ze moeten
ook nog allemaal even plassen en
weer aankleden voor vertrek.
Jan weet goed de weg in Zeeland.
Schouwen Duiveland heeft for hem
geen geheimen. Op de navigatie zie
je dat er rechts van ons water ligt
maar de dijk is zo hoog dat je niets
ziet aan die kant. En de polder is erg
vlak.

Een hele rij motoren op de Brouwersdam

Wel mooie weggetjes, jammer van die fietsers. Viel wel mee vandaag. Maar er zaten een paar
lastige tussen. Even wringen en dan gaat die mevrouw op die mountainbike echt wel opzij. Haar
man vertrok geen spier. Misschien had hij graag gezien dat wij haar van de weg hadden gereden. Maar dat doen wij niet, wij zijn een nette motorclub die nog niet verboden is.
Sirjansland, Beldert, Dreischor en Zonnemaire zijn zomaar een paar plaatsnamen waar je langs
komt. En vergeet Brouwershaven niet. Daar ligt echt voor een kapitaal aan jachten stil te liggen.
pagina 1

Veel duurder dan een motor en je gebruikt hem nog minder. Die investering heb ik nooit begrepen. Je kunt beter een boot huren volgens mij.
Na Scharendijke lekker nog de Brouwersdam op, Niet over de N57 natuurlijk maar over al die
weggetjes die er naast liggen. Veel mooier. Kom je lekker dicht bij de mosselbanken en het zilte
nat. Wat een drukte aan de zeezijde. Allemaal kitesurfers, veelal Duitser. De moeite waard om
even te stoppen en in ons op te nemen. rook en plaspauze. Helaas weinig bomen, dan maar tussen het helmgras. Ook leuk om op die brede dijk een beetje te stoeien op de ‘negatieve verkanting’.
Binnendoor naar Ellemeet, Renesse,
Burgh-Haamstede en Nieuw Haamstede. Hier zijn wel bomen aan het
duin. Ook veel drempels. Niet echt
motorvriendelijk. Maar de schoonheid maakt veel goed. Veel huizen te
koop overigens. Dat valt mij dan
weer op. Wel huizen buiten mijn
prijsklasse. En betaald parkeren in
de straat!
Het wordt tijd voor een uitsmijter in
Burghsluis, bij ’t Oliegeultje. Daar
worden we verwacht en vullen bijna
de hele tent. Gereserveerde tafels.
Erg vlotte en zeer vriendelijke bediening. Hoe de keuken zo snel zoveel
uitsmijters op kan hoesten is mij een
raadsel.
Zal komen omdat er ook nog deelnemers vis hebben gegeten of zelfs
iets anders. Wat is dit? Ik ben een
paar keer niet geweest en de tradities worden teniet gedaan? Ik leg het
nog één keer uit; wij eten een uitsmijter tijdens de lunch. Variatie mag
best; twee of drie eieren, ham, kaas,
spek, wit of bruin brood, etc. Keus
genoeg. Maar vis of een kroket?

‘t Oliegeultje - lunch adres

Ik geniet van de verhalen van Luuk.
Die rijdt pas kilometers. Is nu net 10
dagen alleen naar Schotland geweest. En dan echt naar het hoge
noorden. Maar hij heeft nog genoeg
op zijn bucketlist staan hoor. Spanje
gaat even niet door vanwege omstandigheden buiten zijn invloed om
dus gaat hij wellicht even in OostenEven wachten voor een geopende brug
rijk bij de buitenlandrit kijken. Marjan
denkt waarschijnlijk dat hij nog aan het werk is want hij is net zo vaak en lang van huis als toen
hij nog vloog.
We rekenen vlot af. Daarmee scoort deze uitspanning een perfecte score voor onze lunch. Prijs,
snelheid en kwaliteit allemaal top.
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Tijd om weer op gang te komen. Dat heeft nog heel wat voeten in aarde. Voor je het weet is het
al weer na tweeën. We rijden langs de stompetoren en Schelphoek. daarna ben ik het aardig
kwijt geraakt. Want hier begint het zigzaggen door Zeeland. Mijn interne kompas raakte aardig in
de war. Ik had ook het idee dat ik
een paar keer langs hetzelfde punt
ben gekomen maar dan in de andere
richting. Volgens mij hebben we heel
Schouwen-Duiveland gezien. Geen
weggetje overgeslagen.
Jan had ons gewaarschuwd dat we
een paar keer een weg in zouden
rijden die verboden was voor auto’s.
Dat is niet overdreven want onderweg naar Zierikzee hebben we een
heel eind over een weggetje gereden dat niet toelaatbaar is voor voertuigen op meer dan twee wielen.
Ik heb het bord voor de zekerheid
later opgezocht omdat ik het niet
meer zeker wist. En wat denk je?
De prachtige haven van Zierikzee
Vlak voor het einde zie ik in de verte
een eenzame fietser met wel erg veel
geel op zijn jas. Daar werd ik best wat zenuwachtig van. En ja hoor het was de veldwachter. Ik
zie hem stoppen en hij steekt zijn hand op, wordt dit een stopteken? Maar het wordt een aan het
hoofd krabbende beweging. Waarschijnlijk vroeg hij zich af of het ook voor motoren verboden
was.

Die gedachte ging snel verloren
want hij zag dat lint van meer dan 20
motoren op zich afkomen en bedacht zich dat hij dan de rest van de
dag aan het schrijven zou zijn. En
Jan? Hij ploegde voort met ons in
touw. Een vertwijfelde agent achter
latende. O ja, Jan zwaaide vriendelijk terug.
En dan rijden wij door een prachtige
stadspoort Zierikzee binnen. Wat
een prachtig plaatsje. We zijn er eerder geweest en het blijft mooi. Echt
Een bonte verzameling motoren in Zierikzee
iets om eens rustig te gaan bekijken
en mosselen te eten.
We stoppen even op het plein om de benen te strekken en te genieten. Ondertussen worden onze motoren bewonderd door de toeristen die je in heel Zeeland tegenkomt.
Bij het uitrijden van Zierikzee wordt en nog even getankt. Helaas ontaardt dat in een klein valpartij tussen een BMW en een Honda. De laatste toch meer schade dan je zou willen. Desondanks
bleef de berijdster er redelijk nuchter onder. Alle verlichting deed het een uur later spontaan weer
wel.
Het is inmiddels een afvalrace geworden of dat liedje met tien kleine kleurlingen (politiek correcte
term ingevoegd) want er gaan al een aantal deelnemers op huis aan. Zodoende komt er maar
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een klein ploegje weer bij het startpunt uit. En van dat clubje drinkt er een achttal nog een drankje. Net niet warm genoeg voor het terras. We hebben weer lekker gereden en genoten van
Zeeland. Tijd om op huis aan te gaan en aan te schuiven voor de asperges.
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