DC-10 Sky Riders - 2016
Juni rit - Texel
door Evert - 2 juli 2016

Op 28 juni om 05.30 uur ging de wekker in Tholen. Ons aller Jan sloeg dapper de dekens af, trok
zijn motorpak aan, stak een vers sigaartje op en startte de Beierse
boxer voor een tocht van 200 kilometer naar Den Helder.
Daar stonden 19 andere leden van
dit genootschap voor koffie + een
diversiteit aan taart en daarna per
TESO de overtocht van 20 minuten
naar Texel. Nico, de voorrijder van
deze juni rit had een Rondje Texel
bedacht, een grandioos idee.

Na aankomst op het grootste Waddeneiland ging het direct via smalle
weggetjes richting Oudeschild, een
Koffie met (appel)gebak in Den Helder
pittoresk stadje aan de Oostkant van
Texel met een haventje van waaruit je naar Vlieland kunt oversteken en een grote diversiteit aan
boottochtjes naar de Robben.
Van Oudeschild ging het verder
Noordwaarts onder meer langs de
begraafsplaats van de Georgiërs,
die aan het eind van de 2de wereldoorlog met honderden werden afgeknald en nu op Texel liggen begraven.
Nico had zijn voorwerk goed gedaan
en langs werkelijk schitterende weggetjes de route uitgezet. Dan weer
langs de kust, met uitzicht op de
Vliehorst waar onze dappere F16
vliegers hun losse flodders afschieten om te oefenen voor het bombarderen van de IS barbaren.

Texel - SkyRiders op de dijk

Dan weer langs een bosrijk gedeelte en weiden waar de beroemde Texelse lammeren gevoed
worden met Texels gras zodat wij ze latere kunnen op peuzelen.
De lunch werd genuttigd in een restaurant met uitzicht op de Noordzee in het meeste noordelijke
dorp van Texel De Cocksdorp. Met gevulde magen bromde het gezelschap, dit keer zonder dames langs de Westkant weer richting de veerboot.
Geen dames, geen dropjes dus, maar wel 2 nieuwe opvallende motoren; Harry met de nieuwe
Honda Africa Twin in een fraaie grijze kleur en een zwarte Suzuki V Strom 1000 in de zwarte
Rhino uitvoering van Ruud.
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Heren gefeliciteerd met deze in het oog springende nieuwelingen!

Opvallend was het grote aantal witte/
zwarte nummerborden. Onze Oosterburen hebben ook de schoonheid
van Texel in hun harten gesloten.
Voor mij was het de eerste keer dat
ik op Texel was. Dankzij Nico, hulde!
Het was weer een van de hoogtepunten van dit seizoen.
Na het vijfde sigaartje van Jan vertrok de TESO klokslag 16.00 uur
weer naar Den Helder waar ons belastinggeld in de haven ligt te verroesten. Het is niet anders.
Jan nog 200 kilometer terug naar
Tholen en wij ook weer huiswaarts.
Op naar de volgende rit, ik ben weer
benieuwd!

Texel - wachtend op de boot terug naar Den Helder

Ritje Texel - Simon gaf daar een geheel eigen invulling aan
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