DC-10 Sky Riders
Geen pepernotenrit maar speculaaswandeling
Sinterklaas gooide ons dappere ridders van de gemotoriseerde tweewielers Zwarte Pieten toe.
Nou ja zwart waren ze ook niet, meer wit in de vorm van sneeuwvlokken. De Veluwse wegen waren derhalve besmeurd met resten van dat witte strooigoed en dat ook nog vermengd met pekel.
En juist dat laatste was de echte reden de geplande pepernotenrit op onze brommende tweewielers te annuleren. CANCELLED is voor de meeste leden der DC 10 Skyriders een bekende uitdrukking. CANCELLED stond dus ook op
de Matrixborden en TV schermen aan de
Ermelose Bilderdijklaan: startpunt van onze mooie plannetjes. Goed je kunt dan
gaan zitten huilen/jammeren/op bezoek
gaan bij schoonmoeders/of.....Sinterklaas
met zijn zwarte booswichten ontvangen.
Om dit alles te voorkomen ontstond het
plan bij de bedenkers van de Pepernotenrit
om dan maar een tocht op twee benen te
houden ipv een toer op twee wielen. Zelfde
tijd, zelfde golflengte, zelfde koffie +
snoepgoed wat bakker Ten Napel uit ZO.
Drenthe niet aan Snieklaas had verkocht.
Een prima idee, zo bleek uit de massale
opkomst.
Casa Napoli

Casa Napoli stroomde vol op wat in Ermelo de Dag des Heeren is. De
koffiepot pruttelde, liever thee...ook geen probleem! En dan al dat lekkers. Kortom een gezellig
samenzijn en dan met volle magen de bossen in. Jammer genoeg was de verse sneeuw deels
gesmolten maar toch: Een mooie route van anderhalf uur bracht al het schoon en vooral schone
lucht. De een wat sneller, de ander wat trager. Kleinere en grotere groepjes, gekakel
en gekeuvel zodanig veel ,dat het wild
(herten en zwijnen) zich niet lieten zien.
Misschien ook door de afschrikwekkende
aanwezigheid van de nieuwe viervoeter
van de Vissers uit Maarssen. Nee
hoor...Tessa heeft zich voorbeeldig gedragen. Een scheetje!
Terug in Casa Napoli werden de pannen
goulash- en erwtensoep aan de kook gebracht. Vele handen maakten ook nu weer
licht werk. Met stokbrood/roggenbrood/
ribbetjes en ander lekkers werden de dampende potten geleegd. Verder een praatje
hier en een babbeltje daar. Met de gelukDe nieuwe viervoeter
kig in grote getale aanwezige dames is dat
nooit een probleem. Ook daarna weer het hetzelfde motto: vele handen maakten licht werk en
tegen drie uur was Huize ten Napel weer spic en span.
Zo bleek eens te meer hoe creatief motorclubs toch kunnen zijn. Bij de Hells Angels leggen ze
elkaar om en wij de DC 10 Skyriders gaan gezellig met elkaar om. Is het niet op de tweewieler

dan wel op twee benen.
Goed initiatief van het Ermelose Chapter om de donkere verjaardag van die vent met die baard
door te komen. Dank aan allen die deze dag tot een leuke gezellige dag hebben gemaakt.
Webmaster Luuk heeft veel plaatjes geschoten: Geniet ervan!
Ron en Evert.
PS; De snertrit staat voor 2011 voorlopig gepland op de TWEEDE zaterdag van februari dit i.v.m.
drukke buitenlandse bezigheden van de Heeren uit Ermelo

Boswandeling door de Veluwse bossen

