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"Zuid Veluwe Route"
Vertrekpunt is Restaurant "Schep", Amersfoortsestraat 10 in Hoevelaken Z 0349534225. Äanlooproute: via klaverblad Hoevelaken de Al naar Apeldoorn volgen. Afslag Hoevelaken richting Hoevelaken, direct onder het viaduct linksaf. Vertrektijd is
10.30 uur!
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Waarde Motorrijders,
Na de door Rein verkende 16e rit, volgt
hieronder een route, uitgezet door Evert &
Renée Boekhout. Vervolgens zijn aangehecht een spontaan schrijven van Henk
Schuur, het reisverslag van de Rit van Rein
en een antwoordformulier. Zowel de brief
van Henk als het antwoordformulier van
mij dienen slechts één doel: het na lange
tijd eens grondig peilen van Uw belangstelling en/of mening. Volgaarne Uw repliek.
Hartelijke groeten en rij voorzichtig!
Vervolgens heeft de familie de Poorter uit
Ermelo voorgesteld de rit aldaar langs te
laten gaan. Overleg met ondergenoemde
organisatoren heeft opgeleverd, dat we daar
gaarne op in gaan. Een enthousiaste Ron
wacht ons op!
Carlo.
Bij deze de routebeschrijving van de zuidVeluwe route op 29 september. Het is een
prachtige rit geworden over èn langs de
mooiste plekjes van de Veluwe. Zeker de
moeite waard! Wij wilden wel, voor het geval de weersvoorspelling zeer slecht is, ons
telefoonmunmer kenbaar maken (0171415098), zodat in geval van twijfel men kan
bellen om te vernemen of het door gaat.
Groeten van Renée & Evert Boekhout.

Eerste Deel van de Rit.
Vanaf Restaurant witte borden volgen met
pijl naar stoplichten: li richting Terschuur
blijven volgen tot in Terschuur, daar re
richting Achterveld. Na 1 km li de Kallenbroekerweg op (niet naar rechts richting
Achterveld). Weg volgen tot in Barneveld.
Onder de grote weg door tot T -splitsing,
dan re, aan het eind bij kerk li. Bij 2e
stoplichten re, daarna weer bij 2e stoplichten re. Dan 2e straat li (modeltuinen].
Rechtdoor Valkseweg en Hessenweg volgen.
Bij 2ekruising re (Meulunterseweg), aan
het eind li (Lunteren). Door Lunteren heen
(helemaal), dan 1e verharde weg li (Goorsteeg), aan het eind re (Hessenweg). Aan
het eind re, op kruising met N304 richting
Ede. Volgende stoplichten re (N224 Wageningen). Borden Wageningen blijven volgen. In Wageningen li (Geertjesweg).

KOFFIE! bij Hotel "Nol in 't Bosch" om
± 12.00 uur, Hartenseweg 60, Wageningen Z 08373-19101.
Tweede Deel van de Rit.

.......,

Bij het hotelli, volgend kruisptlllt re
(Leemkuil) ïl o afslag Wageningen-Hoog.
Aan het eind re (Keyenbergseweg). Bij rotonde rechtdoor (Doorwerth). Bij splitsing
richting Doorwerth volgen. Kruisptlllt oversteken, dan 3e weg re (Parkhotel de Branding). Aan het eind re; dan bij T-splitsing
ti (Kasteel Doorwerth). Bij splitsing rechtdoor doodlopende weg in !!1. Weg langs de
Rijn volgen, aan het eind re, daarna bij
kruisptlllt weer re (Osterbeek). In Oosterbeek 1e weg li (Kneppelhoutweg). Aan het
einde re, weg volgen tot stoplichten, dan re
(Arnhem). Vervolgens 6e weg ti schuin omhoog. Bij kruisptlllt rechtdoor (Schaarsbergen/Rozendaal). Op "een gegeven moment"
li (Kasteel Rozendaal) en de Bedriegertjes.
Kasteel Rosendael is de voormalige residentie van de hertogen van Gelre en heeft een
15e eeuwse toren. Het hoofdgebouwen de
zijvleugel zijn verbouwd in de 18e en Lo«
eeuw.

Daarna richting Posbank.

LUNCH (13.30-14.30 uur) in Restaurant
"De Posbank", Beekhuizenseweg 1, De
Steeg W 08309-51916.
Derde Deel van de Rit.
Posbank afrijden naar de Steeg (Zutphen),
dan ti (Ellecom), door Ellecom richting
Dieren. Direct in Dieren li (Crematorium).
Aldaar voorzichtig rijden]! Door Laag Soeren en Loenen. Bij T-splitsing in Loenen li
(Hoenderloo]. Voorbij de Woeste Hoeve h
(Hoenderloo/Otterloo). Bij T-splitsing
(N304) ti (Otterloo). Bij Otterloo re
(Harskamp). Door Harskamp richting
Kootwijk. Aan het eind re (Kootwijk). In
Kootwijk N302 volgen richting Nieuw Mil-

ligen. N302 volgen tot kruising N310.
Dan richting Garderen. In Garderen voor
kerk re (Speuld), vervolgens li aanhouden
(Putten). In Putten op kleine rotonde re
(Bosrand), weg volgen, dan re, bij stoplichten re (Ermelo). In Ermelo bij stoplichten
re (Ericalaan). Weg uitrijden tot T-splitsing. Dan re (Drieërweg). Dan Le weg ti
(Schoolweg). Deze weg met haaksebocht
volgen. Dan 1bweg re (Bosrandweg), dan
weer 1e weg re (Fosythialaan). Deze weg
volgen totaan een groot wit huis (nr. 14)
met dubbele garage. Aldaar het einde van
deze rit bij de Familie d~ Poorter.
W 03417-62927
Vanuit Ermelo kan via de N303 naar de
A28 (Harderwijk) worden gereden, waarna
de snelwegen zich tot de horizon uitstrekken.

ZUID VELUWE ROUTE 29 SEPTEMBER 1994
Na twee Latijnse titels moeten wij constateren dat deze taal niet tot de sterkste kant van motorrijdersIDC-10'ers
behoort. Ik wil de Pedo-cyclist hartelijk bedanken voor het waarnemen van de schrijverstaak, terwille van de
gedane uitlatingen gebruik ik hier maar weer jouw pseudoniem en zal je ware identiteit niet onthullen. Het gaat
natuurlijk te ver om mijn vlaggestokje te vergelijken met die van de graaf en de hertog, het gaat tenslotte niet
alleen om het formaat van het ding etc, etc. Voor de Latijnse leken zal ik nog even de laatste titel vertalen Sit
Mare Securum betekent dus gewoon "opdat de zee veilig blijve". Deze spreuk was gejat van de zeedienst van de
marine meen ik, wellicht had in ons geval Mare beter vervangen kunnen worden door Caelis (hemel). Bij een
zo grote opkomst als de twee afgelopen ritten gaat dat ook wel op, als er zoveel mensen niet vliegen is de lucht
ook veiliger. De wegen zijn een ander verhaal zoals wij aanstonds zullen lezen.
De pennevruchten worden alom gewaardeerd, ik ben dus te lief voor u allen en zal nog beledigender moeten
worden. De toon moet harder wil ik van deze taak afkomen. Carlo dreigt al met censuur, hierbij wil ik
aanteken dat er niet aan mijn artistieke vrijheden mag worden getornd.
Genoeg gedraald, de rit van 29 september dus. Georganiseerd door Evert en Renée Boekhout. Evert komt
oorspronkelijk uit Barneveld en kent de omgeving dus erg goed Hij was echter door de indeling een weinig
getild, de routetraining B-737 was achter de rug echter daarna moet je nog enige tijd mei een ded.icated captain
vliegen en dus kun je nog geen vrije dagen vragen. Gegokt dus maar, voor de zekerheid hadden wij hem samen
met Renée en Yola al een keer voorgereden zodat er een alternatief geweest zou zijn indien Evert moest
vliegen. Het ging echter goed maar werd tot op het laatste moment onzeker gehouden. Evert moest namelijk op
de ochtend van de rit uit Helsinki via Gothenburg naar Amsterdam vliegen en om 09.45 afmelden. Er was dus
vantevoren door Renée in overleg met mij al een slottijd ingebouwd van 10.45u in verband met late aankomst
van de bemanning.
Gelukkig ging alles op deze ochtend een keer zoals het allemaal hoort dus was Evert om 10.30 u in Hoevelaken
bij restaurant "Schep". Daar was toen al een grote groep verzameld, 17 motoren en 6 duo' s voor een totaal van
23 man/vrouw. Je zult het niet geloven, maar iedereen had het gevonden. Was de beschrijving zo duidelijk? Of
krijgt iedereen meer ervaring met zoekplaatjes. Jan Westmaas had het dus ook gevonden, ik ben er nu achter
hoe hem dat lukt. Iedere keer als Jan de weg kan vinden is Ans erbij! Ikzelf had Erik van Bruggen en Patriek
van der Zijden naar Alphen laten komen zodat ook zij op tijd op de juiste plaats aanwezig zouden zijn.
Onderweg hadden we Robert Snijders op sleeptouw genomen anders was die ook blijven dolen in de buurt van
Hoevelaken. Frits Liebregs was al vroeg aanwezig, had het dus ook in één keer gevonden. Hij was 's nachts om
1 uur na twee dagen en 7 uur vertraging uit Curaçao thuisgekomen. De oorzaak daarvan was een deuk in een
elevator van de -DTC, waar dat de afkorting van is weet iedere DC-lO betrokkene. Dat moet misschien het
criterium worden voor deelname aan de DC-IO toertochten, je mag meedoen als je weet waar DTB en DTC de
afkorting van is. Deze vraag kwam namelijk wederom op de avond voor de rit, Renée werd opgebeld door co-co
Steven van de MD-II met de vraag of hij mee mag doen aan de DC-IO motor toer. Dat is een tamelijk
indiscrete vraag aan een vrouw die 's avonds alleen thuis is. Gelukkig is Renée niet voor een kleintje vervaard
dus die geeft deze jongen stevig van repliek. Of meneer wel iets met de DC-IO te maken had? Nee mevrouw
daar heb ik nog nooit op gevlogen. Ja, daar gaan we dan. Steven had met Liebertus gevlogen en was zodoende
op de hoogte van onze escapades in de lage landen. Mevrouw Boekhout beloofde het aan de groep voor te
leggen. Het geval is met de chef d'equipe Carlo besproken en de personalia zijn doorgegeven. Wellicht kunnen
we deze jongeman voor een volgende rit uitnodigen en balloteren (als hij dit leest durft hij nooit meer). Voor
diegenen die de Nederlandse taal nog niet zolang machtig zijn, balloteren is het stemmen tot toelaten en heeft
niets te maken met het separeren van mannelijke lichaamsdelen.
Enfin, het is dus 10.45u en er staan 17 motoren te ronken, daar moetje dan wel een five minute call voor geven
anders krijg je dat niet voor elkaar. Op weg! Die 17 motoren is een beetje gelogen want Luuk Siebers en zijn
broer Tom zijn Ingrid naar de tandarts aan het brengen in Barneveld, een beetje angst voor je eerste motorrit
ala, maar om de tandarts te prefereren boven een echte DC-IO motor toer? De heren zouden ons weer treffen bij
de kerk in Barneveld. Dat is gelukt want op een zeker moment waren ze inderdaad in het veld aanwezig. Via
Terschuur waren wij in Barneveld gekomen via al aardig wat bochten, de snelheid lag pittig maar comfortabel.
In Lunteren gaat het voor het eerst mis. Carlo, daar moeten we even een verhaaltje bij vertellen. Hij heeft de
Zeeland rit later alleen gereden, krijgt de smaak te pakken en kan niet meer stoppen, hij rijdt de
Stormvloedkering over gaat door naar Vlissingen pakt de boot naar Breskens en hij blijft maar gaan. België
schiet onder zijn wielen door, de dag begint ten einde te lopen, hij past zijn richting iets aan en komt zo
Nederland weer binnen in Brabant. Hij kan niet meer maar gaat door, Breda, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag
en maar doorgaan. 's Avonds is hij pas laat weer terug en zet de stalen ros op stal. Hij klopt hem liefkozend op
de tank en zakt in elkaar. Nu een maand later is Carlo er weer gewoon bij en kunnen wij hem intomen. Een

nieuwe helm siert het hoofd van onze begiftigd Leider. Carlo volgens Jaap is jouw helm "openbaar vervoer
geel". We zijn in Lunteren, het is ietwat druk en de groep is groot. Onze inspirator besluit zich op te offeren en
zet zijn trouwe Kawasaki vriend dwars voor alle verkeer zodat wij, zijn volgelingen, veilig en als groep door
kunnen gaan. Ferm wordt een arm opgestoken om al het andere verkeer tot stoppen te manen, wees eerlijk zou
u niet stoppen. Voor zo'n gele helm wel, de kleur heeft iets officieels. Onwillekeurig denkje: heeft de overheid
een nieuwe politie ingesteld, heb ik iets gemist. En bij twijfel stop je. De groep is veilig door. Carlo laat zijn
arm zakken en maakt aanstalten om zijn weg te vervolgen en beste lezer u gelooft het niet maar onze graaf van
Holland ....valt om. Daar ligt onze trots, op de grond met motor en al. En wij, zijn horigen, zijn niet aanwezig
want wij zijn al in Ede. De wachtende automobilisten toeteren, Carlo gebaart dat hij het ook niet kan helpen,
alleen krijg ik mijn motor niet overeind De voorste bestuurder beseft dat er niets gebeurt indien niemand iets
onderneemt en komt zijn auto uit. Deze ridder van de weg helpt de graaf het ros weer overeind te krijgen.
Gelukkig is er weinig schade, het knipperlicht kan weer op zijn plaats gebogen worden, de hoorn van de
koppeling kan vervangen worden, de kras aan de linkerkant van de stuurkuip IS echter blijvend Deze trofee
kunt u allemaal bewonderen bij een volgende rit. Het ergste is de schade aan het imago van onze onbetwiste
Leider, ik kan het niet laten te denken dat het mij ook kan overkomen. Als het Carlo niet bespaard blijft dan
zijn wij allen toch kwetsbaar.
De groep is in Ede en door de stoplichten aldaar raken een paar rijders gesepareerd van de groep. De
aansluiting blijft uit zelfs na enige tijd wachten. Ondertussen is de pack niet op de hoogte van het tragische lot
van de Inspirator. Ik, de Knighthawk maar dan overdag, besluit de heldenrol op mij te nemen en te back
tracken. Ik waarschuw Yola dat zij zich stevig vast moet houden en keer met een noodgang terug op mijn
schreden. Bij het eerste stoplicht zie ik er al een paar, ze gaan de goede kant op. Maar nog geen zicht op de
Leider. Ik tref Luuk wachtend langs de weg. Hij brengt mij het verschrikkelijke nieuws. Ik ben verslagen, kan
het niet verwerken, ik wil afstappen voor mij is de rit verpest. Luuk verzekerd mij dat het meevalt, Daan is bij
Carlo en ze komen naar Nol in het Bos. Gelukkig, ik kan weer ademen. Luuk gaat terug naar Barneveld want
Ingrid is klaar. Ik vervolg, na me vermand te hebben, mijn weg. Al vlot tref ik de groep weer als geheel bij
elkaar, ik besluit de groep nog in het ongewisse te laten betreffende Carlo. Je weet niet hoe mensen zullen
reageren.
Avanti, de groep komt weer op gang, maar niet helemaal. Tom Siebers zijn motor wil niet starten, Frits helpt
hem. Terwijl wij daar nog even wachten komt Daan er weer bij, tot mijn schrik zonder Carlo, Daan weet van
niets. Verscheurd tussen de taak om de groep bij elkaar te houden en de loyaliteit aan mijn Leider weet ik niet
meer wat te doen. Tom en Luuk denken samen met Daan de weg te kunnen vinden, om erger te voorkomen
besluit ik de groep te volgen. We hebben het grootste gedeelte van de schaapjes weer bij elkaar. Het stuk door
Ede is niet echt interessant, dat had Evert mij al uitgelegd, het was nodig om in Wageningen te komen. Om
een leuke route te vinden hadden we een heel eind om moeten rijden. Het zij zo. In Wageningen doken we het
bos in en arriveerden bij "Nol in het Bos". De spanning en emoties was een aantal mensen teveel geworden dus
dook zij het toilet in. Het was pas hier dat ik de groep op de hoogte kon brengen van het lot van Carlo. Henk
Schuur werd ernstig ongerust en sprong op de motor om onze grote Leider te gaan zoeken. De rest verzamelde
zich verslagen rond de koffie. Al vlot was de hele groep weer binnen en tot ieders grote opluchting bracht Henk
onze Carlo binnen. De stemming was weer terug, wat een geruststelling. Het enthousiasme laaide weer op en
men wilde gelijk weer op stap, eerst koffie en voor een aantal hongerigen gebak.
De gelegenheid om de deelnemers door te lichten. Jan Hoekstra, een vriend van Anne, op een heuse Bie Em
Dubbelyou. Tom Siebers, de broer van Luuk op een hele oude Honda 550 four .
oud dat er nog een
kick starter op zat. Frits had Tom geholpen het ding weer aan de praat te krijgen, volgens mij heeft hij hem wat
rijk afgesteld want het ding stonk geweldig naar de benzine. Verder een nieuwtje, Kathinka Klep een 52 die al
vier keer DC-lO heeft gevlogen en sindsdien door Jaap geënthousiasmeerd is geraakt. Zij was op een Virago
gekomen en had 53 Monica meegenomen als duo. Een gezonde ontwikkeling die de gemiddelde
bemanningssamenstelling
weer wat recht trekt. Bovendien eens wat anders dan al die lelijke mannenkoppen
(ik heb gewaarschuwd, ik wordt minder vriendelijk). Overigens moest Kathinka wel getest worden op DC-lO
verwantschap. De voorgelegde vraag was of zij het belangrijkste verschil wist tussen een DC-IO en een MD-I 1.
Zeer goed geantwoord is datje op de MD-I 1 de gezelligheid van een BWK mist. Kathinka mag blijven. De
verdere duo' s; Renée bij Evert, Y ola bij mij, Iet bij Anne, Ingrid bij Luuk en Robert had dit maal Lisette bij
zich. Ans, de vrouw van Jan Westmaas was weer zelf op de motor, volgens Jaap wiebelt haar achterwiel ook.
Van de 17 motorrijders zijn er nog maar 6 actief op de DC-IO, dit loopt de komende maanden drastisch terug.
De koffie is op dus opstijgen maar weer. Door het bos verder naar Wageningen-Hoog en Doorwerth. Hier was
een kleine wijziging in de route aangebracht. Dit behoeft een toelichting. Bij een eerdere verkenning was er
iets onfortuinlijks voorgevallen. Vanaf de Posbank kun je op twee manieren naar Laag .Soeren, althans als je op
de fiets bent. Anderhalf jaar geleden is een zeer fraai weggetje voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Evert en
ik hadden de risico' s afgewogen en besloten om het toch te doen. Wij met de dames achterop dus langs de
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veluwezoom. Het gaat goed, een paar keer een vuile blik van een fietser negerend rijden wij door. Helaas 10
meter voordat wij weer de openbare weg op zullen rijden staat de boswachter een aantal mensen te vertellen
over de praehtige natuur van de Veluwe. Hij zietlhoort ons aankomen, schrikt en zet zijn fiets dwars over het
pad. Stoppen maar, weet u niet dat hier geen motoren mogen rijden? Nee meneer. Waar gaat u heen? Naar laag
Soeren meneer. De boswachter legitimeert zich als rijkspolitieagent en trekt zijn bonboekje. Au! De man was
erg zenuwachtig, was bang dat wij ons als Hells Angels zouden gedragen maar zette wel door. Zijn leesbril had
hij niet bij zich dus moesten we ons rijbewijs voorlezen. Resultaat 50 gulden ieder.
De weg langs kasteel Doorwerth aan de Rijn is ook zo'n weg, niet voor auto's en motoren. Daarom heeft Evert
de route aangepast, het zou voor de rijkspolitie wel erg veel moeite zijn geweest om 17 bonnen uit te schrijven.
Dus dan maar door Heveadorp naar Oosterbeek. In Oosterbeek verlieten Robert en Lisette ons, zij moesten om
twee uur thuis zijn, een excuus werd niet gegeven. De route vervolgde door Rozendaallangs het kasteel en "de
bedriegertjes". En toen verlieten we Nederland, althans daar leek het op. Haarspeldbochten en hellingen
brachten ons door het bos naar de posbank. Nee ik ben geen t vergeten, de postbank is iets anders. Daar was het
hoog tijd om iets te eten. Weer tijd om een aantal zaken te beschouwen. Frits had een zeer snel motorpak aan
gemaakt van rood en wit leer met stootranden. Hij zegt zelf dat het nog in de kast hing en uit de 70'er jaren
stamt. De pcdo-cyclist en ik maakten ons toeh wel zorgen om Carlo en probeerden een oplossing te vinden. De
pcdo-cyclist komt aan zijn naam omdat één helft van zijn dubbele garage vol staat met kinderfietsjes. Zijn
doehtertje kan inmiddels redelijk fietsen dus konden de zijwieltjes van haar fietsje worden gehaald Hij is bereid
om deze steunwieltjes aan Carlo af te staan en zo de balans te herstellen. Overigens moest de pcdo-cyclist wel
weg na de lunch omdat zijn schoonvader met pensioen ging en een receptie kreeg aangeboden. Dit argument
zullen we nog wel een keer navragen bij Anneke. Ingrid werd weer bij de groep gevoegd door Luuk nadat haar
kiezen weer allemaal gevuld waren met edelmetalen. Overigens heeft Luuk ook een Bie cm dubbel you, dat is
heel wat anders dan die rijk afgestelde Honda van zijn broer. De stank van die Honda viel trouwens in het niet
bij het aroma van het landschap, het was de voorlaatste dag dat de boeren nog mest moehten uitrijden en daar
werd nog goed misbruik van gemaakt. In de krant las ik later dat we er volgend jaar geen last meer van zullen
hebben omdat dan de gier ondergeploegd moet worden of direct geïnjecteerd in de bodem.
Om het gezelschap van eten te voorzien viel nog niet mee voor de ober in opleiding, een paar verkeerd
bezorgde pannekloeken en broodjes. Het afrekenen weten ze altijd wel snel te doen. Op het parkeerterrein werd
nog enige tijd genomen om in verschillende standjes te poseren voor de camera. En toen die prachtige heuvel
weer af naar de Steeg. Daar moest even getankt worden door een aantal rijders. Monica vond de Virago wat
oncomfortabel worden en koos voor de BMW van Jan Hoekstra. Ik zou zo'n handeling als verraad hebben
opgevat, of kwam het doordat Kathinka af en toe in de tweede versnelling probeerde op te trekken?
We hebben de groep redelijk bij elkaar kunnen houden na het eerdere incident. Dat komt omdat Evcrt en ik
hadden afgesproken dat ik achteraan zou blijven rijden zodat hij wist dat iedereen er nog was. Dat werkt goed
Totdat je in Harskamp komt en een aantal mannen hun diensttijd weer herinnert. Onder andere Carlo, hij keek
met een nostalgische blik door het hek van de kazerne. Zou hij nou eeht terug willen, misschien bij de
mareehaussee op de motor. Overigens waren we daar gekomen via Loenen, Woeste Hoeve en Otterlo. Om de
achterblijvers weer voor me te krijgen heb ik een rotonde maar twee keer gereden. Inmiddels waren we bij
Kootwijk aangekomen. Hier moet een radiozender van de P1T.staan via welke wij met CALSEL de KLM
kunnen bereiken. Niet gezien. Wel gezien een heel mooi bos met slingerweggetje. Hier sloeg de meligheid bij
een aantal rijders toe en werd er lustig op los geslingerd. Via Garderen en het Speulderbos vervolgde de rit zich
naar Ermelo. Inmiddels was Henk Schuur afgehaakt richting huis in Putten.
In Ermelo werden nog een paar schijnbewegingen gemaakt alvorens het erfvan de familie de Poorter op te
rijden. Kennelijk had de rit toen lang genoeg geduurd aangezien de nodige ledematen uitgerekt moesten
worden. Er waren er die over een houten dan wel blikken r ..t spraken. We waren welkom bij de familie, zeer
welkom. Een waar baeehanaal was aangericht. Koffie met Mon chou taart of rijstevlaai, soep, brood, haring,
salade, pinda's, frisdrank, wijn, bier ete, etc. Menigeen had spijt van die twee kroketten tussen de middag. Ron
moest ons aansporen om vooral te eten, hij vreesde dat zijn kinderen anders nog weken hetzelfde moesten eten.
Nu denk ik dat we er een redelijk gat ingeslagen hebben.
Er was nog een kleine toespraak geïnitieerd door Daan en vervolgens vakkundig gedelegeerd aan Luuk. Het
bleek dat Ron had bemiddeld om Daan en Luuk voor de motorrit en het VNV feest thuis te krijgen uit Curaçao.
Ook zij dreigden slaehtoffer te worden van de -DTC. Geheel in stijl werd een aardige attentie uitgereikt die ook
mij onmiddellijk deed kwijlen. Ron kreeg twee echte flesjes Amstel uit Curaçao, en dat is voor mij alweer even
geleden. In ruil wilde Ron nog wel uitleggen hoe Ermelo op een enigszins snelle manier te kunnen verlaten om
weer riehting de randstad te komen. Rond half zeven, zeven uur was iedereen weer op weg naar huis of elders.
Sleehts wcinigen waren nog te verleiden tot spare ribs in Harderwijk
Nighthawk, alles werkt jawel!

