
 

Maart 2012 - Snert rit 

door Evert  

 

Met veel Skyriders in het peloton is het motorseizoen 2012 officieel begonnen met de traditionele 
SNERTRIT in Ermelo en omgeving. Weliswaar een uitgestelde rit, vanwege hevige sneeuwval in 
februari.  

 

Nu op zaterdag 17 maart was het 
prachtig weer, getuige ook de 
overgrote belangstelling: 53 mo-
toren waaronder dus veel leden 
van de hoog gewaardeerde 
DC10 Skyriders. 

 

 

Zoals de traditie wil was de ont-
vangst ook nu weer in Huize De 
Poorter, waar Marijke haar fa-
meuze taarten in ruime mate had 
uitgestald. Likkebaardend stoof 
het motorgilde op al het lekkers 
af en dat met de bekende koffie 
(geschonken door vele dames), 
sterke verhalen, andere anekdo-
tes, kortom de start was al veel-
belovend. De nieuwe Ermelose 
burgervader Andre Baars kwam ook even langs. Hij is een fervent motorrijder, maar had andere 
verplichtingen. De volgende editie is hij naar eigen zeggen zeker van de partij. 

 

 

 

Rond half twaalf beklom Ron de 
stoel, legde de regels nog eens 
uit en verwelkomde politieman 
Pouwel Vos,die als altijd het ver-
keer regelde. Dit keer samen met 
Mark Küh, Jan Spannenberg en 
Peter Heerlien. Deze heren droe-
gen de echte vesten der ver-
keersregelaars en zetten onder-
weg alle kruispunten af zodat het 
hele peloton ongehinderd alle 
hindernissen kon nemen. Be-
langrijk is het om zo’n grote 
groep bij elkaar te houden, het-
geen fantastisch lukte. 

 

 

 

 

 

 

DC-10 Sky Riders 2012 

De taarten, die door Marijke zijn gebakken. Ongelooflijk lekker! 

Ron op de stoel om de regels uit te leggen 



 

 

De 110 km lange rit voerde door het agrarische buitengebied van Ermelo, Putten, Nijkerk, Voort-
huizen, Barneveld, Achterveld, Terschuur en weer terug naar Ermelo. De wegen waren super 
schoon ondanks grote activiteiten 
van de landbouwers, wat vooral 
aan de overheerlijke gierlucht te 
ruiken was. 

Het was weer een prachtige toer 
met veel bochten, goed asfalt, 
bos en hei en: veel boerenlucht-
jes dus. 

 

 

 

 

 

Even na twee uur was het geslo-
ten peloton terug in Ermelo waar 
maître Cees van der Zwan zijn 
uitmuntende snert met behulp 
weer van de dames serveerde. 
Roggebrood en spek erbij en en-
kele stiekemerds gristen nog wat 
overgebleven taart naar binnen. 

Zonder ook maar een enkel smetje, geen valpartij, geen technische malheur of wat dan ook kun-
nen we terugkijken op weer een aflevering van een mooie traditie. Het motorseizoen is officieel 
begonnen. Laat er nog vele mooie ritten volgen, elke laatste dinsdag van de maand. 

Volgende evenement: de VRO dag op 27 maart in Biddinghuizen. Twijfel je nog! Via Rein kun je 
nog meedoen. 

 

 

Evert  

 

 

 

Een stoet van 53 motorrijders tijdens een schitterende rit 

Het vat snert; een heerlijk traktatie, geserveerd door een van de vele dames die 

deze dag tot een echt culinair feest maakten. 


