Alpe d'HuZes rit in Zeeland
door Luuk - 16 april 2012

Op 15 april 2012 is de sponsorrit voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) verreden in Zeeland. De opbrengst komt ten
goede aan de organisatie van het jaarlijkse Alpe d'HuZes
evenement.
Tijdens de rit naar restaurant ´De
Caisson´ in Kapelle, het startpunt
van de rit, kwam er nog af en toe
een druppel naar beneden en dat
is natuurlijk niet de bedoeling.

Bij ´De Caisson´ was het behoorlijk
druk met motoren en er werden die
dag ongeveer honderd motoren
verwacht.
Ook de zes andere motards van
onze groep arriveerden al snel en
kon begonnen worden aan een
prachtige rit door Zeeland.

De Caisson in Kapelle - het beginpunt van deze sponsorrit

Het viel op dat de rit echt fantastisch was georganiseerd; prima documentatie en alles klopte tot
in detail. Ook de Garmin route was aangepast aan de opgebroken wegen! Prima gedaan Frank.
Zelfs het weer klopte, want verder heeft de zon de hele dag geschenen.
De rit zelf leidde vanuit Kapelle
naar de 'Zak van Zuid Beveland',
een gebied met vele kleine polders en binnenlandse dijkjes. Vandaar naar Noord Beveland en
langs het Veerse Meer naar het
mooie Veere. Leuk weggetje trouwens, met echte 'motor' bochten.

Onderweg in Walcheren - korte stop

Dan verder naar de Noordzee kust
bij Domburg en langs de kust naar
Vlissingen.
De boulevard van Vlissingen lag
er mooi bij, net zoals het strand,

en het deed weer denken aan de zomer. Nog een beetje koud om te zwemmen .... dat wel.
Het viel trouwens op dat een aantal groepen motorrijders ons in tegenovergestelde richting passeerde. Wellicht stond bij hen 'automatisch herberekenen' aan op de Garmin.
Over Walcheren ging het verder Via Arnemuiden naar Goes in Zuid Beveland.
Daar besloten, gezien het tijdstip, de terugtocht te aanvaarden via de Zeelandbrug.
Het was een mooie en gezellige dag. De rit was schitterend en dat allemaal om een steentje bij
te dragen aan de Alpe d'HuZes.

Op de boulevard van Vlissingen, met het strand op de achtergrond

