DC-10 Sky Riders 2012

Meet & Greet ride buitenland
door Luuk - 15 november 2012

Peter en ik hadden nog best zin in een ritje. De weersverwachting voor de Eifel/ Moezel regio was prima, dus
waarom zou je dan thuis blijven zitten?
Veel motards hadden er wel oren naar, maar een aantal
had helaas al andere afspraken. Uiteindelijk zijn we met z'n vijven richting Cochem gegaan en
daar hebben we natuurlijk helemaal geen spijt van gehad.
Op maandag 10:30 uur hadden we
met drie Sky Riders afgesproken op
het vliegveld in Maastricht. Henk en
Anne hadden nog wat in de agenda
staan en zijn rechtstreeks naar Cochem gereden.
Na de koffie met vlaai werden de
motoren gestart voor de rit naar Cochem. Schitterend weer en prachtige
wegen. Wat wil je nog meer. De route naar Cochem was weer prachtig
en bij aankomst kwam het Veluwe
Chapter ook net aangereden.

Langs de oevers van de Moezel

Als verblijfplaats was wederom Hotel
Weißmühle in Cochem gekozen; fijne kamers en lekker eten.

Op dinsdag hebben we een geheel nieuwe route door het Moezelgebied gereden. Een schitterende route met veel afwisseling in landschap. Ook de wegen waren zeer afwisselend; van nauwe haarspeldbochten tot snelle doordraaiers.
Een prima rit voor de buitenland rit in
juni. De wegen liggen er mooi bij en
er is in het najaar nagenoeg geen
verkeer. Ook het weer was prima en
zelfs op de terrassen was het nog
heerlijk.
Bij vertrek uit het hotel lag er ijs op
de zadels en dat begon dus goed.
De temperatuur lag op -2 graden
Celsius en de vraag was hoe de wegen waren.
Er bleek zeer grondig met pekel gestrooid te zijn; niet fijn voor de motor,
maar wel voor de wegligging. Het
was toch uitkijken geblazen en zo
hier en daar kon de aanwezigheid ijs
op de weg worden gevoeld. Niets

IJs op het zadel

gebeurd, maar het is toch wel schrikken als je een klein beetje wegschuift.

Na de koffie was er van ijs geen
sprake meer en kon nog ruim worden genoten van het lekkere bochtenwerk in de Eifel. Ook deze route
was geheel nieuw en gaat ook in juni
worden gebruikt.

Bij Aken de snelweg opgepakt en
dan snel naar huis. Bij aankomst
toch maar even de hogedrukreiniger
gepakt om de pekel weg te spoelen.

Koffie bij een Kurhotel in de Eifel

Het is een hele leuke rit geweest en
zo zie je dat het motorseizoen eigenlijk niet gauw voorbij is.

