
 
Meet en Greet ride 4 
door Luuk - 9 juli 2013 

 
Gert en Marcel hebben altijd een goede neus voor mooi 
weer. En als het dan mooi weer is, dan kan je wachten op 
een uitnodiging voor een Meet & Greet ride. En zo ook op 8 
juli 2013: 
 
Verzamelen om 10 uur op de Kerkbrink in Breukelen was de boodschap. 
 
En zo geschiedde. Uiteindelijk kwa-
men 10 motoren (met daarop 11 per-
sonen) op deze uitnodiging af en dat 
is best wel veel voor de gemiddelde 
Meet en Greet ride.  
Het terras in Breukelen was weder-
om van grote klasse en het was ge-
lijk al gezellig. Na de koffie werden 
de motoren gestart voor de rit door 
het Groene Hart. Gert had weer een 
leuke rit voor ons in petto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit Breukelen ging het langs het mooi kasteel Nijenrode naar Maarssen. Dan over het Am-
sterdam-Rijn kanaal en onder de A2 door in de richting van Vleuten en het is altijd opvallend dat 

je meteen ook in de rust van het 
Groene Hart zit.  
 
Dan richting Haarzuilens en langs 
kasteel de Haar. Mooi hoor. Verder 
langs de Portengense Zuwe naar de 
Woerdense Verlaat en Zijdveld, om 
daarna rechtsaf te slaan richting de 
Meije.  
 
Dan langs de Woerdense Verlaat, 
Noorden en Nieuwkoop richting Aar-
landerveen. Dan langs de Oude Rijn 
richting Zwammerdam. Het lunch 
adres 'de Zwaan' was helaas op 
maandag gesloten, net zoals het ori-
ginele lunchadres in Haastrecht. 
 
 
 

 

DC-10 Sky Riders - 2013 

Startpunt - terras aan de Kerkbrink in Breukelen 
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Het Groene Hart - altijd schitterend voor een dagje motorrijden 



Dus ging het verder langs de Reeu-
wijkse Plassen naar Hekendorp. Op 
het lokale terras naast de sluis, werd 
de lunch genuttigd. Prima uitsmij-
ters, met de keuze wit/ bruin brood, 
wel/ geen boter, kas/ ham/ ham en 
kaas, meegebakken/ niet meege-
bakken. Dat moet natuurlijk mislo-
pen. Maar nee, alles komt op tafel 
zoals besteld en geheel voldaan 
wordt de route weer opgepakt. 
 
 
Verder gaat het richting Woerden, 
Zegveld en uiteraard langs het stuk-
je van de rivier de Meije dat we nog 
niet gezien hadden. Dan richting 
Zwammerdam en over de Ziende-
weg lang het water richting Nieuw-
koop en Papenveen. Dan langs het Amstel-Drechtkanaal richting Uithoorn.  
Daar werd een heerlijk terras aan het water gevonden. De route liep nog verder richting Vinke-
veen, maar zittende op het terras in Uithoorn, werd dit uitgeroepen tot eindpunt. 
 
We kunnen terugkijken op een heerlijke dag motorrijden. De afstanden waren niet erg groot en 
dat is op zo'n zonnige dag ook helemaal niet heel erg. Marcel en Gert worden wederom hartelijk 
bedankt voor het initiatief en de heerlijke dag. Mooi route Gert! 
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Lunch - op het terras in Hekendorp 

Marcel en Claudia met de duim omhoog - helemaal mee eens; wederom een topdag 


