DC-10 Sky Riders - 2014
M&G 5 - Noord Holland
door Marcel - 10 juli 2014

Gister in de namiddag besloten we een M&G te organiseren met in het achterhoofd dat het wat
aan de late kant was en dat de opkomst nihil zou zijn, maar we werden blij verrast.
Luuk plaatste zeer rapido een oproep op de site en al heel snel reageerden Otto K, Ron V, Peter
van B en Nico P.
Als je daar Gert en mij bij optelt
staat de teller toch zo "last minute" op 6 en dat is helemaal geen
slechte opkomst.
Otto en Ron voorzagen gisteren
een moeizame en late wedstrijd
van Nederland tegen Argentinië
(uitslag mij onbekend) en zij zouden later bij de lunch aansluiten in
de Schermer, wat natuurlijk geen
probleem was.
Gisteren samen met Gert nog een
route van het internet geplukt en
dus waren alle voorbereidingen
voor de rit weer getroffen.
Vanmorgen om 0800u werd ik abrupt mijn bed uitgebeld door Nico want hij had waarschijnlijk de wedstrijd gisteren ook bekeken
en was daar dusdanig ziek van dat hij veel tijd doorbracht met een zeer trouwe vriend van hem
(eigen woorden) nl de toiletpot. Te ziek om te rijden en wij er dus -1 uit vandaag.
Bij ome Ko met z'n 3en de koffie getest (zonder de appeltaart) en hierna opgestapt om deels binnendoor naar Schermer te rijden
waar we zouden lunchen en waar
R & O zouden aansluiten.
Na de lunch een rit van 140 km
gereden langs mooie en zeer kleine dorpjes als Scharwoude, Avenhorn, Ursem en nog vele meer.
Je denkt Nederland inmiddels wel
te kennen en dat je alles nu wel
gezien hebt maar we hebben ons
zelf toch weer verbaasd met vele
weggetjes, dijkjes en dorpjes waar
ik nog nooit van gehoord had (of
had er iemand al eens van Spierdijk en Ursem gehoord???).
Na een aantal uurtjes toeren hield
Ron het voor gezien in de Rijp en
even verderop gaf ook Peter in
Zuidoostbeemster de pijp aan
Maarten (en die reed niet eens mee!!!).
Otto, Gert en ik reden nog door tot het centrum van Edam waar we in de schaduw op een terras
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van een heerlijke verkoeling genoten aan het einde van de rit want al rijdend was het inmiddels
aardig warm geworden.
Heren bedankt voor de opkomst en de geslaagde dag en graag tot ......
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