DC-10 Sky Riders - 2014
September rit - Noord Holland
door Evert - 01 oktober 2014

Bij de oversteek van het Noordhollands kanaal bekroop mij heel even maar een religieus gevoel.
Het gevoel van Mozes en het volk
Israël dat door de Rode Zee trok.
Mozes keek naar boven, sprak een
kort woord en zie daar: het water
spleet en de karavaan trok erdoor.
Bij ons was het zo, althans in mijn
verbeelding, dat Jaap Bruin naar boven keek, enige woorden prevelde,
en zie daar een wankel pontje bracht
ons over.
Alleen werd in het eerste Bijbelse
verhaal de achtervolging ingezet
door de Egyptenaren die allemaal
verzopen, ik keek ook achterom en
zag een geweldig peloton grijnzende
Skyriders.
Pont over het Noord-Hollands kanaal

Over een geweldig peloton gesproken. Nooit eerder kwam het voor dat de September Rit zoveel
enthousiasme teweeg bracht.
Was het de kwaliteit van de appeltaart, was het de gastvrijheid van Anneke en Jaap of beide en
dan in combinatie met het aangekondigde mooie weer. Hoe dan ook: meer dan dertig (30) motoren parkeerden aan de Middenbeemsterse Volgerweg bij de fraaie
boerderij Bruin. Met volle magen
werd koers gezet naar het Westen
met kort na de start de reeds beschreven doortocht door het water.

Jaap had weer enkele fraaie stuurweggetjes gevonden, die de meesten van ons nooit eerder hadden bereden.
Langs Heiloo, Egmond aan de Hoef,
alwaar onze Jaap een weggetje insloeg waar toch een wit bord met
rode rand aangaf dat het verboden
terrein was voor auto’s en .... ja ook
motoren.

Start bij Jaap en Anneke—meer dan 30 motoren op het erf

Het was onder de rook van de Abdij van Egmond en daarom zal de Heilige Hermandad een oogje hebben toegedaan. Langs de Egmondse boulevard ging het richting Bergen. Dit rijkeluis dorp
werd pas aangedaan na de inmiddels overbekende dropjes- stop waar nu twee meisjes zich voor
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hadden gemeld. Nooit te veel dames!
Dwars door Bergen waar de voedselbank en diaconie geen plek heeft ging het naar Schoorl,
Groet en Hargen om tegen 13.00 uur Camperduin te bereiken. Daar hadden de lokale pluimvee
boeren hun hoenders uitgeperst met
eieren voor de uitsmijters. Ook het
lokale 12-uurtje en de broodjes kroket gingen heel goed de hongerige
magen in. Indrukwekkend te zien
hoe onze overheid met hulp van
Brussel waarschijnlijk bezorgd is
over onze toekomst: de Hondsbossche Zeewering wordt opgehoogd
en verstevigd. Een prima investering, mogelijk niet direct voor ons
dan wel voor onze nazaten.
Met volle buiken werd via Eenigerburen, Burgervlotbrug, ‘t Rijpje,
Waarland, Spanbroek koers gezet
naar het eindpunt De Rijp, maar niet
nadat we nog stil hebben gestaan bij
het praalgraf van Reinout van BreLunch bij strandpaviljoen Struin in Schoorl
derode. Volgens de aanwezige verteller een notoire vreemdganger: foei toch !!!! Ursem, Groot Schermer, Schermerhorn, Graft en op
schema tijd het eindpunt De Rijp alwaar onze geliefde penningmeester een rondje van de club
gaf. Hulde Hans Bakker, hulde Jaap Bruin voor weer ene prachtrit door het Noord Hollandse
land!

Het graf van Reinout van Breederode - ook de uitleg was interessant
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