
 
 
Meet & Greet Barneveld 
door Luuk - 26 juni 2015 
 
Het zou donderdag mooi weer mooi worden en dat was voor Gert het startschot voor een Meet & 
Greet ride. Nico had de route verzorgd (gejat van internet, zoals hij zelf beweerde) en op donder-
dag 25 juni reden we een rondje 
Barneveld op de Veluwe. 
De start lag bij de Goudreinet in Ter-
schuur, vlakbij Barneveld. Het terras 
was uitstekend en het was dan ook 
moeilijk om de aanwezigen op de 
motorfiets te krijgen. 
Maar liefst acht motorfietsen stonden 
te glimmen in het zonnetje; de nieu-
we GS van Otto, met 
"dc10slyriders.nl" onder het num-
merbord, glom natuurlijk het meest. 
Ook Jan verscheen op een nieuwe 
GS. Jan zijn we overigens halverwe-
ge weer kwijtgeraakt, want hij moest 
's middags nog even naar Beijing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het starten van de motoren kon 
genoten worden van de omgeving 
van Barneveld. Vanuit Terschuur 
ging het in noordelijke richting langs 
Nijkerk.  
 
Net toen ik zat te denken dat we de-
ze keer Ermelo zouden overslaan, 
kwam toch het bordje Ermelo weer 
in zicht. Dan verder via Putten, 
Koudhoorn en Garderen richting 
Stroe. De terrassen puilden uit van 
de fietsers, maar voor ons was het 
nog geen lunchtijd. 
 
Daarna verder in zuidelijke richting, 
om er achter te komen dat er voorlo-
pig geen restaurant voor de lunch 
was. Pas in Lunteren werd een ge-
schikt terras gevonden .... zeer ge-
schikt! 
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Goudreinet Barneveld - het beginpunt lag op het terras 

Otto, de trotse bezitter van  een nieuwe GS 



Na de lunch verder in westelijke en daarna noordelijke richting, op weg naar het eindpunt. Het 
beoogde eindpunt, de Goudreinet, werd niet bereikt. Het terras van de uitspanning "Het Ei" werd 
het eindpunt van deze gezellige dag motorrijden. 
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Het Ei - eindpunt van deze rit, met een gigantisch ei op de oprit 


