DC-10 Sky Riders - 2016
April rit - bloembollen
door Luuk - 7 mei 2016

Op dinsdag 26 april stond de eerste echte rit van het seizoen 2016 op het programma. In deze
week waren ook de meeste bloemen te bewonderen. Alles was bont gekleurd en dat is natuurlijk
ook de bedoeling bij een bloembollen rit. Alleen ..... de weersverwachting was dermate slecht,
dat besloten werd om de rit een
week later te rijden. Geen slechte
keuze zo bleek achteraf. Het weer
was inderdaad bar slecht en motorrijden zou geen feestje zijn geweest,
wat toch echt wel de bedoeling is.
Deze rit werd uiteindelijk gereden op
dinsdag 3 mei. Al ver voor 10 uur 's
morgens kwamen de eerste SkyRiders al aangereden bij cafê Hesp,
aan de Amstel in Amsterdam, voor
de koffie met appeltaart. Maar liefst
16 motoren verschenen aan de start,
met 17 motards. Ted had zijn zoon
meegenomen, vandaar.
Het zonnetje scheen uitbundig, dus
werd besloten om op het terras neer
te strijken.

Op het terras bij Cafe Hesp aan de Amstel in Amsterdam

Na de koffie werden de motoren gestart voor deze rit. Een kort stukje door Amsterdam worden
afgelegd: via de Berlagebrug en langs de Amstel over de Amsteldijk richting A2. Eigenlijk ben je
op deze manier, zoals voorspeld, snel uit Amsterdam.
Aan de overkant van de Amstel snel weer de afslag genomen, om dan langs de oostelijke oever
van de Amstel rinchting Ouderkerk aan de Amstel te rijden. Dan vanuit Ouderkerk, langs de rivier
de Waver en de Ronde Hoep richting Uithoorn. Verder langs de Amstel en de Kromme Mijdrecht naar
Vouwenakker.
Daarna wederom langs de Amstel
en de Drecht naar Leimuiden. Dan
dwars door de polder en de provinciale weg om de drukte bij Lisse te
ontwijken.
Jaap merkte op dat hij nog geen
bloem had gezien. Net toen hij uitgesproken was kwamen de prachtige
bloembollenvelden bij Lisse in zicht.
Ook de bloembollenvelden rond de
Zilk stonden er prachtig bij, maar
veel bloembollen hadden de week
ervoor al gebloeid, maar vooral de
tulpen deden hun best om het landschap mooi in te kleuren. Prachtig!

Aankomst bij strandpaviljoen Tijn Akersloot in Zandvoort

Dan via Aerdenhout naar ons lunchadres op het strand in Zandvoort. Tijdens M&G 2 hadden we
op voorspraak van Otto het strandpavilioen Tijn Akersloot al gevonden en dat was ook een uitpagina 1

stekend lunchplek voor deze rit. De wind was nog wat fris en gelukkig was de tafel binnen gereserveerd.
Na de heerlijke lunch weer verder langs het strand richting Overveen en dan langs Bloemendaal
richting Haarlem. Mooie route trouwens; landelijk weggetje, terwijl je
toch bijna door de bebouwing rijdt.
Verder door richting het bloembollengebied, om wederom te genieten van
de kleuren en de geur van bloemen.
Dan langs de Kaag en de Braassemermeer richting Leimuiden om de
rit te beeindigen bij café de Parel aan
de Ringvaart bij Leimuiderbrg.

Het was een schitterende dag en het
was, zoals altijd, weer enorm gezellig. De bloembollen stonden op de
origineel geplande datum wat uitbundiger in bloei, maar het was evengoed overweldigend mooi.
Vertrek vanaf strandpaviljoen Tijn Akersloot in Zandvoort

We kunnen dus weer terugkijken op
een leuke rit en dat is voor zo'n eerste rit natuurlijk altijd goed. Op naar Zeeland!
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