
 
Bier rit 
door Luuk - 30 augustus 2018 
 
De augustusrit werd deze keer geor-
ganiseerd door Jaap en dan weet je 
eigenlijk wel dat het een rit door het 
mooie Noord Holland wordt. 
 
De rit werd gereden 28 augustus en 
we verzamelden rond 10 uur bij het 
schitterende restaurant "Gingers 
Eten en Drinken" in Wormerveer. 
Normaal nog niet zo vroeg geopend, 
maar voor ons werd een uitzonde-
ring gemaakt. 
 
Na de koffie met heerlijke appeltaart 
werden de motoren gestart. Maar 
liefst twintig motoren kwamen opda-
gen met daarop 21 SkyRiders. Eén 
van de SkyRiders had zijn vrouw 
meegenomen voor deze Noordhol-
landse safari. 
 
De route ging door het schitterende Noord-Hollandse land en dat is altijd een sensatie: schitte-
rende landschappen, mooie monumentale boerderijen en prachtige waterpartijen. 
 
Vanuit Wormerveer, met mooi gerestaureerde pakhuizen aan de Zaan, liep de route langs de 
Zaan naar Oost-Knollendam. Dan langs vele riviertjes, kanalen en vaarten naar Spijkerboor en 
daarzijn we in het verleden nog wel eens een paar keer overheen gevlogen. 
 
Dan over vele dijken en dijkjes naar 
Opmeer. Net na Opmeer was de 
weg opgebroken en daar hadden we 
al rekening mee gehouden. Verder 
via Lambertschaag naar Abbekerk, 
dat bij velen van ons bekend is van-
wege het museum van oud motor-
coureur Wil Hartog. 

Dat stond vandaag niet op het pro-
gramma, dus werd verder koers ge-
zet naar Twisk, een dorpje dat 
steeds meer toeristisch lijkt te wor-
den. Zo zijn er groepen die het dorp 
verkennen onder leiding van een 
gids, maar de bussen met Aziaten 
zijn hier ogenschijnlijk nog niet neer-
gestreken. 

Verder door Opperdoes, bekend van 
de aardappels en twee daar woonachtige Skyriders, naar ons lunchadres in Medemblik. Ook hier 
is het een toeristische drukte van jewelste en de terrassen in Medemblik zitten ram vol. 
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DC-10 Sky Riders - 2018 

De motoren voor restaurant "Gingers Eten en Drinken" in Wormerveer 

Tussenstop in het Noord-Hollandse landschap 
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Voor ons was de lunch besproken in kasteel Radboud. Hier was het heerlijk rustig en de lunch 
werd geserveerd op het terras. Na de lunch ging het verder langs de IJsselmeerdijk en wederom 
het mooie Noord-Hollandse land-
schap naar het eindpunt van deze 
rit: bierbrouwerij en proeflokaal "De 
Uitvlugt". 

Ingewijden hadden al begrepen dat 
het hier de bierbrouwerij van Jaap 
betrof, een privé brouwerij, voor ei-
gen gebruik, dat de lekkerste biertjes 
produceert. Velen kunnen dat bea-
men en zo werd ook het slot van de-
ze rit nog heel gezellig. Bedankt 
Jaap en Anneke! 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

De lunch op het terras van kasteel Radboud in Medemblik 


