DC-10 Sky Riders - 2019
April rit - Friesland
door Rein - 05 mei 2019

Meer op de kalender dan op gevoel of weersvoorspelling heb ik vanochtend de voering uit mijn
motorpak gehaald. Ik kan mij menig Koninginnedag herinneren dat wij massaal van de warmte
genietend naar de hoofdstad togen om in het Vondelpark en de Jordaan andermans overbodige
spullen te gaan kopen. Of dat twee
koninginnen geleden een bonte stoet
aan het bordes van paleis Soestdijk
langs trok onder een straal blauwe
hemel.
Maar nu wij een Koning hebben en
we zijn verjaardag drie dagen eerder
vieren is het niets met dat weer.
Vandaag niet maar ook op zijn verjaardag niet. Het is droog maar de
temperatuur komt niet boven de 12
graden uit. En dan moet je nog goed
opletten ook want hij schommelt vaker rond de 10-11 graden. Genoeg
over het weer gezeurd.
Op naar Lemmer. Het is meivakantie
Startpunt - Beach Club in Lemmer
en er staat voor mij geen enkele file
onderweg. Zo doorrijden. Kan ik ook al niet over zeiken. Voorspoedige rit en veel te vroeg kom ik
op een vrijwel leeg parkeerterrein. Een eenzame gele GS van Jos staat er al. De voorrijder en de
‘voorzitter’ zijn er, het quorum is aanwezig. Jos en ik zijn een beetje geschrokken de afgelopen
dagen want er hebben zich 28 deelnemende motoren aangemeld en 3
bijrijders. Dat is een record voor een
openingsrit.
Alle dames van Friesland zijn aan
het appelschillen gezet en heel
Friesland bakt is ingeschakeld om
Beachclub Lemmer van voldoende
appelgebak te voorzien. En door een
misverstand heeft Jos het personeel
een half uur te vroeg opgetrommeld.
Het voordeel daarvan is dat wij al
meteen koffie hebben. En appelgebak met of zonder slagroom. En een
vrolijk lachende dame in de bediening.
Rond 10 uur meldt zich een gestage
Appelgebak met slagroom
stroom deelnemers. En deelneemsters want Liesbeth is er bij en Cooky. Die laatste heeft haar zoon van 8 meegnomen en gaat kijken hoe lang hij het uithoudt achter op de motor. Tot vandaag nog nooit langer dan een uurtje
achterop bij Mama.
Vandaag twee dames achterop. Maarten van der Poll en Hans Bakker hebben de respectievelijke echtgenotes bij zich. Het is een mooi weerzien van motorvrienden na de winter. Veel bij te
praten en ook kijken wie er een nieuwe of andere motor heeft.
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Tegen 11 uur wordt het tijd om weer naar buiten te gaan en op te zadelen. Naar verluid heeft een
enkeling bij het aanrijden een klein buitje gehad. Op de diagonaal Breda - Lemmer was het droog
overigens. En in Lemmer is het bewolkt maar droog en 10 graden. Een
lang lint komt op gang en begeeft
zich westwaarts langs het IJsselmeer. We zijn hier in Gaasterland
een glooiend en bosrijk landschap in
het westen van Friesland. In mijn
herinnering waar de mannen van de
Discus zich ophielden als ze zich
niet met hun vliegende schotel elders bevonden (naar de boeken van
Ruurd Feenstra en Bert Benson).

Lekker rijden op mooie wegen. Kronkelend over dijkjes en inderdaad wat
reliëf. Best lekker om er aan het begin van het seizoen weer in te koGaasterland
men. Waar ik overigens niet aan kan
wennen zijn de plaatsnamen in twee
talen. Dat zie je maar op een paar plaatsen in de wereld. En meestal komt dat door een dwars
volkje in een land. Neem nu dat kleine dorpje in Gallië.
Bekend fenomeen, als je wat achter in de het veld zit is het tempo hoger. Ik kan daar wel aan
wennen. Meestal zit ik meer voorin “the pack” en dan verveel ik me soms. Overigens blijft de les
om met een lijnmotor niet achter een boxermotor te rijden. Als die het gas loslaat staat hij direct
stil door de compressie. Die Pan van mij blijft maar rijden en ik moet dan snel een paar versnellingen omlaag klikken om ook zonder rem vaart te minderen.
Na een klein uur stoppen we even
om bij het monument te kijken waar
Grote Pier de Hollanders in de pan
heeft gehakt. Geen onbekende stek
voor de Sky Riders. Ik heb het nog
eens opgezocht (Wikipedia), lekkere
jongen die Grote Pier. Maar ik weet
niet wat ik zou doen als mijn vrouw
en veel dorpsgenoten door de vijand
worden vermoord. Hij nam er geen
genoegen mee en heeft zijn wraak
wel genomen. Tot ver buiten Friesland.
Medemblik - Grote Pier
De route is simpel, we maken een
omtrekkende beweging rond de
Fluessen (zie ik op de kaart). Heeft Jos mooi in elkaar gezet. In Hindeloopen kun je zien dat het
seizoen nog niet erg op gang wil komen. Een paar kleumende Duitsers en lege Horeca. Voor ons
ook nog geen reden om te stoppen.

Dat doen we in IJlst, bij het wapen van IJlst. Een ware overval met ruim 30 man/vrouw en een
kind. De hele familie is opgetrommeld in de bediening. Ik moet zeggen dat ze redelijk snel de uitsmijters, omeletten en ballen gehakt op weten te dienen. Al zal Gert daar anders over denken.
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Het lijkt heel even dat ze hem zijn
vergeten. En misschien waren ze de
kaas ook vergeten in zijn omelet.
Tussen het happen door wordt er
ruim bijgepraat over familie, werk of
pensioen. Gezellig weer met al die
motorvrienden en vriendinnen. Ik
mag het dan op de motor net niet
warm hebben hier binnen met zijn
allen krijg ik wel een warm gevoel.
Afrekenen kunnen ze ook vlot zodat
we weer op pad kunnen. Die kleine
man van Cooky is er nog steeds bij
en kiest er voor om bij een echte
motoragent in burger achterop te
gaan. Bij de leader himself. Zo trots
Lunch - Beach Club in Lemmer
als een pauw! Een aantal niet nader
te noemen deelnemers (volwassen mannen) haken al wel af. Daar kun je wat van vinden maar
ze waren er wel op die kille dag eind april.
De rest trekt rond Sneek in de richting van Akkrum. Naar dit dorp hebben ze een zeiljol genoemd.
Prachtige jeugdboot. Ben ik ooit nog eens Antilliaans kampioen in geweest (12 deelnemers), die
beker moet ik nog ergens hebben.
Naar het zuiden tussen de Terhornsterpoelen en het Sneekermeer
door. Langs de Terkaplesterpoelen.
En dwars door Joure heen. Ik verwacht ieder moment dat Hein de
hoek om komt maar die woont hier
niet meer.
Langs het Tjeukemeer verlaten we
Friesland en zijn alle plaatsnaamborden alleen nog in het Nederlands.
We vervolgen onze weg dwars door
het natuurpark de Weerribben. Vandaag alleen maar nette motoren met
dempers dus geen geluidsoverlast.
Wat een prachtig stukje natuur is dit.
Puur genieten op de motor.
Joure

Vandaag tijdens de rit geen stoplicht
gezien. Maar in dit deel van het land is er een ander fenomeen waar je geen controle over hebt;
bruggen in vaarwegen. En die gaan open voor recreatieverkeer. Nu zijn wij dat ook maar er wordt
voorrang gegeven aan toeristen die langer in de regio verblijven en dus meer geld spenderen. En
dus staan wij voor de zoveelste keer vlak voor het einde van de rit voor een opgehaalde brug in
de Wetering. De mensen op de bootjes zijn tamelijk relaxt. Misschien kan ik dat ook wel, motor af
en lijdzaam wachten. Gelegenheid om met de helm op naar elkaar te schreeuwen over hoe leuk
we het hebben.
Een kilometertje verder arriveren we bij Geertien in Muggenbeet, het einde van deze prachtige
rit. Binnen is het warm en gastvrij. Nog een kopje koffie of warme chocomelk. En die jongeman
Jeroen, die heeft de hele dag meegereden. Wat een topper. Een Sky Rider in de dop. Mede aangemoedigd door Jos en de andere deelnemers.
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Bij het vertrek leer ik van Hans Doorn dat je ook een motor tweedehands kunt kopen om te kijken
of je het iets vindt. Een super lange
proefrit zeg maar. Ik dacht eerder
aan huren of lenen om daar achter
te komen. Jos voegt mij toe dat het
een kwestie van geduld is voordat
iedereen op een BMW rijdt (vrij naar
Rowwen Heze). In mijn geval meer
een kwestie van geld alhoewel. De
prijzen van de R1200 RT op internet
mij niet tegenvallen. Vreemd genoeg
is die motor lager dan de GS en lichter dan de Pan. Het onderzoek
waard.

Nu nog even naar huis. Bij Emmeloord kom ik een paar andere motorrijders tegen en ook verkeersontregelaars bij de oprit van de A6. In een
clubje van 5 motoren rijden we richEindpunt - Geertien in Muggenbeet
ting het westen. Bij Almere verwacht
ik dat we opsplitsen maar de situatie is gewijzigd en volgens mij draaien er een paar de verkeerde afslag de A27 op. Ik geef gas en laat ze achter mij.
Wat een mooie rit, nog leuker als het een paar graden warmer is en de zon schijnt.
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