DC-10 Sky Riders - 2020
De uitgestelde Buitenlandrit 2020 - Luxemburg
door Luuk - 4 juli 2020

Op de originele datum van de buitenlandrit werden we geconfronteerd met vele beperkingen vanwege COVID-19, zodat deze rit uitgesteld moest worden. Maar wanneer dan wel?
Al ruim van te voren werd aangekondigd dat de grenzen met Duitsland
en Luxemburg op 15 juli open zouden gaan. België en Frankrijk waren
lange tijd onzeker, zodat ook routes
werden uitgezet die niet door België/
Frankrijk liepen. Uiteindelijk openden
ook deze landen de grenzen op 15
juli, zodat niets een Luxemburg rit
meer in de weg stond. Peter heeft
gelukkig nog snel de kamers kunnen
geregelen voor de twaalf deelnemers.
Dit evenement was gepland van
woensdag 17 juni tot en met zondag
Tussenstop op de heenreis naar Luxemburg
20 juni.
Op de heenweg werd verzameld bij
het Shell station Heerlen langs de A76, vlak voor de grens met Duitsland.
Aangezien er regen werd voorspeld, besloten twee deelnemers rechtstreeks naar Ech-sur-Sûre
te rijden. Drie andere deelnemers hadden besloten om een dag eerder te vertrekken en een
nacht in Limburg te overnachten. De groep bij het Shell station bleef dus beperkt tot 7 deelnemers en dat maakte opsplitsen niet noodzakelijk.
De heenreis over route H10 (via
Duitsland en Luxemburg) verliep
probleemloos en afgezien van een
paar druppeltjes bleef het grotendeels droog. Mooie rit, die we de
week ervoor ook al gereden hadden
in de tegenovergestelde richting.
In het hotel werden we al opgewacht
door de andere deelnemers, voor
een biertje en een hapje.
Tijdens de volgende dagen gingen
er groepjes alle kanten op en ik heb
het idee dat de meeste routes (9
stuks) uit het routebestand ook echt
gereden zijn. Iedereen was erg enthousiast en dat is altijd fijn om te
ervaren.

Offroad - een beetje verkeerd gereden

Het was een gezellig evenement en het was weer fijn toeven in het hotel. Ook de maaltijden (vast
menu) waren heerlijk. Het is alleen even wennen aan de mondkapje, die je op moet zetten als je
een gebouw binnenloopt. Zelfs bij het afrekenen van de tankbeurt moet het mondkapje worden
opgezet.

Ook aan deze leuke buitenlandrit komt een einde en vijf motards hadden besloten om op zaterdag terug te rijden, deels vanwege het gebrek aan kamers - het hotel zat gewoon vol en dat was
de afgelopen maanden toch wel anders.

Ook terugrit (T08) was weer mooi.
Na de lunch op het terras van de bekende lokale bakkerij in Roetgen,
werd het laatste stuk naar huis gereden via de snelweg.
Een geslaagde buitenlandrit met
twaalf enthousiaste mensen. Een
week later hebben diverse deelnemers zelfs nog fanmail gekregen van
de Luxemburgse politie (€ 49).

Ech-sur-Sûre: (dagelijks) vertrek voor het hotel
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