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Op 1 november 2009 werd de Herfstrit verreden. Lees hier het verslag van Adrie Bouwmeester.

Alweer de laatste rit van onze club dit jaar. De voorspellingen voor de zondag waren super
slecht, maar liefst 95% regenkans.

Zondagochtend vroeg uit de veren en meteen op buienradar gekeken. Gelukkig bleek het toch
allemaal mee te vallen. De regen kwam vanuit het westen en zou pas rond 15.00 u in de buurt
van onze route komen.
Dus ontbijten, motor te voorschijn halen, en warme en waterdichte motorkleding bij elkaar
zoeken. Oude buren van ons, Ab en Annelies de Winkel uit Eerbeek wilden ook een keer
meerijden om te kijken of de club ook iets voor hun zou zijn.

Ze hadden er zin in want ze kwamen al aan rijden toen wij ons nog in onze pakken aan het
wurmen waren!
Op naar het clubgebouw om te kijken wie er nog meer van plan waren om te gaan rijden.
Gelukkig hebben we een aantal bikkels binnen de club, want uiteindelijk waren we met 11
motoren. Net iets te groot om met 1 groep te rijden, dus zijn we met 2 groepen vertrokken. Het
tempo zat er lekker in want in Voorst werd er al een groepsfoto gemaakt door de plaatselijke
flitspaal, waarvoor hartelijk dank. Gelukkig werden we aan de voorkant geflitst, dus konden we
grijnzend doorrijden. Toch ideaal dat er aan de voorkant van een motor geen nummerbord
zit…………………………..
We reden over prachtige weggetjes en de herfstbladeren dwarrelden vrolijk in het rond. De
beide groepen kwamen bijna gelijktijdig aan bij het lunchadres “de Vesting” in Elburg. In deze
tijd van het jaar gaan na een motorrit de broodjes gezond, uitsmijters, etc. er goed in. Alleen
Mau Pi had een beetje pech, hij wilde een tosti. Blijkbaar niet de specialiteit van het huis. Het
duurde erg lang voordat het tosti-ijzer afgestoft en voorgegloeid was.
Met een goed gevulde maag begonnen we aan de terugreis. Ook nu weer over prachtige
wegen waarbij we genoten van de mooie herfstkleuren.
Het weer werkte nog steeds mee, maar er kwamen toch langzamerhand toch wat bedenkelijke
wolken voorbij, en het begon ook steeds harder te waaien.
Uiteindelijk hebben we het laatste stuk van de route vanaf Bussloo maar wat ingekort. We
waren om 14.15 weer terug bij het clubgebouw en nog steeds droog weer!
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Samen nog wat nagepraat en wat “fris” achterover geslagen. We konden terugkijken op een
mooie rit en een droog pak. We reden zelfs met een waterig zonnetje over de nieuwe ijsselbrug
naar huis.
Onze oude buurtjes vonden de rit, en onze club erg leuk en gaan zich aanmelden. Weer 2
nieuwe leden erbij!

Bart en Adrie Bouwmeester
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