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Voorwoord…
Door de warme zomer met een flink aantal tropische dagen
was meermalen het Nationaal Hitteplan van kracht als
waarschuwing voor mensen in bepaalde kwetsbare groepen.
Dit plan geeft ook tips en aanbevelingen aan mensen in
goede gezondheid middels onderstaande punten, die voor
motorrijders veelal niet haalbaar zijn:
Drink voldoende (gaat niet onderweg)
Draag dunne kleding (wordt lastig met een motorpak aan)
Zoek de schaduw op (heb je niet overal middenin de polder)
Smeer de huid in met zonnebrandcrème (heeft met een pak
aan geen zin)
Beperk lichamelijke inspanning in de middag (zo kort is een
ritje nu ook weer niet)
Houd de woning (lees: het hoofd) koel door zonwering,
ventilator of airconditioning (wordt erg lastig met een helm
op)
Tja, motorrijden is leuk, maar er zijn dagen dat het hier
eenvoudigweg gewoon te heet voor is. Tropische dagen
worden ook vaak afgesloten met een tropisch buitje met
schuimvorming tot gevolg waardoor het uitkijken geblazen
wordt om niet onderuit te gaan.
Keek ik soms uit naar dagen met herfsttemperaturen, laten
wij nog maar even genieten van een hopelijk mooie
nazomer met nog twee clubritten op onze kalender en nog
veel toertochten op de landelijke toerkalenders.
Voor je het weet moet de kachel weer op standje
‘bejaardentemperatuur’, kun je het ijs weer van de voorruit
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of buddyseat krabben. Kunnen wij weer aan de glühwein en
staat de kerst weer voor de deur.
Laten wij eerst met zijn allen de afgelopen zomer
doornemen op de clubavond van 21 september. Wat hierna
komt zien we dan wel weer.
Karin
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Zaterdag 21 september.

Clubavond
Aanvang 20.30 uur
Bardienst: Karin en Els.
‘de kleurvogel’, Tolweg 1.
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

15 oktober.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In de maand september is jarig:
Ruben Steenland

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Beste leden,
Hieronder staan de clubavonden voor 2019 vermeld.
Bekijk de data even, en meld je aan voor de bardienst.
Het zou fijn zijn als Els een keer lekker kan blijven
zitten en dat een ander de bardienst verzorgd, en ook
aan het eind van de avond de boel dan weer opruimt,
en de toiletten even nakijkt.
Els doet de boodschappen en opent
en sluit de Kleurvogel.
Bel Els, en geef je op.
Graag 20.00 uur aanwezig zijn.
LET OP!! Als je je aangemeld hebt voor een
bardienst, maar verhinderd bent, moet je zelf voor
vervanging zorgen. Laat Els wel weten wie in jou
plaats dan bardienst heeft.
26 oktober, …….??.....
23 november, …….??.....
14 december, …….??.....
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De toercommissie

nodigt allen uit om de clubritten mee te
rijden.
29 september 12e Mijnhoutoer.
Vertrektijd
: 09.00 u. vanaf de Brink in Baarn
Start
Inschrijfgeld
Lengte
20 oktober
Vertrektijd

: 10.30 u. vanuit Zwolle
: gratis voor leden
: ca 165 km
24e KALE BOMEN TOCHT MV Almere
: 08.30 u. vanaf de Brink in Baarn

Start
Meerveldstraat
Inschrijfgeld
Lengte
Inschrijven
Extra Info
startplaats.

: Clubhuis MV Almere,
55, 1359 HZ Almere
: € 5,00(z.h.)
: 180/230 km
: van 9:00 tot 12:00 u.
: De finishplaats is niet gelijk aan de
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GPS/Garmin vooruit aan te vragen bij
toercommissaris@motorvereniging.nl

GRATIS SPONSOREN VIA SPONSORKLIKS
In deze tijden van teruglopende inkomsten en oplopende uitgaven is
de vraag gerezen hoe wij voor de club eenvoudig inkomsten kunnen
genereren.
Daarom is sinds kort onze club aangemeld bij SPONSORKLIKS, een
site waar door online aankopen de clubrekening van de BMC
aangevuld kan worden.
Hoe werkt deze gratis sponsoring ?
Doe online aankopen te doen bij een op deze site genoemd bedrijf
via onderstaande link of via de Sponsorkliks-site. Elke aankoop is
goed voor een klein vast bedrag of percentage wat een bepaalde tijd
wordt verzameld en daarna naar de clubrekening overgeschreven.
Bij sommige bedrijven geldt dit alleen op bepaalde artikelen of
bepaalde diensten. (bijv. bij Euromaster alleen bij een apk).
Via onderstaande link kom je in de startpagina waar onze clubnaam
bovenaan staat vermeld.
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?show=all
Je kunt zoeken op artikelnaam of door op de regel daaronder de
gewenste winkel in te typen. Bij info staat vermeld welk percentage
van toepassing is en of er voorwaarden gelden.
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Let er altijd op dat onze naam bovenaan staat. Zo niet; typ onze
naam dan in.
Wij krijgen alleen sponsorpercentages als via bovenstaande link via
de site van de gewenste winkel wordt gekocht.
Een greep uit de webshops:
Bol.com, Hema, Blokker, C&A, Aktiesport, Cool Blue, Wehkamp,
Thuisbezorgd.nl, Mediamarkt, AH, Expert, Jysk, Otto, Samsung,
BonPrix, Greetz, Huisdiersuper, Douglas, Leen Bakker, Schuurman
Schoenen, Medipet, Bristol, Conrad, Albelli, Decathlon, Miss Etam,
Shoeby, Euromaster, Groupon, Halfords, Mega Gadgets, Van Haren,
Bongo, Xenos, Brunotti Sport, Jamin, Koffie Discounter, Inktshop,
Philips, The Body Shop, Topbloemen.nl, ALiExpress, New York Pizza,
plus nog een ontelbaar aantal bekende en minder bekende
webshops.
Draag je eigen club een warm hart toe en maak gebruik van
Sponsorkliks.
Ben je zelf geen internetshopper dan is er vast wel iemand in familie
of vriendenkring die dit wel regelmatig doet. Vraag of zij ons gratis
willen sponsoren door gebruik te maken van bovenstaande link.
Dank en groet, namens het bestuur,
Karin.
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Water, schuim en losse troep
De maand juli is bij veel clubs in den landen
avondrittenmaand. Op onze toerkalender stond op
6 juli de zaterdagavondrit van MAC Veenendaal
gepland.
Het blijft heerlijk om ’s avonds te rijden.
Er is vaak weinig verkeer en als je een dozijn fietsers
tegenkomt is het veel.
Als ik op de Brink sta te wachten op mederijders
begint het te miezeren. Nadat Johnny en Els zijn
gearriveerd en er om half 6 niemand meer bij is
gekomen vertrekken wij naar Bikers Best in
Renswoude.
Voor in de zaak staat een knaloranje Goldwing.
Jan van Lambalgen zal toch niet zijn toerbuffel
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verkocht hebben? Nadere inspectie wijst uit dat dat
niet het geval kan zijn want daar heeft deze te weinig
verlichting voor.
Benieuwd of mijn Garmin er vandaag zin in heeft.
Deze kon de laatste ritten zijn kop er niet goed bij
houden omdat er niet werd bijgeladen.
Wellicht helpt het dat ik vandaag een nieuwe accu in
mijn Transalp heb geschroefd. Daardoor had ik de
laatste week ook standaard een lader en kabelhaspel
aan boord want twee ochtenden liet de accu het
afweten. Natuurlijk alleen handig als dit zich binnen 10
meter van een stopcontact aandoet en niet middenin
de polder.
Hoewel het droog is geworden duidt alles erop dat dat
zeker niet zo blijft. Wij gaan maar van start.
Na een kilometer of tig, begint het en gaat het van
druppel naar miezer en van miezer naar regen.
Hoewel ook ik liever droog rij, vind ik regen niet zo
heel erg, maar in deze droge zomerperiode heeft regen
een vervelende bijkomstigheid, namelijk schuim en
niet zo’n klein beetje ook. Je hoopt dan altijd dat de
medeweggebruikers hier ook rekening mee houden.
Op de heenweg op de afrit op de A30 trof ik namelijk
een automobilist die mijn nummerplaat niet zo goed
kon lezen en wel erg dicht achter mij ging hangen.
Niet fijn als je vermoedt dat onderaan de afrit een bak
schuim zal liggen, direct gevolgd door een rotonde.
Johnny en Els hebben de gang er best in, alleen op
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schuimplekken gaat de vaart er natuurlijk even uit.
Op enkele dijkwegen heeft het schuim zich overigens
niet beperkt tot de zijkant van de rijbaan maar hebben
Fa of Badedas het hele wegdek gesponsord. Uitkijken
dus.
In de buitengebieden op de Veluwe is het niet alleen
schuim wat de klok slaat maar is de weg ook bestrooid
met een onaangekondigde, flinke laag fijn grit.
Lekker als je de bocht om komt zeilen en je duikt die
losse troep in. Daarna volgden kilometers weg waar de
boel nog ingereden moet worden.
Een kleine, jeepachtige vierwieler had dit kennelijk niet
helemaal begrepen want ipv split ìnrijden was deze
dòòr het split gaan glijden en lag op zijn kant in de
sloot. De inzittende stond inmiddels veilig, nog
natrillend van de schrik met een nat pak, aan de kant
van de weg. Er waren al mensen bij haar, de takel was
al onderweg, dus extra hulp niet nodig. Na het wensen
van sterkte met de situatie, mijn weg vervolgd.
Omdat de nattigheid door mijn niet-meer-waterdichtzijnde jas heenslaat, begin ik het aardig koud te
krijgen. Ik heb trek in een kop koffie, thee of wat dan
ook, maar het eindpunt is nog niet meteen in zicht.
Een half uur later wanneer er inmiddels 124 km onder
bandjes zijn doorgerold, stappen wij het clubhuis van
MAC Veenendaal binnen waar de kachel brand.
Waar ik mijn zeiknatte spijkerblouse omwissel voor
een droge fleece die ik gelukkig in mijn koffer had
gepropt. Waar we horen dat er 9 deelnemers waren en
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waar Johnny trakteert op de ‘ballen van Marius’ en een
glaasje cola bij gebrek aan koffie.
Het klaart inmiddels flink op en de laaghangende zon
geeft niet echt lekker zicht op de A1. Wederom
uitkijken geblazen. Ondanks de schuim- en
grindongemakken was het een plezierige rit.
Johnny en Els bedankt.
Karin

Ach ja…
Steek je in het ene clubblad nog de loftrompet over
het buurland qua motorrijden daar, dat er zo weinig
drempels zijn, je overal 100km/u wegen hebt, de
benzine stukken goedkoper is en dat de flitspalen van
voren flitsen.
Blijkt enige tijd later dat je die loftrompet toch beter in
de kast had kunnen laten liggen.
Want wat blijkt….. op sommige punten zetten de
duitsers gewoon 2 flitspalen neer, zodat je WEL van
voren èn van achter geflitst wordt.
En zodoende krijg je dan, ruim 2 weken na een fijne
toertocht, wat foto’s in de brievenbus………
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Met een begeleidende brief, of je ff wilt aftikken.
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Gelukkig zijn de boetes in Duitsland nog niet op
Nederlands niveau, want over 70 euro boete plus
28,50 euro kosten valt nog wel heen te komen.
Ik heb het ff opgezocht, in Nederland had het me
229 euro gekost….pffffffff.
We zijn nu wel net terug uit Oostenrijk, heen- en
terugweg door Duitsland over de
(soms maximumsnelheidsloze) autobahn….
Dat worden 3 spannende weken……
Grtjs, Onno.

Is dit wel nodig.
Dit vraag ik me af als er na een heerlijke vakantie
periode van de club weer copy in geleverd mag
worden.
Natuurlijk waarom niet, allereerst de bbq, jammer dat
de traditie van koffie en een ritje door de hitte golf
afgelast moest worden, het was onverantwoord om te
16

gaan rijden.
Maar het eet festijn die ging met 14 personen gewoon
door. Fred had aangeboden om satèsaus te maken,
een speciaal recept, we zijn benieuwd.
Het tappie en de bbq heeft Gert al klaar gezet,
boodschappen, drank etc. alles is groot ingeslagen, de
vlam in de kolen en we kunnen aanvallen.
De sfeer is uitbundig, wilde verhalen deden de ronde,
heerlijk. Tot slot nog smullen van verschillende soorten
ijs, het is mooi geweest, Gert dank voor de tap en de
bbq, Fred je saus was over heerlijk, Marcel en Fred
bedankt voor het opruimen, licht uit, hok op slot, het is
mooi geweest.
Een weekje later een avondrit {clubrit}, Karin, John en
ondergetekende vertrokken vanuit Baarn naar
Renswoude, inschrijven en op pad, maar na een half
uurtje begint het te druppelen, motregen, en nog meer
regen, maar na een lange periode van droogte krijg je
van de gigantische schuimkoppen op het asfalt, uit
kijken dus.
Ook van die polderwegen waar het grit in de
aanbieding is, een dikke laag en dan met veel
nattigheid, rustig aan.
Maar een dame in een Jeep met 4 wiel aandrijving,
dacht zeker het gas erop, prima maar het autotje lag
wel op z’n kant in de greppel.
De laatste km’s en het eindpunt was bij
MAC Veenendaal, heerlijk genieten van de warme
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ballen van Marius, het laatste stuk weer naar huis,
Karin en John bedankt.
Els

Vakantie-impressie
Oostenrijk.
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Vanaf de Hafelekarspitze, boven Innsbrück.

Seegrube, Nordkette boven Innsbrück.
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In een parkeergarage in Kufstein…echt waar!!!
Hele brede plaatsen…

Festung Kufstein.
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Haus steht kopf, in Terfens

ne hellingspercentages!!!
Onno en Akke.
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WOORDSPELINGEN
Tijdens de Zwarte Cross laaide in Nederland een felle discussie los
over de (naar mijn mening) ludieke woordspelingen op het terrein
(o.a. Allah’s Afbakbar op het bordje boven de shoarmatent) die
door een aantal mensen niet met een knipoog konden worden
bekeken. Nota bene een eikel van een hiphopper zonder enige
zelfkennis, Sevn Alias, betichtte de organisatie van rascisme.
Best apart voor iemand die elke vrouw een kech of ho noemt.
Om over andere woorden mijn bek maar niet open te breken. (die
van hem dichtmetselen zou ik zeggen)
Soms zijn woordspelingen überflauw, maar bij een aantal kan ik niet
ontkennen dat ik de mondhoekjes heb omgekruld.
Nu de vakantietijd voor de meesten van ons achter de rug is en men
het thuis of buitenshuis, wel of niet naar zijn zin heeft gehad, een
overzicht van mogelijk van toepassing geweest zijnde
woordspelingen, want in de reiswereld kan men er ook wat van.
Verrekdatum
: Wat! gaan we morgen al?
Pub Med reizen
: van de ene naar de andere kroeg
Corendönner
: voor de kebab-liefhebbers
Cup D-Reizen
: exclusief voor deze doelgroep
Wherebnb
: onvindbare airbnb
Reisborganisatie: eerst een borg storten voor je vakantie mag vieren
Fall inclusive
: zomer én herfstvakantie ineen
Tall inclusive: een vakantie met alles erop en eraan speciaal voor
grote mensen
Toss-cane
: vakantiebestemming die is bepaald na kop of munt
Klemping
: luxe, maar klein kamperen voor veeeel geld
Stoeiardes
: vriendin van de piloot
Deceptionist
: een baliemedewerker waar je al je
vakantiefrustraties bij kwijt kunt
Sjokbrood
: op je slippers gehaald brood bij de lokale bakker
Campingbetje
: kleine weddenschap tussen campinggasten
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Bietsvakantie
: mag weinig kosten
Kakantie
: Dat andere eten heeft zo z’n effect
Nudistelcamping : camping waar je jezelf zonder kleren, aan lastig
onkruid zal bezeren
Swamping
: kamperen op moerasachtig terrein
Bakkantie
: vakantie naar zon en strand
Wall-inclusive : vakantiepark op de grens van Mexico en de VS
Leurhut
: caravan die je aan de straatstenen niet kwijt kunt
Af en toerist
: iemand die incidenteel reist
Loeristen
: vakantiegangers die kijke kijke, niet kope
Barbiecuen
: lekker lang in de zon liggen bakken voor een
overdreven bruine teint
Cote d’Azurpruim
: toerist die nergens van weet te genieten
Zwart zaaddag
: wanneer je aan het einde van je geld nog
vakantie over hebt
Slopende band
: je bagage komt nooit ongeschonden aan
Passport
: de sport zoveel mogelijk bagage in de kofferbak
te proppen
Krijsverzekering
: geeft vergoeding bij te veel herrie
Ghostess
: spookachtige gastvrouw
Beziensaardigheid : loont eigenlijk niet de moeite, maar is ook
niet helemaal verkeerd
Mekkermann
: reisorganisatie voor zeurpieten
Pays-Bah
: als Nederland na een fijne vakantie weer in zicht komt
Karin
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Vamac – vakantietoer.
Bij de vakantietijd past een vakantierit. En aangezien
ik er al weer een werkweek in bloedhitte op had zitten
was enige verkoelende ontspanning zeer welkom.
Met Ruben dus afgesproken in Varsseveld.
Na het laden van de route bleek deze 1539 km te

zijn.
Dat gaan we niet
redden deze zondag, en dus maar de track geladen,
die ongeveer een 6e deel van de route was.
Met Ruben als voorrijder ging het meteen richting
Duitsland. Hij was duidelijk al goed gewend aan het
rode gevaarte want er zat een lekker tempo in.
Rond koffietijd kwamen we bij een ‘bikertreff’ met
diverse restaurantjes waar veel motoren stonden.
Zien en gezien worden, zeg maar.
Tijd voor koffie met ‘pancakes and maple sirup’.
De route was wel aardig, soms echt mooi, maar ook
veel doorgaande wegen en stedelijk gebied. En een
pontje. Dat was ik in Duitsland nog niet eerder
tegengekomen. Bij een giga-bruinkoolcentrale in
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Walsum staken we de Rijn

over.

Een pont vol motoren.
Ruim na het middaguur begon Ruben ook wat trek te
krijgen, hij had s’morgens bij de koffie niets genomen,
en bij een Staddsimbiss werd een schnitzeltje besteld.
Die bleek dus echt Duits van formaat te zijn.
Het weer was vandaag bewolkt (godzijdank…) en dus
zeer aangenaam om te rijden. Terug in Varsseveld
hadden we 230 km op de teller gezet.
We reden tesamen nog de A18 op, maar bij
Doetinchem ging ik verder binnendoor naar huis.
Helaas brak er op de laatste 10 km nog een giga-bui
los zodat ik nat tot op ‘t hempie thuis arriveerde.
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Met niet alleen regenwater maar ook angstzweet in de
bilnaad door de lagen schuim op de weg. Je hebt geen
idee hoe glad het wèrkelijk is…….
Grtzzzzz, Onno (en Ruubjen).

Clubweekend
Dit jaar geen hairpins in de Ardennen of het Sauerland,
maar dijkwegen en smalle weggetjes door kleine
dorpjes in Zeeland. Een provincie waar ik in het
verleden wel eens de Deltarit heb gereden wat mij
toen wel erg was bevallen, maar verder kom ik niet
snel in het Zuid-Westen des lands. Omdat dat voor de
meesten van ons geldt leek ons een ´boerenvilla´ net
buiten Serooskerke op Schouwen-Duiveland een mooie
locatie.
Paul en Peter konden dit weekend helaas niet van de
partij zijn en omdat er verder geen aanmeldingen
waren, bestond het gezelschap slechts uit Onno, Akke,
Ruben, Carina en ikzelf. Voordat Carina en Akke op
pad gingen, had Akke er al een treinrit op zitten.
Onno zou later op de dag rechtstreeks komen.
Ruben en ik gaan al toerend die kant op.
Het is opvallend stil in de vele polders die we
doorrijden op weg naar de Zeeuwse kust.
Een aantal stukken zijn bekend door Oranjeritten of
elders verreden toertochten, maar dat is geen
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belemmering er met volle teugen van te genieten.
Door gebrek aan wielrenners (heerlijk) is het eigenlijk
dubbel genieten.
Na een pontje nabij Culemborg rijden we de Boei- en
Heicoppolder in. Allebei overtuigd van een eettentje
aan de overzijde van de Lek, blijkt hier niets (meer) te
zitten. We belanden even later in eetcafé ‘Het
Trefpunt’. Een vermoedelijk van oudsher bruine kroeg
die is volgehangen met allerhande meuk en klokken.
Veel klokken. Gelukkig staan deze uit want als dat hele
zootje tegelijk zou tikken of afgaan dan kun je denk ik
meteen aan het zuurstof (en een gehoorapparaat).
Als je ooit in die contreien om een uitsmijter verlegen
zit: uitsmijter ‘Trefpunt’ is een aanrader. Na de break
verder door plaatsjes als Goudriaan en Ottoland. De
laatste bekend om de hevige brand in 1986 die een
tiental boerderijen, woningen en een verffabriek in de
as heeft doen leggen. Ik werkte toen bij de Rabobank
waar wij een klant uit die plaats hadden die zijn hele
hebben en houwen in rook heeft zien opgaan.
Daarna door een aantal lintdorpen die de
Alblasserwaard rijk is om langs Dordrecht te rijden
richting de Kiltunnel. Hier hebben wij ooit met
honderden motoren staan wachten tijdens een van de
Motary-edities. Via omzwervingen rijden we de laatste
kilometers over dijken langs het water. Het is laag tij
waardoor ik op de drooggevallen stukken diverse
mensen in voorovergebogen houding zie, die
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waarschijnlijk kokkels, kreeftjes of andere zilte zaken
rapen.
Bij aankomst in Serooskerke staan Carina en Akke al
voor het hek. De woning is ruim maar wel gedateerd.
Als ik kan slapen,
douchen, koken en
enigszins normaal
kan zitten vind ik
het al gauw goed.
Zo staan wij er
allemaal in. Neemt
niet weg dat de
eigenaar best een
middagje mag
knutselen aan hang- en sluitwerk, hier en daar een
bedlampje ophangen en compleet maken van wat
raambekleding.
Kort na ons horen wij
Onno aankomen. Eerst
maar de plaatselijke
supermarkt plunderen.
Wordt normaliter voor
het gehele weekend
ingeslagen. Dit keer
alleen voor de
vrijdagavond en 3
ontbijtsessies.
Onno bakt de keuken
blauw aan Pannenkoeken naturel, appel en spek.
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Na koffie met traditioneel door Onno gebakken
appeltaart mèt, komen de kaarten ter tafel.
Van vrijdag op zaterdag heeft het gruwelijk hard
geregend en de onheilspellende wolkenluchten beloven
niet veel goeds. Gewoon op pad. Vanachter het raam
ziet het er altijd beroerder uit. Rond een uur of half 11
het pand verlaten en op pad voor een toer van ca 170
km.
Zeeland heeft dan niet die eerder genoemde
haarspelbochten en steile hellingen, maar biedt veel
schoonheid aan landelijke dorpjes en wegen langs de
vele binnenmeren en
langs de kust. Hier
rijden opvallend veel
Duitsers rond en …. je
kunt van alles over
onze Oosterburen
zeggen; degenen die
wij zijn tegengekomen
kunnen niet worden
beticht van hufterig rijgedrag. Eerder übertruttig (wat
ook het slechtste in de mens zou kunnen bovenhalen).
De meeste dorpjes hebben een feestelijkheid op deze
zaterdag waardoor er veel volk is en live muziek
waarvan de meeste mensen in combinatie met een
zonnetje, wel vrolijk moeten worden. Zo ook in
Oostkapelle. Wij hadden bedacht een hapje te gaan
eten in café-restaurant de Babbelaar en aan de
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overkant was een mooie stoep om 3 motoren neer te
zetten. Blijkbaar hield de horkerige overbuurman niet
van muziek of was met zijn verkeerde been uit bed
gestapt. Kortom: we maakten kennis met een
oerechte, stugge Zeeuw die niet even normaal kon
vragen of wij de motoren aan de overkant wilden
neerzetten.
Waarschijnlijk doet hij dit al het gehele
toeristenseizoen en waren wij de laatste druppels.
Op het terras aangekomen wordt ik aangesproken door
een meneer die vraagt of wij parkeerwachters zijn !!!
Anders ging hij zijn auto ergens anders neerzetten.
Het parkeerwachtzijn niet bevestigd, noch ontkend
maar aangegeven dat wij op vrije dagen geen bonnen
uitschrijven.
De verdere middag heerlijk gereden en ook vandaag
was het ‘angstaanjagend’ stil op de smalle
buitenwegen. Door de vlakheid van de provincie heb je
wel weids uitzicht op de mooie wolkenpartijen. We
hielden het helaas niet helemaal droog. Bij Neeltje
Jans trok het dusdanig dicht dat er wel een bak ellende
uit moest komen. Dat deed het dan ook.
Even kon je zowat geen hand voor ogen zien.
Voor teruggang naar de ‘villa’ inkopen gedaan voor
een uitgebreide do-it-yourself-meal op de Teppanyakiplaat. Dat blijft altijd lekker en praktisch tijdens
clubweekend.
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Ook vannacht hoosde het of de honden er geen brood
van lusten. Maakt niet uit. Wat nu valt ……..
Vandaag komt de ander kant van de Zeeuwse eilanden
aan bod. Op nog geen 5 kilometer van
ons verblijf staat de Plompetoren.
Een 23 meter hoge toren uit begin
1500, het enige overblijfsel van het
dorp Koudekerke. Omdat de zee oprukte heeft men in
1583 de kerk gesloopt maar de toren laten staan,
omdat deze diende als baken voor de scheepvaart op
de Westerschelde.

Het is
best een klim naar boven over de smalle trap. Het
uitzicht naar alle kanten is het meer dan waard met
zicht op de
Oosterscheldekering en
Neeltje Jans, de
Zeelandbrug en over land
op een aantal plaatsjes. Ik
kon onderweg even naar
adem happen want na een
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x-aantal treden volgt een plateau waarop de bezoeker
uitleg krijgt op de toren en de flora en fauna rondom.
Beneden raken we aan de praat met dames van
Natuurmonument en stichting Het Zeeuws Landschap,
die hier met een met zeedieren beschilderde caravan
op de parkeerplaats staan. Zij vertellen ons dat aan
het eind van de middag zeehonden te zien zullen zijn
op de drooggevallen platen vlak voor ons.
Als wij
op tijd terug zijn komen wij nog wel even langs. Hier
kon Onno overigens meteen zijn vraag kwijt over een
witte vogel die hij had gezien waarvan hij dacht dat
het een kraanvogel was. Dat bleek een lepelaar te zijn.
Als deze vogel zijn snavel had laten zien dan was het
meteen duidelijk geworden. Ik ben al dik vijfentwintig
jaar lang lid van de Vogelvereniging Nederland en kan
bij wijze van spreken een heggemus nog niet van een
karekiet onderscheiden, maar bij eigen waarneming
(mits een getoonde snavel) had ik de lepelaar wel
herkend.
Ook vandaag hebben wij enorm geluk met het weer.
Ook nu luchten met dreigende wolken. Soms rijden wij
achter een bak water aan gezien het opspattend nat
van het wegdek.
De pauzeplaats is bij een jachthaven in Herkingen op
het terras waar de zon uitbundig schijnt en ik deze wel
een paar graadjes lager wil zetten. Dat had onze Lieve
Heer gehoord die de thermostaat van de koperen
ploert omlaag draaide en meteen het luik van het
waterreservoir opentrok.
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Goeiedag dan. Zo snel als het kwam. Zo snel was het
ook weer opgeklaard. Verder op pad voor mooie
toerkilometers. Carina en Akke hebben in de auto ook
een Garmin met de Route. Gelukkig voor de voiture
waren er ook vandaag erg weinig tegenliggers op de
bijzonder smalle wegen. Dat maakt bij mij het
vakantiegevoel compleet. Je nagenoeg alleen op de
wereld wanen.
Terug in Serooskerke aan een biertje en een hartig
handje. Daarna toch nog bij de dames aan de dijk
langsgegaan voor de zeehonden.
Als iemand zegt ‘vlak voor ons’ dan verwacht je dat
dan ook. Vlak voor ons was op een drooggevallen plaat
op ik schat minimaal 1,5 kilometer. Bij het uitstappen
werden wij verrast door een bruinvis die vlak voor ons
langs de kust zwom en zijn rugvinnen en staartvin liet
zien. Dat bleek daar geen dagelijkse kost dus een
mooie bonus voor vandaag.
Gelukkig had men een prachtige kijker op statief staan
met Swarovski geslepen glas (kost een paar centen)
waardoor ik zicht had op de zandplaat met naar
schatting zo’n 20 zeehonden.
Terug in de woning wederom aan de plaat met
allerhande overblijfselen en aanvullingen.
De avond wordt gevuld met een kaartje, spelletje voor
vier en een boek en internet voor één. Morgen helaas
alweer naar huis.
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Het ontbijt moet vandaag wat eerder want om uiterlijk
10 uur moet de tent worden verlaten. Na opruimen
van de boel en het inruimen van koffers en tassen
rijden we om half 10 weg uit Serooskerke. Onno,
Carine en Akke rijden de kortste weg naar Zwolle en
Amersfoort. Ruben en ik hebben besloten nog tot
ongeveer Vianen provinciale en landelijke wegen te
rijden. Na een prima rit en twee pontjes inderdaad bij
Vianen de snelweg op, waarna Ruben ri Utrecht gaat
en ik de A2 afkachel.
The end van weer een plezierig clubweekend.
Onno, Akke, Ruben en Carina bedankt.
Karin

Een kwal met een hollandse naam.

Mooooiiiii.
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Vanaf de Plompetoren.

Zaterdagtoer
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Zondagtoer
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