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VALLENDE BLADERENRIT – 17 OKTOBER 2021  

De Vallende Bladerenrit, traditiegetrouw de laatste Clubrit van het seizoen en werd deze keer verreden 
op en rond de Veluwe. – Door Ferry. 

 

In de week voorafgaand afgesproken met onze grote roerganger John om samen op te rijden naar 
Lunteren waar het begin- en eindpunt van de rit was. De weersvooruitzichten zagen er gunstig uit, dus had 
er zin in. In totaal hadden 7 leden zich opgegeven, dus konden we in een groep rijden. Toen ik zaterdags 
op het forum keek of er nog veranderingen waren las ik het bericht van Diewerke dat het Eethuis 
waarvandaan we zouden gaan starten gesloten is op zondag...hmm, dat was ff minder! Gelijk heb ik op 
Google Maps de omgeving afgezocht of er een andere locatie was die open is om 9:30 uur...niet dus! Op 
z'n vroegst 11:00 uur, maar dat was natuurlijk te laat voor ons. De dichtstbijzijnde McDonalds vestigingen 
zaten in Ede, Barneveld en Veenendaal en zaten dus ook niet echt in de buurt. Toen heb ik maar het 
dichtstbijzijnde tankstation langs de snelweg A30 uitgekozen, waar we gelijk de brommerts vol konden 
gooien en een bakkie konden doen. Dit heb ik toen in het topic gepost en ook doorgeven aan John, 
waarna ik even later van hem het bericht kreeg dat zijn moeder, met de respectabele leeftijd van 92, was 
gevallen en aangaf dat hij, ivm de opgelopen verwondingen, niet mee zou rijden om in de buurt te zijn 
van zijn moeder, wat uiteraard begrijpelijk is. 

Op zondagochtend dus in m'n uppie richting 
BP-tankstation 'De Poel’ langs de A30 nabij 
Lunteren. Daar aangekomen na een frisse 
snelwegrit zaten Diewerke en Gerben al aan 
een warm bakkie en niet veel later 
arriveerden ook Chris en Henk, volgens de 
agenda zou ‘ons’ Marc nog moeten komen, 
maar hij schitterde door afwezigheid. Maar 
een appje naar hem door Chris bracht 
duidelijkheid...hij was zich vergeten af te 
melden... 

Als “verrassing” kwam Pim, onze 
evenementencommissaris, de groep 
vergezellen. Nu iedereen aanwezig was 
konden we de rit aanvangen. Vanaf het 
tankstation was het een klein stukje over de  
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snelweg naar de afslag Lunteren en daarna een stukje tot het startpunt van de route, vanaf daar ging het 
binnendoor naar Kootwijkerbroek via Kootwijk naar Hoog Soeren, waar onderweg al een paar leuke 
optrekjes voorbijkwamen en er nog aardig wat zouden volgen. Daarna ging het in noordelijke richting 
naar Uddel om via een boog om Elspeet heen uit te komen in Vierhouten, waar we even een koffiestop 
hielden bij Herberg Tante Sjaan en daarna onze weg vervolgden via Gortel en Emst richting Vaassen, 
waarna we bij Terwolde een stukje dijkweg pakten tot De Hoven/Steenenkamer waar we via de N344 
eigenlijk de N790 op moesten, maar dit was niet mogelijk vanwege wegwerkzaamheden. Vervolgens 
hebben we de N344 een stuk gevolgd tot in Twello, waarbij we ook nog langs Leerkes Motofun reden, om 
zuidwaarts af te buigen en via Posterenk bij Wilp weer op de route te komen en via Bussloo en Voorst uit 
te komen in Loenen, waar ook oud Apriliadealer Star Twin Motors voorbij gereden werd, om bij Hotel 
Restaurant de Loenermark onze lunchstop te houden, ondanks dat het heerlijk toeven was in het zonnetje 
op het terras, was het na onze buikjes te hebben gevuld weer tijd om aan het laatste stuk van de rit te 
beginnen.  

 

We vervolgden de route richting Hoenderloo om dan langs de zuidelijke rand van Nationaal Park de 
Hoge Veluwe via Otterlo uit te komen bij ons eindpunt in Lunteren. Daar hebben we bij een tankstation 
nog even de brommerts volgetankt en afscheid van elkaar genomen. 

Gerben was van plan om binnendoor huiswaarts te rijden en vroeg of ik interesse had om mee te gaan(we 
moesten toch allebei dezelfde kant op) of dat ik via de snelweg naar huis ging, aangezien het mooi weer 
was, had ik daar wel zin in en zodoende zijn we met zijn tweeën binnendoor vanaf Lunteren richting 
Amerongen gereden om daar via een stukje Rijndijk naar Wijk bij Duurstede te rijden en vanaf daar de 
Lekdijk, welke verbazingwekkend rustig was, te volgen tot aan Capelle a/d IJssel, waar onze wegen 
scheiden en ik koers zette richting huis. 

Was weer een leuke rit met een gezellig groepje! 

Rest mij nog Diewerke en Chris te bedanken voor het voorrijden (en Gerben voor de rit huiswaarts) en de 
rest voor de gezellige dag. 

Wat de Clubritten betreft, tot volgend seizoen en hoop jullie weer te zien bij de Openingsrit! 

Grtz, 

Ferry(FerBa) 

 


