PELS MOTORENRIT - 24 APRIL 2022
Voor de derde keer op rij heeft Pels Motoren ons uitgenodigd de zondagochtend bij hen te starten, een
leuk ritje te maken en vervolgens samen de MotoGP te kijken vanuit hun mooie kantine in De Meern.
Uitstekend plan lijkt mij! – Door Chris
Het MotoGP paddock strijkt dit weekend neer in Portugal. Ik
had de kwalificatie zaterdagmiddag gemist en check ’s
avonds dus nog wel even de samenvatting. En het resultaat
mag er zijn. Aleix Espargaró zal zondag op P3 starten!
Eenmaal in De Meern stond de rest er al, ik was dus de
laatste. Oeps! Dan maar zo gaan. Het idee was ook om niet
te lang te wachten met gaan rijden, we moeten immers wel
op tijd voor de MotoGP zijn. Er is wat verwarring over de
starttijd die volgens sommigen om 13.00 uur als ipv de
gebruikelijke 14.00 uur. Niemand checkt dit uiteraard even,
(hahah), dus we spreken simpelweg af dat we ernaar streven
om 13.00 uur weer hier te zijn. Het wordt een relatief kort
rondje door Utrecht en Gelderland, langs de dijk naar Wijk
bij Duurstede/Rhenen, hier de brug over en langs de
zuidkant van de Rijn/Lek weer terug naar het meer stedelijke Utrèg; De Meern.
Tot groot plezier zijn er ook een aantal nieuwe gezichten bij vandaag waaronder nóg een Chris (je kunt er
nooit genoeg hebben!). Leuk! Van harte welkom!

Ruben en Dennis van Pels Motoren rijden ook mee en hiermee zijn we in totaal met 10 man. We besluiten
in twee groepen te gaan rijden, voorgereden door Ferry op zijn rode donderfiets en mezelf.
Ik was uiteraard minder goed voorbereid dan je in een ideale situatie zou willen, en heb enkel gecheckt
dat ik de route op mijn TomTom heb staan en ken de route wel een beetje. Ik rijd voorop en snap direct al
niet helemaal wat de route wil, maar besluit op eigen inzicht naar de A27 te gaan om vanaf daar bij
Nieuwegein eraf te gaan. We moeten aan de noordkant van de Lek beginnen lijkt me, dus bij Tull en ’t
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Waal eraf en dan naar het oosten. Eenmaal op de Dijk begint me te dagen dat de route eigenlijk
andersom loopt en we hier moeten eindigen. Jammer…. maar goed zo kan het ook natuurlijk.
We rijden lekker door. ‘Mijn’ groepje rijdt voorop en Ferry en kornuiten volgt. Het zonnetje schijnt, de lucht
is blauw, de wegen zijn perfect, en ik voel geen kou. Dus eigenlijk helemaal fantastisch zo! Helaas blijft de
TomTom rare dingen roepen waardoor ik toch niet goed oplet en bij een van de weinige momenten
waarop het verkeerd zou kunnen gaan op een dijkroute, toch het presteer verkeerd te rijden!
Ik kijk even een en ander na, zet de routebegeleiding maar uit en ga weer verder. Al snel zie ik een
Tuareg achter een Tuono rijden en erachter nog wat motoren; we zijn weer compleet met 10 motoren.
We rijden verder naar Rhenen en vlak erna eenmaal weer op de dijk staan er 2 mooie ARA-beach flags
te wapperen. Ernaast heeft onze voormalig evenementencommissaris Pim keurig de ARA-aanhanger
geparkeerd met statafels, verse koffie en koeken. Top geregeld Pim!

Na een stop beseffen we dat we in een goed uur ook weer bij Pels moeten zijn, we rijden dus weer door
over de schitterende dijkwegen richting Utrecht. Net voorbij Culemborg probeer ik het laatste stukje van
de route te laten voor wat het is en een goede route te vinden die richting de snelweg gaat, zodat we het
laatste stukje snel kunnen rijden en rond 13.00 bij Pels aankomen. Dit lukt aardig en rond 13.05 zijn we
daar. Bij Pels installeren we onszelf voor de tv, wordt de inwendige mens voorzien, en zien we dat de race
om 14.00 uur start. We zijn dus mooi op tijd. En na een kwartiertje komt ook de 2e groep binnen om de
MotoGP te kijken.

In de Portugese Algarve wordt een prima race verreden waarbij Aleix uiteindelijk als 3e finisht achter
Zarco en Quartararo, nadat Jack Miller zichzelf en Joan Mir van de baan afkegelt.
Al met al een prachtig dagje met goed gezelschap, een mooie route en perfecte verzorging. Iedereen
bedankt en met name ook Ferry voor het voorrijden, Pim voor de catering, Gerrit voor de route en
natuurlijk bovenal Pels Motoren, ontzettend bedankt voor de gastvrijheid!
Chriz86
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