NIWA MOTORENRIT – 1 MEI 2021

Het is 1 mei, en het seizoen is dus al een tijdje bezig. Soms lijkt het echter wel of je hier niets van merkt.
Door Corona is de Motorbeurs afgelast, net zoals vrijwel alle andere evenementen. Zijn er dan geen
ritten? Nou ja, de openingsrit is een beetje in het water gevallen door het slechte weer en vervolgens deze
rit had al medio april gereden moeten worden maar is om meteorologische redenen verplaatst naar 1
mei. - Door Chris (Chriz86)
Gelukkig zag het weer er niet zo slecht uit toen ik de week ervoor de
voorspellingen in de gaten hield voor zaterdag. Als ik ’s ochtend om
7.40 de schuur uitrijd ziet het er zelfs goed uit. Het is koud, maar de
zon breekt al wat door. Ik vertrek richting Zwaagdijk en merk vanaf
Amsterdam dat ik naar de donkere wolken toerijd. Dat is dan wel
weer jammer… maar goed, die drijven vast wel over
Eenmaal aangekomen bij NIWA blijk ik de eerste te zijn. Ik zie vooral
veel Oranje Oostenrijkse motoren voor de deur staan. Het is namelijk
de KTM demo dag en ze raken ze aan de straatstenen blijkbaar niet kwijt, want ik word direct gevraagd
om nog snel in te schrijven voor een dagje sturen met een KTM. Lijkt me eigenlijk wel wat, maar niet
vandaag. Ander keertje misschien…
Inmiddels zie ik Diewerke en Oscar arriveren en niet veel later volgen ook Hans op zijn Caponord en het
Delft/Pijnacker chapter bestaande uit Ferry, John en Wilco. Mark komt wat later lezen we vanwege een
RSV Mille die niet meteen enthousiast reageerde ’s ochtends. Prima, dan wachten we even. Dus eerst koffie
dan maar!
Even later gaan we rijden. We besluiten dit in 2 groepjes te doen om het een beetje aangenaam te
houden. Ik bevind me samen met Oscar en Mark in de tweede groep die voorgereden wordt door
Diewerke, maar al vlot rijden we bij “groep 1”. Ik merk dat mijn TomTom de route anders zou willen doen
soms dan we rijden. Dat geldt voor de navigatie van John ook merken we. Groep 1 slaat af, groep 2 rijdt
rechtdoor, maar later komen we elkaar toch weer tegen. Dit herhaalt zich een paar keer maar we blijven
erg close.
De route, overigens uitgezet door Bert waarvoor grote dank, brengt ons vanaf Zwaagdijk naar
Medemblik en vervolgens via kleine weggetjes richting Schagen. Vanaf daar richting de kust. Bij het
pittoreske Sint Maartensvlotbrug stoppen we vlakbij de kust om even koffie te drinken bij Snackbar “De
Goudvis”. Op het terras zitten mag niet, dit is volgens de huidige maatregelen enkel toegestaan vanaf
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12.00 uur, maar bij een bankje ervoor op de openbare parkeerplaats koffie drinken is geen punt. Dus
dat doen we.

De route gaat vervolgens verder richting het zuiden. Als snel rijden we over behoorlijk natte wegen en
realiseer ik me dat we dus geluk hebben; de bui is al geweest! We rijden langs leuke wegen door Schoorl
naar Bergen en dan naar Egmond, vanwaar we weer landinwaarts rijden richting Alkmaar.
Vanaf daar langs mooie wegen richting het water aan de Oostkust van Noord-Holland met als volgende
grotere plaats Hoorn. Hier rijden we langs het water door Hoorn en stoppen daar bij een café/lunchzaak
om te eten met enigszins uitzicht op de haven en het beeld van de Scheepsjongens van Bontekoe (wie kent
ze niet….) Perfect getimed rond 13.00 uur ook. Mijn complimenten aan de voorrijdster.
Ook de andere groep komt er spoedig aan. En daar is zelfs een deelnemer bijgekomen zien we. Het is
Gert-Jan van wie zijn motor ’s ochtends wat startproblemen had blijkt waardoor hij niet op tijd bij NIWA
kon zijn. Gelukkig woont hij in de buurt en heeft hij meerdere motoren zodat hij later kon aanhaken, zij het
niet met zijn eerste keus qua motor dan maar.
Het is wel wat fris natuurlijk en gelukkig zitten we onder heaters die aangestoken worden. We eten en
drinken wat en kunnen dan onderweg voor het laatste stukje. Van tevoren was niet helemaal duidelijk
welke deel van de dijk waar dicht was. Gelukkig was de dijk van Hoorn naar Lelystad wel open om te
rijden dus dat deden we ook. Mooi stukje vind ik dat.

Vanaf Enkhuizen zwaai ik af om daar de dijk over te gaan naar Lelystad en terug naar het schitterende
Gelderland. Zo ben ik nog in de middag thuis en kan ik nog een aantal andere dingen doen. Inmiddels
zijn de donkere wolken weg, deze hebben plaatsgemaakt voor zon en meer warmte. Het laatste stuk naar
huis is niet echt het meest enerverende op motorrijdgebied dwars door Flevoland met haar rechte lange
wegen, maar ook dat gaat beter als het mooi weer is
.
Het was een mooie rit, blij om weer even gereden te hebben met de club en voorrijd(st)ers en
routemakers; van harte bedankt!
Chris (Chriz86)
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