ARA Frieslandrit

FRIESLANDRIT – 4 AUGUSTUS 2018

Door Han - Al weer een tijdje geen motor gereden,
vakantie, te warm, etc. Een Friesland rit stond al langer
op de bucket list, want tja Friesland; ver weg, veel
wind, meestal regen en veel water! Nu hebben we dit
jaar een uitzonderlijk stabiele zomer dus de 4e
augustus vrij gepland en me aangemeld in de ARA
agenda.

Rond 13:00 uur kunnen we weer verder voor het 2e
deel van de tour. De route leidt ons door vele
prachtige dorpjes, langs kerkjes, boerderijtjes en
strakke meren met veul bootjes. Na een stop bij een
brug heeft één van de Appies er geen zin meer in en
wil niet meer starten. Peter heeft de Mille Factory pas
2 weken en ziet het effe niet meer zitten. We wachten
10 minuten tot ze allebei een beetje afgekoeld zijn, et
voila de Mille start weer en we kunnen de route met z’n
tweeën vervolgen. Ergens bij een rotonde zien we John
en Rik ons tegemoet rijden om te checken waar we
blijven. We rijden rustig verder en zien de rest van de
groep staan wachten bij een benzinepomp. We
stoppen ook om zelf nog wat water in te slaan en een
paar minuten later zijn John en Rik ook weer van de
partij. Alles OK.

’s Morgens vroeg op pad, want we willen 10:00 uur
sharp vertrekken om niet te laat thuis te zijn voor de
piepers. Oorspronkelijk was er een route van 250 km,
maar op speciaal verzoek ingekort tot 200 km.
Uiteindelijk waren we na een schitterende rit al weer
om 15:00 uur terug bij het startpunt, de Mac in
Lemmer.
De opkomst was prima voor een ritje in het hoge
noorden, in totaal 11 motoren. Merendeel Appies,
maar uiteraard ook een aantal vreemdgangers die
schijnbaar toch de looks en het prachtige Aprilia geluid
niet kunnen missen! Om 10:00 uur kunnen we, na een
heerlijk bakkie bij de Mac, van start. Echter, eerst moet
er nog een snelle pitstop worden gemaakt voor
degenen die niet volgetankt aan de start verschenen.
Daarna met een hele sliert van 11 motoren op pad.
Het kan eigenlijk niet maar ging toch wel prima, het
was namelijk rustig op de weg, weinig fietsers en
stoplichten en prachtige wegen die schitterend tussen
de Friese meren doorlopen. Af en toe zijn er wat
ontsnappingspogingen maar er was altijd wel een
openstaande brug voor een hergroupage.

Gezamenlijk rijden we nog een uurtje verder richting
Lemmer, het einde van de rit. Nog een milkshake en
een burger bij de Mac genomen, vervolgens afscheid
genomen en iedereen vertrekt weer veilig richting huis.
Al met al een zeer geslaagde rit met een goede
opkomst. Iedereen bedankt voor de gezelligheid en de
organisatie voor de route. Tot de volgende rit!!!
Han

Na een uurtje rijden wordt het tijd voor een 1e
koffiestop. Ik rijd voorop maar schijnbaar met
oogkleppen en mis een aantal potentiele stops,
doorgassen! Rond 12:00 uur rijden we het
schilderachtige Wirdum binnen waar de gastvrouw van
Hotel Café Restaurant Duhoux ons hartelijk welkom
heet. Tijd voor een emmer water, cola en de
broodnodige kroketten en omeletjes. Heerlijk !
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