
 

© Aprilia Riders Association 2019 – www.Aprilia-Riders.nl  

ARA WESTLANDRIT – 24 MAART 2019 

Zondag 24 maart was het zo ver, de Westlandrit! – Door Capo dei Capi 

Mijn eerste rit dit seizoen met de ARA. Ik zou samen met mijn buurman Wilco naar het beginpunt in 

Wateringen rijden. Echter, de Tuono van Wilco sloeg wel in één keer aan, maar sloeg vervolgens af 

en had er helaas geen zin in! Derhalve alleen met mijn Futura naar het beginpunt, Café De Haas, in 

Wateringen gereden. Ik was de eerste. 

Even na 09:30 uur kwamen de volgenden binnendruppelen, waaronder Wytze, net lid geworden, 

met zijn Futura. Er was een leuke verscheidenheid aan machines, 12 stuks in totaal. Variërend van 

een oer mille, Pegaso, Futura, Tuono tot een nieuwe Tuono V4. Voorts een mooie BMW RT, KTM 

Super Duke en een Kawasaki ER6. 

 

Na een kop koffie zijn we rond de klok van 10:30 uur gaan rijden richting Wateringen, Kwintsheul 

en vervolgens de veilingroute genomen. Vervolgens richting Schipluiden en Naaldwijk gereden. 

Uiteindelijk in Hoek van Holland aan de Nieuwe Waterweg uitgekomen. Bij Het Vispaleis een vette 

hap gegeten. Het menu varieerde van Calamaris en Kibbeling tot Kip Saté. Oftewel het vakje VET 

van de Schijf van 5 van Het Voedingscentrum werd rijkelijk gevuld….;>;>. 
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De twee groepen waren onderweg naar Het Vispaleis bij elkaar gekomen en vervolgens zijn we 

gezamenlijk verder gereden. De route ging namelijk over veel smalle weggetjes, waarbij de 

snelheid niet hoog lag. Vanuit Hoek van Holland zijn we richting Maasdijk gereden en zo weer 

richting Schipluiden. Het laatste stuk viel de groep toch door de drukte uit elkaar. Koos, Bert en ik 

hebben de laatste 15 kilometer met zijn drieën gereden. Het laatste stuk gaf overigens nog wat 

uitdagingen qua richting. Op een gegeven moment had ik in plaats van nog 10 kilometer naar het 

eindpunt in eens nog 114 kilometer te rijden…! 

Uiteindelijk uitgekomen in het centrum van Wateringen, waar de rest van de groep in de zon op ons 

stond te wachten. We zijn vervolgens een kop koffie in een bruin café gaan drinken. 

 

De kop is er af en als dit een voorbode van het nieuwe motorseizoen is, wordt het een top seizoen! 

Capo dei Capi (John Kuijten) 
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