Zomerrit 2018
Vooraf
Het zoeken en vinden van een start- en/of finishlocatie is niet altijd eenvoudig.
Een rit naar het oosten van het land is voor velen al een aparte toer. Het clubhuis van collega Ben en
zijn clubleden is eerder gebruikt als startlocatie en eigenlijk voor de aanstaande zomerrit een ideale
positie op de kaart.
In overleg met het bestuur van de ASOM, die het ook een goed plan vonden, is daarom besloten
Zevenaar als start te gebruiken voor de zomerrit 2018 en gepland op 15 juli a.s.
En om de toegankelijkheid richting andere clubs te verhogen is, voor deze keer, deelname ook
opengesteld voor leden van de ASOM.
En nog een verandering
Vanuit de club zijn er vele verzoeken binnengekomen bij de Toercommissie om ook eens een langere
route samen te stellen. Dit voorstel is vervolgens besproken binnen de TC en besloten is om dit een
keer uit te proberen.
Gekeken is verder naar het tijdstip voor deze langere route. De zomerrit is dan natuurlijk bij uitstek
de beste kandidaat om dit te gaan doen. Tevens ook omdat moeder natuur ons daarbij zou kunnen
helpen met hopelijk een lange en zonnige zomerdag.
Maar om nu niet direct de kat geheel op het spek te binden en deze route alleen in Nederland te
rijden gaan we snel de grens over naar onze Oosterburen. Hier hebben we in ieder geval de mogelijkheid om relatief ongestraft de gaskraan van onze PAN een ietsje verder open te draaien dan in
eigen land. Tevens kent Duitsland geen of nauwelijks hinderlijke drempels en overig ongerief en dat
is een erg plezierige bijkomstigheid, zeker bij een lange rit als deze.
Inmiddels heb ik een drietal verschillende routes (deels) uitgeprobeerd die ergens tussen de 300 en
400 km lang waren. Het bleek nog niet zo eenvoudig om een route van die lengte ook constant mooi
en interessant te houden. De kans om lange stukken over industrieterreinen en door sterk bevolkte
gebieden te laten lopen is daarbij constant mijn plaaggeest geweest.
Wat kunt u verwachten.
Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een route met een lengte van 335 km welke ons door de
prachtige gebieden brengt bij onze oosterburen in de Hohe Marke en de Baumberge. Omdat we
meer kilometers willen gaan komen we zelfs aan de buitenranden van de Baumberge, eveneens een
mooi geaccidenteerd gebied en gelegen, zeg maar, een klein stukje onder Munster.

Kortom mooie heuvelachtige passages worden afgewisseld met snel te rijden wegen welke ons door
bosrijke gebieden laten rijden. Maar ook heb ik voor nog meer afwisseling gezorgd door leuke kruipdoor-sluip-door weggetjes in te passen. Soms lijkt het of je zo maar over het erf rijdt van een
boerenbedrijf, waarbij het belangrijk is om dan wel even je snelheid aan te passen.

Eten en drinken
In het eerste deel van de route zijn de eetgelegenheden een beetje karig. Wel komen jullie in dat
deel een prima “Konditorei” tegen met heerlijk gebak en lekkere koffie en thee. Lijkt mij een goed
begin van de dag. Verderop in de route wordt dit beter en is er voor elke wens wel een geschikte
locatie te vinden. Ook voor onze PAN komen we voldoende tankstations tegen om er voor te zorgen
niet onverwachts stil te komen staan.
Start en Finish.
Voor de thuisblijvers onderstaand nog even de belangrijkste adresgegevens.
De inschrijving en start van de zomerrit is in het clubgebouw van de ASOM
- Edisonstraat 3, 6902 PK ZEVENAAR
- Telefoon: 0316-527956
De Finish van de zomerrit is in Halle bij Eterij “de Waoge”
- Dorpstraat 21, 7025 AB HALLE
- Telefoon: 0314-631097
Extra energie
Wij begrijpen dat je na het rijden van deze route best wel wat extra energie kunt gebruiken alvorens
de reis naar huis wordt ingezet.
Ik heb met eigenaresse Herdien van “Eterij de Waoge” gesproken en zij heeft een heerlijke voedzame
en “snelle hap” voor de deelnemers aan de zomerrit samengesteld en dat ook nog eens voor een
aantrekkelijk prijsje.
~~ Broodje hamburger met gebakken aardappelschijfjes en een glas frisdrank € 7,00 ~~.

Tot slot
Rest mij alle deelnemers aan de Zomerrit een mooie en gezellig dag toe te wensen met veel
rijplezier.
De inschrijving start om 09.00 uur en sluit om 10.30 uur. Ik hoop velen van jullie weer te mogen
begroeten.
Namens de Toercommissie,
Wim Tammel, Toercommissaris Oost.

