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Vanaf half acht heeft de groep zich verzameld
bij het clubgebouw van DOK.
Het record is verbroken voor wat betreft het
aantal deelnemers 23, 3 gasten (geen DOKleden), 5 vrouwen en 15 heren.
Weervooruitzichten zijn uitstekend, 11 tot 15
graden in de middag, wind draaiend van Zuidoost naar West, windkracht 2 tot 3.
Als voorrijder zal (voor de verandering) een
niet Dok-lid acteren, Marleen Bakker (studente
bij Zernik College Groningen), dochter van
onze penningmeester, ze heeft vaker met Dok
meegereden en ook bewezen dat ze sterk
genoeg is en schuwt niet om kopwerk over te
nemen. Achter het peloton zal ons “oude” Doklid Bauke Visser het peloton in de gaten
houden.
De tocht gaat naar Geestmerambacht waar de
koffiestop gepland is.

De tocht gaat via Donkere duinen richting
Callantsoog, Stolperbrug, Het Buurtje,
Ruigeweg , Westfriesfriesedijk
(Werelderfgoed) en bij de aankomst bij
recreatiegebied Geestmerambacht werd het
peloton verwelkomd door overweldigend
vogelgezang...
Onderweg werd alles keurig op de gevoelige
plaat gezet (video’s en foto’s) door “Gerard
Top, je moet wel sterk zijn om eerst het
peloton te passeren en genoeg afstand te
kunnen maken om zodoende geweldige foto’s
en video’s te kunnen maken en daarna weer
aan te sluiten.
Zulke renners moeten we koesteren bij de
toerafdeling.

Al fietsend langs de zuidkant van de plassen
“Het Lamsik en Zomerdel” komt het peloton bij
de koffiestop VOF Paviljoen de Zuidpunt.
Aankomst tijd klopt precies zoals eerder met
de uitbaatster was afgesproken, tussen kwart
voor elf en elf uur.
Ze had zich ontzettend verheugd op ons
bezoek voor wat betreft de hoeveelheid
klanten (deelnemers). Aangezien ze er in
eerste instantie alleen voor stond kreeg ze
assistentie van de clubleden, waar ze
ontzettend blij mee was.
Ter verwelkoming werd er bij elke tafel (5) een
kan water en glazen aangeboden.
Het gebak, aangeboden door het bestuur,
werd met smaak verorberd.
Gezien de drukte zou het te lang duren
alvorens er een tweede rondje geserveerd kon
worden, daarom werd besloten om hier van af
te zien en verder te gaan met deel twee van
de tocht. Er was zelfs geen tijd om af te
rekenen, het geld werd op een
presenteerblaadje verzameld en aangeboden.

Dan vervolgen we onze route via Noord
Scharwoude, langs het water (kanaal Alkmaar
(Omval)-Kolhorn)), door Waarland en al
slingerend langs binnenwegen, via Oudesluis,
Breezand, richting Den Helder. Bij Anna
Paulowna haken enkelen af.
Rond kwart voor twee komt het (sterk
uitgedund) peloton aan bij het Dok terrein
Onder het genot van een biertje in de zon
werd nog wat nagepraat.
Samenvattend….. een geslaagde tocht, geen
lekke banden, valpartijen of iets dergelijks,
EHBO tasje kon ongeopend weer terug in de
kast.
Gemeten aantal kilometers (m.b.v. STRAVA)
90,1 kilometers.
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