Mijdrecht 10 juni 2007

Deze keer konden we een beetje uitslapen want Mijdrecht is niet al te ver van Westzaan.
Een soort thuiswedstrijd zou je kunnen zeggen, maar dat gold niet voor een ieder,
Theo en Christine uit Erica en Cor en Anneke uit Bergen op Zoom.
Flink bewolkt en broeierig, de regen bleef uit en de zon kwam er door.
Wij rijden in Mijdrecht , komt er een rode Z1 achter ons aan, kijken wie dat is?.
Niet te geloven Herman en Trudy. Alhoewel wij niet naar Duitsland waren geweest hadden we wel
gehoord van de medische problemen met Herman en dat hij het ziekenhuis verkoos boven de
hotelkamer en ook het comfort van een ambulance.
Herman vertelde luchtigjes dat ze de sluiting/opening bij een ader hebben gebruikt om even binnen
te kijken of alles goed was, prima alles, dus maar weer naar huis op maandag en dan
zonder blikken of blozen weer een rit op zondag, want Herman heeft geen geraniums dus kan hij
er ook niet achter zitten. Hij is wel een echte Z1 fanaat, de auto lijkt wel voor de gezondheid te
gaan. Zijn adagio is : af en toe een glas wijn om door te spoelen en vooruit met de kar.
14 Z1’s waren present, een mooie groep om bij elkaar te blijven op een traject van 80 km,
met maar 1 stoplicht, als je niet meegereden hebt zou je het bijna niet geloven.
Aad heeft slim gebruik gemaakt van een uitgezette tocht van zijn Lions club.
Basis bolletje pijltje, verder een vragenlijst die beantwoord moest worden en er moest
een woord geformeerd worden door het plaatsen van foto’s in de juiste volgorde.
Wel best pittig, maar met Aad en Berna in the lead was het een kwestie van volgen.
Wellicht was het zo ook beter, wij reden op zeer smalle wegen met vaak water aan beide zijden
zoals bij Snelrewaard, daar is de weg een soort dijkje niet veel breder dan 1 ½ wagen breedte, met
aan weerskanten water op 1 meter diepte. We hebben wel duizenden knotwilgen gezien en laat
dat ook het te raden woord zijn.
Ik blijf me er over verbazen dat je in een druk bevolkt gebied weer zoveel stilte plekken
en natuurschoon tegen komt.
Onderweg kwamen wij een stalgenoot tegen en wel een bmw Isetta in Hollands oranje.
Een plaatje om te zien en een prima vervoersmiddel in de jaren 50 lekker droog zitten
en haast hadden ze nog niet. Niet veel later hoorden we mensen zeggen wat zijn dat
voor ferrari’s, leuk toch.
Tussen de middag een terrasje in de zon, drankje, broodje en maar weer lekker kletsen.
Dan op naar de verrassing die bleek te zijn een vaartocht op de Nieuwkoopse plassen
met een wel zeer bijzondere boot.
De oudste rondvaartboot van Nederland en wel 90 jaar oud. Voer onder de vlag van
Rederij de Kooy te Amsterdam gedurende 45 jaar, daarna naar de Nieuwkoopse plassen.
De schipper eigenaar heeft het schip onlangs gerestaureerd als ook de kromhout moter,
die dateerde uit 1939. Van 2 motoren is er nu weer een gemaakt en kan weer 50 jaar mee.
Wij voeren voorbij aan wat in eerste instantie als een betonnen raket uitzag maar dat is een
zeer bijzondere watertoren. Een deel van de plassen is beschermd natuurgebied dus
zonder speciale vergunning en begeleiding verboden. Het water niveau is van groot belang
in dit natuurgebied. Wist U dat riet 1 cm per dag groeit en dat iedere stengel 1 cm water per dag
verbruikt. Ik kan me nog herinneren dat bij de droogmaking van de Flevo polder
met vliegtuigjes riet werd gezaaid om de polder sneller droog te maken.
Een leuke tocht met een enthousiaste schipper.
Dan langzamerhand naar het eindpunt. En op naar de prijsuitreiking.
Ja Herman had deze dag niet willen missen want zijn equipe werd eerste gevolg door
Ed @ Joke en Jaap @ Ineke, wij hadden er niet veel van gebakken, maar des te meer genoten
van een mooie tocht.
Als U de volgende keer ook naar Mijdrecht komt, moet U weten dat het wel de stad van de
gerbera’s is en dat die de prijzen kunnen begeleiden, maar let dan even op dat u niet
gaat zitten met achter U een hoge tafel, waar de bloemen in een waterkoeler staan.,
een windvlaag en je hebt de inhoud in je nek, niet waar Ed ?.
We kijken terug op een geslaagde dag die voor herhaling vatbaar is, Aad zal zijn club weer
stimuleren, want we hebben nog niet alles gezien.
Roland en Merel.

