
 

Donderdag 17 Mei, het is mooi weer en we gaan naar de ALV en de puzzelrit. 

We hebben er goed zin in maar of we kunnen is nog een vraag. Mevr. Carriola voelt zich niet 

opperbest en de darmen werken niet echt mee.. Ik was woensdag de auto, alles netjes maken en 

na een gezonde maaltijd gaan we vroeg naar bed. De Carriola staat klaar om de autostrada rond 

Nieuwegein te  “ hitten”   

Donderdagmorgen, we zijn wakker, we voelen ons goed dus Yes, we 

kunnen ! Vol goede moed vertrekken we naar Nieuwegein waar het lijkt 

alsof we in een achteraf stekkie gelokt worden. Maar toen was er ipv het 

oude industrie terrein opeens een park. En in het park een fantastische 

burcht. Auto’s lekker in het zonnetje gezet zodat ze kunnen opwarmen, 

handjes geven, beetje kijken en dan naar binnen voor een warme bak koffie 

en thee. Voor Angela begon de dag helemaal goed want die zag al gelijk 

gebak staan, en ze kon nog kiezen ook. 

 

 

De ALV begon, de stemming was goed, en de punten 

werden snel doorglopen. Geen onenigheden, geen ruzie of 

mensen die elkaar bestoken met elke een andere mening. 

Eigenlijk een makkie dus. Zodra we klaar waren iedereen 

weer naar buiten met wat te drinken, wat het zonnetje 

scheen echt voor het eerst. Heerlijk kijken wat de anderen 

allemaal gedaan hebben aan hun bolides. Alles stond weer 

te glimmen en we hebben zelfs een rondleiding gehad door 

de werkplaats van Jan. Mooie omgeving, hoop dat we de 

ALV nog zo lang mogelijk hier kunnen houden.  

 



 

        

 

Zo, het is tijd. Iedereen krijgt een routeboek en we gaan op 

weg. Vanaf nu dus geen geklets meer maar serieus 

opletten. Nou het open dakje is open we gaan rijden. Na 5 

minuten zijn we op de Lekdijk ( nadat we de witte 

Bianchina ingehaald hebben )  

Schitterend landschap, die uiterwaarden van de Lek. Na 

een minuut of 10 op de dijk zijn we niet zo zeker meer dat 

we goed rijden. Er klopt iets niet, moeten we echt zo lang 

rechtdoor rijden ? Maar ja, het zal wel, want de witte 

Bianchina plakt achter ons, een Primula is zit in de colonne en de lichtblauwe Fiat Punto blijft 

ook wel verdacht veel in onze richting rijden. Ik kreeg een heldere ingeving ( zeldzaam ) en 

stopte op een van de weinige keerpunten op de dijk. De rest stopte ook en zo stonden we met 

z’n allen stil op de Lekdijk. We hebben toen een kort overleg gehad 

en het kwam er in het kort op neer dat we met z’n allen eigenlijk 

geen idee hadden waar we waren. Ik zou geen namen noemen wie 

het waren. Dat doe ik dus ook nier maar ik plaats er wel een foto bij 

voor de verduidelijking. ( goed he, geen namen genoemd ! ) Dus 

weer in colonne terug naar het laatst bekende punt net bij de sluis. 

Dit was slechts 10 km uit de route maar wij hebben dingen gezien 

waar anderen alleen van kunnen dromen.   

 

 

                               Sjaak had zelfs lekkere chickkies geregeld langs te route ! 

                               

 

 

Nu dus netjes de brug over gegaan en de route goed gevolgd. Heerlijk 

gereden door een hele mooie omgeving. Dit is nou een leuke manier on 

Nederland te ontdekken. We hebben het er in de auto al over, zo’n rit 

gaan wij ook uitzetten, lijkt ons een leuk plan. Maar dan niet door de 

polder, dan word het te makkelijk. We gaan door de Veluwe, maar dat is 

voor later. We rijden lekker door en ik hoor een rammel, shit, wat is er aan 

de hand. Hij is weg dus maar gewoon doorrijden. In m’n hoofd alles 

nalopen, alles zat toch vast, heb ik dingen gemist ? Maar na een minuut of 

5 hoor ik het weer. Ik kijk naast me, heb jij het ook gehoord schat ? 

 



Zij kijkt schuldig van zich af en het is niet de auto. We hebben honger en we willen toch ook 

graag wat eten. Nou ja, we zijn bijna bij de theetuin, dus nog effe een halve bladzijde 

volhouden. Maar ja, zoals het gaat met plannen, ze worden weer eens gewijzigd. We komen aan 

in het dorpje Haastrecht en daar staan op de parkeerplaats al meerdere A112’ s geparkeerd. De 

eigenaren laven zich in de zon en hebben hun bestellingen reeds gedaan. Dat kunnen wij 

natuurlijk niet op ons laten zitten en onze colonne parkeert daar ook, en nestelt zich op het 

terras. Na een uitgebreide bestudering van de kaart plaatst iedereen zijn bestelling en geniet 

van een verdiende rust. Na een half uurtje / uurtje zijn we weer onderweg gegaan om de 

tweede helft uit te rijden. Nu ging de tweede helft goed en met maar een paar kleine foutjes 

hebben we het gehaald en waren we op tijd bij 

de eindstreep. We begonnen pas een half uur 

voor het einde aan de opdrachten, en toen 

hadden wel een paar keer moeite om de kaart 

bij te houden omdat je met je gedachten niet bij 

de weg bent. Vooral die 3 zinnen afmaken met 

dat woord heeft me een paar hersencellen 

gekost, we kwamen er niet uit. 

 

 

 

De rit afgelopen en iedereen verzamelen op het terras van het 

restaurant. Iedereen heerlijk ontspannen en man-o-man wat 

hadden we een mooi weer gehad. Heerlijk gewoon. Het 

restaurant was een steak / spareribs House, en sorry, maar ik 

heb ze niet eens gegeten…… Ik heb 2x van het buffet 

opgeschept en het was echt goed verzorgt. De uitslag van de 

puzzelrit beken we zelfs op een gedeelde eerste plaats te 

staan met Bert. Dit kon natuurlijk niet en er werd gegokt over 

de afstand van de route. Hier hadden we weer meer geluk 

dan wijsheid en we hebben de wisselbeker. Dat is toch een 

leuke extra dimensie. Ik kon mijn baas mooi de ogen 

uitsteken met een beker die groter is als een beker van de 

Tulpenrally ! ( Peter, jij hebt volgens mij een foto van ons en 

de beker, zou je die willen mailen ? )  

 



Later op de avond was de dag gelopen. Heerlijk weer, mooie route en met een goed gevulde 

maag weer onderweg naar huis. Weer die grote auto’s waarvan iedereen hun nek verdraait als 

ze ons inhalen. Net over de brug komen we weer in onze platte polder.  

En dat merken we ook, in de laatste 20 minuten vermoorden we ongeveer 214.564.555,23  

muggen. En dat allemaal in koelen bloede. Slapen we daar minder door ? nee, echt niet ! 

We rijden door naar huis en vallen voldaan met een grote glimlach in slaap.  

Dit is voor herhaling vatbaar  !!!  

 

Iedereen bedankt voor het organiseren van een leuke dag ! 

 

 

 

Mevr & Mr Carriola 

 

 

 

 

 

 

  


