
Verslag Hemelvaart rit en jaarvergadering. 

 

Op 17 mei 2012 was er een uitgebreide planning. Niet alleen was daar de jaarvergadering maar ook de 

hemelvaart tour/puzzelrit. Al vaker was tijdens de jaarvergadering een klein extra ritje naar een dorpje 

in de omgeving ingezet om de steriele vergadering een wat leuker eind te geven. Is ook leuker voor 

leden die uren rijden om te komen, dan alleen een vergadering van een uur.  

Zo ook op hemelvaart, de extra dimensie op deze dag was dat er een mooie tour/puzzelrit in de 

omgeving was uitgezet. De jaarvergadering werd hierdoor uitmuntend goed bezocht maar gelukking nog 

steeds voor alle aanwezigen duurt het nooit echt lang. Iedereen wilde natuurlijk van het mooie weer 

genieten. 

 

De tourrit werd vanaf de jaarvergadering locatie gestart en voerde langs mooie plekken en weggetjes. 

Een ding was wel fijn, de vragen die werden gesteld kon je op elk moment beantwoorden, er waren 

geen vragen over de route, iedereen kon dus lekker relaxed naar de eindstreep rijden. Deze eindstreep 

was gelegd bij Jacks grillhouse. Zoals de naam al deed vermoeden konden de carnivoren onder ons zich 

flink tegoed doen aan alles wat met vlees te maken had.  De spareribs werden apart gemaakt en waren 

zeker van perfecte kwaliteit, tenminste voor mij, van mij mag het vlees er bijna afvallen van gaarheid. De 

rest van het buffet stond voor een ieder gewoon klaar om te benaderen. 

O ja, er was natuurlijk ook zoiets als een winnaar  De prijsuitreiking werd bekend gemaakt. Met de 

afwezigheid van Roger en Estrelle waren er eindelijk weer meer kansen op de eindoverwinning. 

Uiteindelijk werd iedereen weer opgenoemd op team Rik, Angela en ondergetekende en moeder, 

toevallig ook al 2x winnaar van de puzzelrit. Met andere woorden, ondergetekende was weer op de 

bovenste regionen  geëindigd, echter samen met Rik en Angela, die beter waren met de bonusvraag. 

Gefelicteerd jullie met de overwinning.  

 

Al met al een zeer geslaagde dag en op deze wijze zeker voor herhaling vatbaar.  

Tot horens en ziens bij een volgend evenement liefhebbers. 

 

Bert 

 

 

 


