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De opening vond plaats op de Rijnhoeve te Koudekerk aan den Rijn. Het ideale adres voor
logies en verblijf in het Groene Hart. De rijders verzamelden zich zo rond 09.30 uur in het
gastenverblijf van de Rijnhoeve en werden daar hartelijk ontvangen met koffie.

Rond 10.00 uur ging de stoet van ca. 30 personen aan het fietsen om de route in te zetten:
Koudekerk, Alphen aan den Rijn buitenom, Zwammerdam door het idyllische weggetje de
Meije Bodegraven naar Woerdense Verlaat, van Woerdense Verlaat naar de Hoef, bij de
Hoef een tussenstop voor koffie met een appelpunt in de strooppot, waarna de reis werd
voortgezet via De Kwakel, Vrouwenakker, Leimuiden, Nieuwe Wetering, Rijpwetering,
Leiderdorp zo weer naar de Rijnhoeve.

Na twee lekke banden en heerlijke fietstocht met
zonnig weer en een pittige wind, was iedereen
weer veilig op de Rijnhoeve.
Na daar opgefrist te zijn vond de presentatie van
de rijders plaats, het voorstellen van trainer,
coach en begeleiding.

Hartelijk dank aan de gastheer Jan-Dirk Corts van logies, boerderij de Rijnhoeve gelegen aan
de Rijn. Inmiddels stond de barbecue aan, ook dit was weer tot in de puntjes verzorgd. Twee
jonge mannen die al het vlees hebben gebakken, een jonge man achter de bar die iedereen
van de benodigde drankjes voorzag, heeft de groep van ca. 50 personen met elkaar lekker
gegeten en gedronken en na het toetje om +/- 18.00 uur gingen de meeste huiswaarts.

Na een voldane, zeer gezellige en geslaagde dag aanvang van het nieuwe schaatsseizoen.
Alle rijders kregen een hartelijk applaus voor de ambitie die ze uitstralen en ze werden door
alle aanwezige bestaande uit begeleiding, ouders, donateurs, sponsors, van harte succes
gewenst.

