Rondje Leiden, Sassenheim, Leimuiden, Noorden, Meije - 111016
Met: Johan Karstan
Wederom een zonnige dag aangekondigd, al eerder gedacht dat het de laatste van het jaar zou zijn.
Johan zaterdag al gepolst of hij interesse had om in Brielle een kop koffie te gaan drinken, wat een basis
is om 120 km te gaan fietsen. We zouden dan om 10:00 uur zondag vertrekken.
Zondag was het inderdaad een strak blauwe hemel en de temperatuur was ook al voldoende gestegen na
een koude(re) nacht. Johan had zich inderdaad ook al voorbereid en na een kop koffie trokken we op
weg. Niet naar Brielle, maar een rondje Noord-Holland leek ons verstandiger. Johan had nog geen
langere afstanden gereden dit jaar en het was ook prettig om ’s middags toch weer op tijd thuis te zijn.
Het grote genieten was al snel begonnen na het acclimatiseren op de temperatuur. Rust en met een goed
tempo was het begin nog bekend, maar na Boskoop begon het wat onbekender en daarmee ook
interessant te worden.

Zie de maan nog boven de bomenrij.

Zo genoten we van de uitzichten met een al komend herfstpallet aan kleuren, de gezonde buitenlucht,
maar ook de doorkijkjes door de plaatsen waar we doorheen reden. Verbazingwekkend was het aantal
hardlopers dat we tegen kwamen, zowel vermoedelijk in een tocht als loslopend, nabij Zoeterwoude.
Vooral in Leiden was het een bonte verzameling van
indrukken. Prachtige optrekjes en kapitale woningen,
moderne gebouwen-complexen,

steegjes met arbeidershuizen,
pittoreske bruggetjes, aparte
gebouwen en natuurlijk de
historische grachten.

Ook buiten de plaatsen was het een lust voor de ogen
(en voor de oren: geen verkeerslawaai, zelfs maar een
enkel vliegtuig). Weidse uitzichten over de deels al
gerooide boeren landerijen, prachtige en bochtige
riviertjes met de rietkragen en begroeiingen van
planten en bomen, en ook de brede kanalen en
uitgestrekte meren met de (water)vogels gaven ons
een vakantieachtig gevoel.
Na 60 km was
het tijd voor
een kop koffie
met appelgebak in “De
Sfeerstal” te Nieuwveen.

Een relaxte gelegenheid bij de
golfbaan. Hierna de laatste loodjes afgelegd naar weer bekender
terrein vanaf Noorden, om de Nieuwkoopse plassen heen, via Meije en op tempo weer naar
Bodegraven, waarna we rustig tussen de plassen konden/moesten (veel wandelaars) uitrijden naar huis.
Voldaan keken we terug op deze prachtige tocht, voor herhaling vatbaar.
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