Dag 1, Ommen - Haderslev, Denemarken
Zaterdagochtend, rond 7u ’s ochtend, een mooi hotel, ergens in het rustieke
Ommen. De geluiden die te horen zijn passen echter meer op een circuit of een
kermis. Het is de start van de beruchte Discovery Run, waar dit jaar 100 teams
richting poolcirkel gaan vertrekken.
Mooi detail, is dat op deze dag Erik, één van de heren van de
organisatie, jarig is en natuurlijk heeft Moose Patrol hier een beetje
aandacht aan besteed. Op ons verzoek aan alle deelnemers om een
cadeau voor Erik mee te nemen (een blikje Radler, of een ander
biertje) is ruim gehoor gegeven, zodat Erik’s Peugeot Partner helemaal
vol ligt met blikjes. De door Caroline gemaakte feestmuts maakt het
geheel compleet.
Ook leuk is het, dat er meerdere auto’s zijn
waar een sticker opzit die aandacht vraagt
voor de Stichting Dravetsyndroom NL/VL,
waar wij ook dit jaar aandacht voor vragen. Wij hebben weer
volop sponsors benaderd en het volledige bedrag, dat door
deze sponsors is betaald, wordt overgemaakt naar deze
stichting.

Om 7:30 is het dan zover en vertrekt startnummer 1! De opdrachten zijn allemaal in
Nederland goed te doen, en dus gaan we snel op zoek naar de benodigdheden. Een
feestkleding zaak voor de vikinghelmen, een viswinkel voor een plastic vis van
minimaal 15cm, maar er is ook een week opdracht (bonuspunten). We moeten in
een radio uitzending komen, dit mag regionaal of zelfs nationaal.
Rond 8u mogen ook wij staten en wij wachten even op team 46, want net als vorig
jaar (toen we met z’n 4en in de camper zaten) gaan we samen met Richard en
Patricia de opdrachten uitvoeren. Omdat wij in de buurt van Hardenberg zijn, gaan
we even langs bij onze sponsor, Belle Hair. Via Bianca komen we al snel in contact
met Conny van Omroep Noos, de lokale omroep voor Noord-Oost Overijssel.
Zonder enige vorm van voorbereiding mogen wij hier direct in de uitzending komen
en dus hebben wij de extra bonuspunten al meteen te pakken. Geweldige actie van
Conny, wij zijn meteen al lekker op dreef.

Nadat wij alle opdrachten (incl. het
afscheren van een snor) hebben
volbracht gaat het snel richting
Denemarken, veel snelwegen en
veel files rond Hamburg. Maar in
onze 356 Speedster met de nodig
stickers is het best gezellig in de files
en op de snelweg. Veel opgestoken
duimpjes, er worden veel foto’s
gemaakt vanuit andere auto’s, dus
wij vermaken ons met het zwaaien.

Wel jammer is dat wij nogal last hebben van de rokende auto van Team 46
(volgende keer wel even de verstuivers vervangen s.v.p.
) en dat het weer niet
helemaal tof is….best fris af en toe in de auto en voor regen is de auto al helemaal
niet gemaakt.
Maar we komen mooi op tijd aan op de finish, waar anderen helaas wel veel last
hebben van de files en dus laat zijn.
Het blijkt dat er meerdere teams zijn, die alle punten hebben, dus de competitie lijkt
dit jaar sterk….dat belooft nog wat voor deze week.
Dag 1 is een feit…..op naar de 2e dag!

