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Dat was het voor 2016  
 
Alweer het laatste nummer van dit jaar. Het is bijna november en de 
temperatuur buiten is 14°C, windstil en het zonnetje schijnt. Kortom; 
geweldig weer om met de motor nog een leuk rondje te rijden. 
Helaas voor mij, de motor waarop ik reed staat inmiddels in de 
showroom bij West Coast te wachten op een nieuwe eigenaar en de 
nieuwe brommer is wel binnen maar nog niet klaar. Hopelijk komen 
er nog een paar mooie dagen om te genieten. 

Afgelopen jaar mocht ik, als voorzitter, al drie keer een stukje 
schrijven voor uw magazine. Dit keer stel ik samen met Aad Tas ook 
het magazine samen. Reden hiervoor is dat Michiel er mee is gestopt. 
Zijn bijdrage omtrent dit besluit treft u verder aan in dit blad. Het 
mag gezegd, hij heeft het magazine naar een nieuw level getild 
waarvoor we hem natuurlijk dankbaar zijn. 

Terug naar het mooie seizoen. Over het algemeen hebben we over 
het weer niet veel te klagen gehad. De zomer was wat nat en de 
regenpakken zijn zeker nodig geweest maar over het algemeen 
hebben de meeste van ons echt kunnen genieten van de ritten die al 
dan niet in groepsverband zijn afgelegd. Nu de winter voor de deur 
staat is het tijd van andere zaken. Er zijn wat winteractiviteiten 
gepland waarover wij u in dit blad en per email op de hoogte zullen 
brengen. 

Het gaat overigens heel goed met onze vereniging. Inmiddels hebben 
wij 350 leden. Ik hoop dat we een aantal van deze leden enthousiast 
kunnen maken om ons te helpen met het organiseren van diverse 
zaken. In het vorige magazine heeft de oproep nog geen effect gehad 
en ik beschouw dat als uitgesteld succes. 

Mocht u iets willen betekenen voor de vereniging, zoals bijvoorbeeld 
het maken en samenstellen van dit magazine of het organiseren van 
ride-outs dan bent u van harte welkom. 

Vanaf deze plek wil ik iedereen een mooi winterseizoen toewensen 
en ik hoop dat we elkaar binnenkort weer mogen ontmoeten.  

Tot ziens onderweg 

Frank Castricum 
Voorzitter 
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Het nieuwe Milwaukee-Eight™ motorblok 
 

 

 

 

De sound van een Harley-Davidson® 45-graden V-Twin klinkt al vanaf 1909 
ononderbroken door de historie van de motorwereld heen. Stuk voor stuk 
beter dan hun voorgangers. Iconisch. Duurzaam. Met een unieke, 
herkenbare sound. Ongeëvenaard in hun vette looks. Ongeëvenaard in het 
gevoel dat ze de rijder geven. Met trots introduceren wij de krachtigste 
Harley-Davidson motorblokken ooit gemaakt. De volledig nieuwe 
Milwaukee-Eight™ 107 en Milwaukee-Eight™ 114 motorblokken. De 
volgend generatie Harley-Davidson® V-Twin's hangt in onze touring line-up. 
Een nieuw tijdperk van vermogen, performance en innovatie is gegoten in 
staal. 
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Kerstoutlet en Oliebollendag 
Zoals ieder jaar organiseert onze 
sponsoring dealer West Coast een 
geweldige kerstoutlet.  

Naast dat dit een mooie kans is om lekker 
te “scoren” is het leuk om daar vrienden en 
kennissen tegen het lijf te lopen en om 
vooral gezellig te kletsen en je ogen te 
pijnigen aan de nieuwe brommers die 
uitgestald zijn.  

Als klap op de vuurpijl dan op de laatste 
dag nog even genieten van heerlijke 
oliebollen. 

Je zou wel gek zijn om het aan je voorbij te 
laten gaan. 

Dus wil je gaan voor de koringen op kleding 
en accessoires kom dan direct op 20 
december. Je maakt de meeste kans op 
kleding in jouw maat en accesoires die je 
nog even kunt aanschaffen voor onder de 
kerstboom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je niets nodig, wat bijna 
onmogelijk is, dan kom je gezellig 
een oliebol eten op de 31ste. 

Tot ziens bij WCM.  
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Duitsland-Polen-Tjechië 2016 

KWIJT   -     WAT ZIJN WE DEZE REIS ALLEMAAL KWIJT GERAAKT 

DAG 1  Alkmaar- Osnabruck 313 km 
Yvonne en Henk en Gerard waren we voordat het 
begon al kwijt dit echter door privéomstandigheden 
Ferry en Ineke waren we kwijt de Alkmaarse poort dit 
doordat ze zich bij ons voegden op de dijk. 
Yvonne en Harry ook kwijt toegevoegd op de A28 
We raakten de gehaaste stadse leven kwijt. We reden 
door de Sallandse heuvelrug, prachtig gebied al zal het 
nog mooier zijn als het zonnetje schijnt maar helaas we 
hadden zo af en toe de regenpakken aan. En van dag 1 
zijn er geen foto’s, Carry was der camera kwijt (zat in 
de tas). Ook raken we deze manier van verslag geven 
kwijt, eerst wat gekrabbel op een papiertje en veel, 

veel later een verhaal van proberen te maken. 
Tegenwoordig doen we dat veel sneller via multimedia, 
prachtige foto’s en dagboek tegelijk weergegeven. U 
heeft het al kunnen volgen via facebook (dank Ingrid). 
Parkeerplaats kwijt met de lunch in Ootmarsum, we 
reden een ereronde voordat we plaats namen in dit 
gezellig dorp. 
Aangekomen in Wallenhorst waren we Els en Frank, 
Carry en Harry en Peter en Ed kwijt, die hadden een 
slaapplaats elders, de Lingemann was vol. 
 
DAG 2  Teuterburgerwald 148 km + 143 km 
Waren we het doel van deze dag kwijt namelijk een 
prachtige tocht door het Teutenburgerwoud. 
Aad en Marieke kwijt, de groep stond te tanken, Aad 
dacht een ander tankstation zag ons niet en denkt ik 
haal ze wel in, zij reden echter voor ons uit en hebben 
ons pas bij het hotel weer gevonden. 
Door de vele Umleitungen waren we de route kwijt, 
het mooie weer ook kwijt, dus besloten we een andere 
lunchplek te zoeken en terug naar hotel. 
Bij de eerste mogelijke lunchplek waren ze de kok 
kwijt, geen lunch dus. Bij de tweede ook. 
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Harry was Carry kwijt, hij zag Aad gaan en denkt daar 
gaan ik achter staan, alleen Carry stond nog naast de 
moter, deze schrikt niet hij rijdt wel meer naar een 
draai- of positieplek ze loopt er wel achteraan echter 
toen Harry omkeek of de groep al compleet was dacht 
hij dat ie wat kwijt was en kwam gauw terug geracet. 
Lunch kwijt, konden nergens terecht dus dan maar een 
tussendoortje bij het hotel en kregen we nog een 
soepje en wat patatjes. 
             
DAG 3   Osnabruck-Berlijn 448 km 
Eerst via de snelweg naar Berlijn, Hier raakte Aad zijn 
bril en brilkoker kwijt. Het zeilde zo over de weg naar 
de vangrail. Theo heeft de coördinaten opgeschreven. 
Aad heeft dus de rest van de tocht zijn zonnebril 
opgehouden. 
Na de koffiepauze was Karin haar handschoen kwijt, 
maar Haguli had een extra paar mee wat ze mocht 
lenen. 
Na de lunch waren we de snelweg kwijt, we gingen 
heerlijk binnen door toeren. Het slechte weer waren 
we gelukkig ook kwijt, het werd heerlijk, wolkje 
zonnetje. 
Theo is zijn knopje van zijn linker knipperlicht kwijt, het 
blijft maar aanstaan. 
 
Yvonne was de soepelheid van de versnelling kwijt dus 
zij ging met Harry alvast naar de dealer (Potsdam) voor 
wat olie. Even later hebben we ze geholpen de winkel 
voorraad kwijt te maken. Met het diner waren we 
Maureen en Haguli kwijt, zij gingen voor sushi de rest 
waarschijnlijk schnitzel. 
 
DAG 4   Berlijn 
Moter kwijt, we gaan Berlijn verkennen. Met de hop-
on-hop-off bus. Berlijn staat bekend om de muur maar 
die is ook kwijt. Er staat nog wel een stuk wat nu 
monument is. 
Theo zijn gezag kwijt, de bus stopte niet op zijn teken 
en reed door. Hilarisch als jezelf wel in de bus zit. Het 

mooi weer was ook weer kwijt en hebben sommige van 
ons prachtige poncho’s gekocht. 
Diner gezamenlijk bij blockhouse, daar waren ze de tijd 
kwijt duurde erg lang voordat we gingen eten. 
Ferry en Ineke waren het restaurant kwijt ze kwamen 
later. 
Terug in het hotel waren Harry, Harry en Ingrid de 
etage kwijt ze stonden op de derde vloer de sleutels in 
de verkeerde deur te draaien en kwamen er toen 
achter dat ze hoger moesten zijn. 
 
DAG 5    Berlijn - Wroclaw 368 km 
Open velden kwijt, we reden door een bosgebied wat 
eindeloos leek te zijn, alleen maar rechte bomen en Ed 
heeft ze allemaal geteld tot de vijfde rij vanachter. 
Waren we even kwijt waarvoor regenpakken ook al 
weer zijn, ze konden weer uit. De rechte platte wegen 
raken we nu ook kwijt, het was hobbelig met 
kinderkopjes en al. 
De € zijn we kwijt we hebben nu Zlt. 
 
Tegenwoordige tijd ook kwijt, met de lunch zaten we 
aan een goed gevulde goulash soep voor (omgerekend) 
€ 2,80 en koffie was € 0,60. Na deze tocht waren vele 
het gevoel in de billetjes kwijt. 
We raakte elkaar ook kwijt op het prachtig plein van 
Wraclaw en hebben in kleiner groepjes gegeten. 
 
DAG 6   Wroclaw - Auschwitz 268 km 

De Harley dealer in Wraclaw raakt zijn omzet kwijt 
want we zijn niet in de winkel geweest, wel erlangs. 
Het was half 10 en nog niet open dus besloten we om 
door te rijden. 
Bomen zijn kwijt, weer open landschap. Asfalt zijn ze 
hier kwijt het werden grindpaden en heel veel hobbels. 
Koelte kwijt het werd 32°C het asfalt 50 °C 
Gezellige en knusse restaurants zijn hier kwijt, we 
hebben gegeten bij het tankstation. 
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Door de hitte waren we de weg kwijt voor door de 
stad, die hebben we overgeslagen ook door de drukte 
en hebben we de snelweg genomen naar Auschwitz. 
Daar bestelde Carry een witte wijn op ROOM 102 de 
serveerster had dat niet geheel begrepen en komt met 
Rum aan. Ze was de Engelse taal kwijt. 
Doordat de omliggende restaurants om 7 uur dicht 
gingen, de achterliggende gedachte daarvan zijn wij 
geheel kwijt, aten we in het hotel. Die waren de grote 
porties kwijt Harry bestelde zalm maar kreeg een 
guppie voorgeschoteld 
 
DAG 7    Auschwitz 
Onze nachtrust kwijt omdat we optijd, 8 uur in de rij 
gaan staan bij Auschwitz. Maar nee hoor daar trappen 
ze niet in we mochten pas om half 9 erin. 
Je raakt daar alle besef van fatsoen kwijt, (hoe kan de 
ene mens dat een andere mens aandoen) je kent de 
beelden wel maar geeft je absoluut de rillingen. Er is 
zoveel bewaard gebleven, foto’s spullen etc. De juiste 
woorden ben ik kwijt om dit te omschrijven. 
De bus naar Birkenau liet op zich wachten en raakte 
dus overvol, toen raakte ik het wel kwijt. Om je in een 
bus te proppen om naar birkenau te laten vervoeren, 
klopte niet helemaal in het hoofdje. 
Om dit beeld kwijt te raken zijn Carry en Harry naar de 
Dealer in Kozowiz gegaan en hebben een t-shirt 
gescoord. Voor Yvonne en Harry was dit het dezelfde 
gedachte en reden met elkaar mee langs Birkenau. 

Diner met z’n alle tegenover het hotel maar daar 
waren ze de alcohol kwijt, alcoholvrij bier. Dan maar 
zelf gebrachte wiskey in het hotel nuttigen, de wijn was 
op of kwijt zoals u wilt. 
 
DAG 8    Auschwitz - Tjechië 303 km 
Carry was der leeftijd kwijt want ze voelde zich weer 
kind doordat de hele groep prachtig verjaardagliedjes 
hebben gezongen voor het ontbijt 

De grens kwijt want we rijden langs, over en tussen de 
grens van Polen en Tjechie. En als je dacht dat de 
wegen niet erger konden, jawel…  
De eentonigheid in landschap kwijt, we reden van vlak 
als Nederland naar bergen en bossen en alleraardigst 
leuke dorpjes. Het hotel was enig besef van de 
moderne normen van kamer oppervlaktes kwijt. Er 
stond in de linkerhoek een kleuterbed met een enorm 
gangpad van 20 cm ertussen had je in de rechterhoek 

nog zo’n bed, als je de hoek omging had je de 
badkamer met bruin-ijzer water. (Zaten we in het ijzer 
gebergte?) 
Het beloofde restaurant van het hotel waren we ook 
kwijt, geen eten, de taxi was erg duur dus toen maar 16 
enorme pizza’s besteld. De eigenaren en/of personeel 
heeft ook meegegeten en volgens ons is het restaurant 
de volgende dag weer open met onze pizza’s. 
 
DAG 9   Mostowice - Liberec 218 km 
We zijn de ZLt kwijt en gaan over op de CZ kronen. Met 
de koffie in Tjechie konden we met Zlt betalen werd 
het in € uitgerekend en kregen kronen terug als de 
eigenaresse met de mannen op de foto mocht. 
We raken ook de hobbelige wegen kwijt, het wordt 
grind en zelfs een bospad, Yvonne wilde niet haar 
voetjes in de blubber zetten en legt de moter maar op 
zijn kant. 
Om dit avontuur kwijt te raken zijn we maar weer gaan 
koffiedrinken, maar dit mannetje deed heel, heel 
moeilijk over het een deel per kas te betalen en een 
deel per pin. 
De knutterige hotelletjes ook kwijt, we komen in een 
enorm hotel met plattegrond. Zwembad en 
zwemparadijs beneden. Restaurant waar je nog mag 
roken maar wel erg goedkoop. 
 
DAG 10  Liberec - Dresden 143 km 
Nu zijn we ook Tjechie kwijt en gaan Duitsland weer in 
met iets minder hobbelige wegen en prachtig weer. 
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Harley dealer Dresden zijn voorraad t-shirtjes kwijt we 
hebben het nodige ingeslagen. 
Kleine knutterige hotels kwijt want met de 
overtreffende trap van groot, wat een enorm mooi 
hotel.  
 
De stad Dresden ook, prachtige gebouwen en leuke 
straatjes. Nadat ieder dit op zijn eigenwijze heeft 
aanschouwd hebben we aan het water de Elbe heerlijk 
gegeten.  

 

 
Dag 11 Dresden - Glosar 368 km 
Vertrouwen in de weerapp kwijt, die meldde dat het 
droog bleef, maar helaas de pakken gingen aan  
Raakten we de illusie kwijt dat de serie Colditz ook daar 
was opgenomen. We kwamen bij het kasteel erachter 
dat het in die tijd een ziekenhuis was. 
Bij de lunchstop was er een varken zijn kniegewricht 
kwijt, Aad Tervoort heeft eindelijk zijn fleishbein 
gegeten. Het lekker warme weer kwijt 10 graden en 
een hoosbui op het koppie.  
 
Harry van Bekkum raakt zijn moter kwijt vlak voor het 
hotel, achterwiel lager loopt eruit, wachten op anwb 
en huurauto.  Carry en Harry waren de andere gasten 
in hun hotel kwijt, er waren er geen. Karin en Jack 
waren hun kamer kwijt, Harry en Yvonne hadden die 
geboekt dus sliepen Karin en Jack in de kamer van de 
eigenaars. 
Maureen en Haguli het hele hotel kwijt, werd een 
andere aan de ander kant van de berg aangeboden. 
Peter zijn dinerrekening kwijt, liep zonder te betalen zo 
het hotel uit, sliep in ander hotel, hebben we 
ondertussen al weer opgelost. 
 
Dag 12   Glosar - Muiden 436 km 
Het vertrouwen in de weerberichten zijn we zeker 
kwijt, we bereidden ons voor op een lange natte tocht. 
Maar om half 12 is het droog en rijden we netjes 
tussen de buien door. 
Bij Muiden raken we elkaar ook allemaal kwijt, dit is de 
laatste stop met koffie en nemen we afscheid van 
elkaar. 
 
Wat een fantastishe mooie en gezellige rit was dit. Dat 
wilde ik even kwijt.     
Carry 
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- Advertentie –   
Kees de Zeeuw     DZ10-POLIS  
Ons kantoor is gespecialiseerd in het verzekeren van Harley-Davidson® motoren. 
 
Geen alarmverplichting 
Naast het stuurslot dient ook een extra deugdelijk slot te worden gebruikt (altijd twee sloten) 
 
Variabele winterstop 
Indien u de Harley® volledig Casco verzekert, kunt u gebruik maken van de winterstop. 
Eén telefoontje of mail is voldoende om de WA/Casco dekking (zogenaamde All-risk) om te zetten  
naar WA/Beperkt Casco (=brand-diefstal). Uiteraard ook bellen zodra de motor weer uit de winterstop kan. 
Bij oldtimers is de winterstop niet van toepassing. 
 
Rijvaardigheidskorting 15% 
Indien u een recente rijvaardigheidscertificaat (VRO Voortgezette Rijopleiding) kunt voorleggen, 
krijgt u een extra blijvende korting van 15% op de basispremie. 
 
Accessoires 
Extra accessoires, die zijn aangeschaft na de ingangsdatum van de verzekering, zijn voor 10% van de 
(taxatie)waarde van de Harley® gratis meeverzekered. 
 
Geen eigen risico 
Bij Casco-schade (en diefstal met alarm) geen eigen risico. 
 
Vaste taxatie 
Na overlegging van een recent taxatierapport van de IDEX (Tel 023-5552898) is de Harley® 3 jaar verzekerd  
op basis van vaste taxatie (art7-960 BW). 
Indien de Harley® nieuw is en niet geimporteerd dan kunt u volstaan met een kopie van de aankoopnota. 
Betreft het een lease-motor dan kan de Harley® verzekerd worden op basis van partijen taxatie. 
 
6-Ventielenpolis 
Indien de Harley® bij ons is verzekerd krijgt u op de autoverzekering dezelfde korting als op uw Harley®.  
(dit geldt uiteraard ook andersom). Sommige auto’s komen hiervoor niet in aanmerking. 
 
Extra korting van 5% 
5% extra korting op de basispremie bij een 3-jarig contract. 
 
Motorkleding 
Motorkleding is tot € 750,- per persoon meeverzekerd (bij een verkeersongeval). 
 
Zeer voordelige Casco-verzekering 
Heeft u al een aantal schadevrije jaren opgebouwd en maakt u gebruik van de winterstop, dan is de volledige  
Casco-verzekering niet veel duurder dan alleen een brand-diefstal dekking. 
 
Oldtimer 
Is de Harley® ouder dan 20 jaar en rijdt u minder dan 10000 kilometer per jaar, dan hebben wij een speciale oldtimerpolis 
 
Stalling: Op het woonadres dient de Harley® in een afgesloten ruimte te staan (schuur, garagebox). 
(Indien niet mogelijk dan in overleg) 
 
 
voor informatie: 
tel: 050-5775087 
www.dezeeuwverzekeringen.nl 
kees@dezeeuwverzekeringen.nl  
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Nazomerweekend in Meddo 

De verzamelplaats was dit keer Motel de Witte Bergen in 
Eemnes, en omdat ik niet van haasten houd, vertrok ik 
ruim op tijd om 08.30 uur vanuit Zaandam. 

Bij de aansluiting van de A8 met ring A10 reed ik achter 
een slak. En omdat er een groot verschil is tussen haasten 
en de boel ophouden, besloot ik om de gaskraan open te 
draaien er langs te gaan en meteen de linkerbaan van de 
A10 met een bezoek te vereren. 

Tot zover ging het goed, alleen had ik door de 
laagstaande zon niet gezien dat het verkeer op de A10 
stilstond. In paniek vol in de ankers ,gillende banden, 
geblokkeerde achterrem, uitbreken van links naar rechts 
met het achterwiel,en het leek wel of ik alleen maar 
harder ging. 

Met dank aan de gevolgde rijvaardigheids trainingen de 
tegenwoordigheid van geest om te blijven sturen waar ik 
heen wilde en dat werd de ruimte tussen de vangrail en 
de auto's.  

Bij de derde auto hoorde ik nog wel een knal en stond ik 
eindelijk stil. Bleek dat ik met de achter valbeugel de 
bumper van deze auto had geraakt. Ik zelf had geen 
schade en die van de auto koste uiteindelijk 100 euro. 

Ik was me er meteen weer van bewust dat de remmerij 
van een Fatboy drie keer niks is en dat dubbele 
remschijven en abs geen overbodige luxe zijn. 

Maar ik was wel meteen wakker voor de rest van het 
weekend. 

Heel rustig naar de Witte Bergen gereden waar met de 
groep nog even gezellig koffie werd gedronken en de 
eerste grappen over de tafel rolden. 

Toen we op punt stonden om te vertrekken kwamen er 

nog twee dames aan rijden die begrepen hadden dat we 
een half uur later zouden weg zouden gaan. Uiteraard 
gingen die twee eerst gewoon even koffie drinken 
waardoor ik de tijd kreeg om aan de rest uit te leggen wat 
de kreet : "de logica van een vrouw doet je beseffen dat 
je leeft " in houdt.  
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En toen begon eindelijk het weekend met op de eerste 
dag een lekker zonnetje, goeie lunch, mooie rit, en 
behouden aankomst in Motor Hotel Meddo. Hier zag ik 
tot mijn verbazing reisleider Maurice een tentje opzetten 
met daarin een heel dun matrasje !!!!!  

Iets verder op stond het tentje van Danny. Dit tentje had 
de grote van een te kleine doodskist.!!!  

's avonds heerlijk gegeten en daarna gezellig aan het bier 
rond het kampvuur. Heerlijk geslapen en 's morgens 
lekker aan de gebakken eitjes van uitbater Rinie.  

Tijdens de rit die dag bleek dat we waarschijnlijk een 
dyslectische reisleider hadden ( kan ook aan het matrasje 

gelegen hebben) en dat de in ons midden meerijdende 
voorzitter meer rook uit zijn helm blies dan er uit zijn 
uitlaten kwam. 

Fijntjes werd ik er later door Frank op gewezen dat dat 
een functie had. Hij had namelijk geen last van insecten 
in zijn helm. Ik had plotseling een dikke wesp achter mijn 
vizier zitten.  

's Avonds genoten van  een geweldig lekkere barbeque 
en een lekker biertje. Net als de eerste avond bracht 
Maurice het clublied van de West Coast Riders ten 
gehore. Zowel zijn stem als de tekst brachten diverse 
chapterleden in vervoering. Misschien een ideetje om de 
tekst in het clubblad te zetten zodat we de volgende keer 
allemaal mee kunnen zingen.  

En toen brak de laatste dag al weer aan. Na wederom een 
heerlijk ontbijt werd met de terug reis begonnen. 
Maurice was weer in bloedvorm, na 500 meter waren we 
de weg al weer even kwijt en ook Arnhem hebben we 
drie keer gezien. Maar daarna ging het weer super de 
luxe.  

Drie Coastriders gingen na de koffie in Arnhem 
rechtsreeks naar huis. Een van deze drie betrof Rinus. En 
voor Rinus wil ik toch even mijn petje afnemen. 77 jaar 
en gewoon mee rijden of er niks aan de hand is. Een 
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voorbeeld/wens voor velen!!!. 

Uiteindelijk met negen man/vrouw richting Lelystad voor 
de lunch, hier werd tevens alvast afscheid genomen van 
elkaar. Als groep reden we richting Enkhuizen waarna 
iedereen zijn eigen weg ging. 

Dit was voor mij al weer het einde van het seizoen omdat 

ik de laatste rit op zaterdag 8 oktober niet mee kan. 

Iedereen bedankt voor de mooie ritten, geweldige 
weekenden en jullie fijne gezelschap. 

Tot volgend jaar !!!!!!!  Vriendelijke groet  

Gerard 
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De mevrouw van de ledenadministratie 

De mensen die me kennen 
weten dat ik nogal van de 
"mijn zaakjes " op orde ben 
en dit geldt ook voor de 
ledenadministratie, ik ben van 
de actie reactie en niet tot 
morgen uitstellen wat ik 
vandaag kan doen. 

Nou is er 1 afdeling in onze 
ledenadministratie waar ik 
maar geen grip op kan krijgen 
en dat is het lidmaatschap bij 
de HOG, wel of geen lid, lid 
geweest, lid af, ik ben nieuw 
lid etc. etc. 

Nou weet iedereen dat je bij 
ons niet per se HOG lid hoeft 
te zijn, je bent dan gewoon 
begunstiger, met als enige 
uitzondering, je hebt geen 

stemrecht met verkiezingen, maar goed, ik zou geen goede HOG 
Chapter ledenadministratie mevrouw zijn, als ik jullie niet nog een 
keer wijs op de voordelen van een HOG-lidmaatschap, dit voor de 
twijfelaars, gewoon even hun site bekijken.                                  

http://www.hog.nl 

Zo deze taak zit er op, nu naar de reden van dit epistel, dat gaat 
dus over die ene afdeling, het lidmaatschap van bij de HOG. 

Ik zou het heel fijn vinden als jullie mij hiermee willen helpen, wij 
moeten namelijk ook in de HOG ledenlijst onze gegevens 
verwerken, dit gebeurt met enig regelmaat, het kost best veel tijd 
en werk. 

Dus wat ik van jullie vraag, heel simpel, verandert er wat aan je 
status, ben je lid van de HOG geworden, of juist het 
tegenovergestelde, je wilt geen lid meer zijn van de HOG, je 
lidmaatschap is verlopen en je gaat niet verlengen, noem het maar 
op, zouden jullie dit dan willen melden, gewoon even in een mailtje 
naar: ledenadministratie@coastriderschapter.nl. En nogmaals, 
je bent bij ons niet verplicht om HOG lid te zijn. 

Ohhhhh en nu ik jullie toch in de aandacht modus heb: verandert er 
wat aan je email-adres, huisadres, telefoonnummer, dan graag een 
berichtje, dit loopt op zich heel erg goed, maar een reminder kan 
nooit kwaad tóch? 

Nou dan rest mij nog om jullie alvast hele fijne feestdagen toe te 
wensen en een prachtig mooi gezond 2017 met heel veel veilige 
kilometers. 

En alvast mijn dank. Groetjes van  

Jet Vrugtman  

Agenda    
Voor de komende winter zijn de volgende evenementen geland 

Wat Wanneer Tijdstip Waar 

Algemene Ledenvergadering 11 februari 2017 20:00 uur Alkmaarse Poort 

EHMBO avond voor Road Captains 24 februari 2017 20:00 uur Alkmaarse Poort 

GPS en Routeplannen  10 maart 2017 20:00 uur Alkmaarse Poort 

Theorieavond verkeerskennis1 23 maart 2017 19:00 uur Alkmaarse Poort 

Alles over Route 66 met Dries1 31 maart 2017 20:00 uur Alkmaarse Poort 

                                                             

 

1 Onder voorbehoud 
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Ze kijken naar me
Heb jij dat nou ook weleens, het gevoel dat er iemand naar je kijkt zonder 
dat je iemand ziet?  Zeg maar, dat je het gevoel hebt, dat je begluurd wordt. 
Nou dat ervaar ik dus tijdens een chapterrit. Een hele tijd al heb ik het gevoel 
dat ik word aangestaard. Dat er iemand heimelijk naar mij zit te kijken en mij 
constant in de gaten houdt.  Ik kijk al rijdend om mij heen maar zie niemand. 
Het zal wel verbeelding zijn denk ik dan. Maar het gevoel blijft en ik word er 
gewoon een beetje nerveus van. Natuurlijk word ik gezien door diegene die 
achter mij rijdt, maar dat is altijd en dit paranoïde gevoel heb ik nu voor het 
eerst. Nog even en ik ben rijp voor een uurtje op de bank schiet het door mij 

heen. Een inbreuk op 
mijn privacy, ik word 
er echt gek van. We 
stoppen voor een 
stoplicht en dan zien ik 
haar.  

Een kruising tussen 
een Chichu en een 
Maltezer begluurt mij 
vanuit haar 

geïmproviseerde 
gevangenis en ze laat 
haar tanden zien. Alle 
denkbare scenario’s 
spelen door mijn 
hoofd.  Stel je voor, 
dat zij weet te 
ontsnappen en mij 
gaat bespringen om 
vervolgens die reeks 
scherpe tanden in mijn 
vlees te zetten. Daar 
moet ik toch even niet 
aan denken.  

Ik pak mijn smartphone en maak wat foto’s teneinde het benodigde 
bewijsmateriaal alvast te verzamelen. Vervolgens spreek ik de eigenaar aan 
en wat blijkt. De mengeling van Chichi en Maltezer blijkt een alleraardigst lief 
hondje te zijn die luistert naar de naam Millie.  

De oppas is vandaag verhinderd 
en daarom rijdt Millie haar 
chapterrit. Gewoon achterop de 
Harley bij Marc en Marianne, in 
een rieten mand die is afgedekt 
met een soort van gazen koepel. 
Aan de voorkant een stuk plastic 
voor de wind.  Ha, ha, dat ziet er 
grappig uit. Het gevoel van 
begluurd worden is gelijk 
helemaal weg en bij ieder 
volgend stoplicht heb ik contact 
met Millie. Een leuke afleiding 
tijdens een heerlijke ride out. Ze 
heeft het prima naar haar zin en 
daagt mij iedere keer uit met die 
ontdeugende ogen.  

Leuk voorvalletje dit. En het 
verhaal er om heen heb ik 
gewoon verzonnen en uit de 
grote duim gezogen.
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Roadcaptains training HOG 

Op 8 en 9 april 2017 wordt er weer een Roadcaptains-
training georganiseerd door de HOG Benelux. Per chapter 
mogen wij 4 cursisten kosteloos aan deze training mee 
laten doen. Vanuit de ons Chapter hebben zich twee 
kandidaten aangemeld. Er is dus nog plek voor nog twee 
anderen. 

 

OPROEP!!!!! 

Wil jij ook graag Roadcaptain worden en voldoe je aan de 
volgende criteria,  

- Je beheerst je motor en hebt voldoende ervaring. 
- Je bent HOG lid of je wilt HOG lid worden. 
- Je kunt alle “bijzondere verrichtingen” van het 

rijexamen met een voldoende afsluiten (slalom, 
noodstop, achtje etc.)  

- Je hebt zin om mee te helpen bij bepaalde events. 

Meldt je dan aan via rallies@coastriderschapter.nl . 

Aarzel dan niet, want wie het eerst mailt wie het eerst 
maalt. Het verdient aanbeveling om van tevoren wat te 
oefenen, want de cursusdag begint met een praktijktest. 
Haal je hiervoor geen voldoende, dan is verdere 
deelname aan de opleiding niet mogelijk. Natuurlijk 
willen wij je hier graag even bij helpen.  

Ook kunnen leden die al eens een Roadcaptains cursus 
hebben gevolgd reageren. Als er plekken overblijven 
kunnen die voor een opfrisbeurt opgaan. 
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Overdracht Editor 
Drie jaar geleden heb ik de Editorrol overgenomen van 
Rèny Blom om met heel veel plezier een nieuwe 
vormgeving van het Coast Riders blad neer te zetten en 
samen met de vormgeving ook de verhalen van de 
leden van de Coast Riders in een nieuw jasje te 
presenteren. In een tijdperk waar alles al op Facebook 
of Instagram geplaatst wordt, is het ook lekker om 
thuis met het blad op schoot nog een keer de verhalen 
wat uitgebreider te kunnen lezen, juist ook die 
verhalen die op de tijdlijn ondersneeuwen door andere 
berichten of die eigenlijk te kort zijn om het verhaal te 
vertellen. 

Door het blad zijn wij als Coast Riders ook verbonden 
met elkaar en ook leden die niet regelmatig meerijden 
met de ritten van Rallies of Events, maar toch op de 
hoogte gehouden willen worden van de trips en reizen 
die de leden maken, kunnen zo alles nog een keer 
meemaken. 

Het maken van het blad, viermaal per jaar, is een 
behoorlijke opgave, waarbij ik op regelmatige basis 
hulp heb gekregen van Road Captains en van leden die 

foto's en of verhalen opstuurden. Maar na 3 jaar hier 
volop mee bezig te zijn geweest, was het voor mij tijd 
om de pen door te geven aan een nieuwe Editor. 

Door verschil in inzicht tussen mij en het bestuur is 
besloten om de pen eerder over te dragen, vandaar dat 
het laatste nummer van 2016 niet van mij afkomstig is, 
ook mijn input voor dit blad is beperkt gebleven.  

Neemt niet weg dat ik hoop dat in de komende 
Algemene Leden Vergadering een enthousiaste 
vrijwilliger op gaat staan die het blad voor de Coast 
Riders verder wil gaan vormgeven en uitgeven. 

Bij deze wil ik ook nog die leden bedanken die mij 
gesteund hebben afgelopen jaren en er ook voor 
gezorgd hebben dat het blad ook inhoud heeft 
gekregen. 

Dank en wellicht tot ziens tijdens een van de ritten in 
het komende seizoen. 

Michiel 

 
Safety First 
Na twee seizoenen Safety Officer te zijn geweest voor het chapter 
draag ik het stokje over. Daarmee geef ik graag het volgende 
chapterlid de mogelijkheid zich in te zetten voor ons aller chapter en 
vooral vanuit frisse ideeën weer een bijdrage te leveren aan veilige 
ritten voor ons allemaal.  

De afgelopen twee jaar heb ik mij graag ingezet. Hoogtepunten 
waren de theorieavond voor leden bij Verkeersschool Brinkman en 
de dag met Motogymkhana Nederland waar we gezamenlijk in een 
mooie sfeer konden werken aan het verder verhogen van de 
rijvaardigheid.  Dieptepunt werd recent gevormd door het eenzijdig 
ongeval met letsel tijdens de sluitingsrit.   

Afijn, tijd voor verandering, ik ben benieuwd wie de handschoen 
oppakt! 

Maurice 
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Afscheid van een bijzondere man 
Op 21 augustus van dit jaar 
overleed een bijzonder man. 
Herman Glaap, grondlegger van 
onze vereniging, werd ruim twee 
jaar geleden met een 
afschuwelijke ziekte die hij, met 
steun van zijn vrouw Diny, 
probeerde te bedwingen. Helaas 
bleek dit niet mogelijk.  

Zijn inzet voor het organiseren 
van Evenementen en de 
zogenaamde Ride Outs was 
uniek. Herman was een rustig en 
bijzonder positief ingesteld 
mens. Een man met een 
vriendelijke uitstraling en de 
nodige humor. Maar ook een 
man die op geheel eigen wijze 
duidelijk kon maken als hij het 
ergens niet mee eens was, hij 
kon, zoals hij dat zelf noemde, 
functioneel boos zijn. 

Overdragen van kennis was zijn 
tweede natuur. Op de 
zogenaamde GPS-avonden kon 
hij op zijn geheel eigen wijze 
uitleggen hoe een Garmin 
werkte en hoe je routes kon 
maken. De TomTom gebruikers 
stelde hij dan op zijn 
humoristische wijze gerust dat 
het ook op hun apparaat kon 
maar hoe dat moest liet hij 

graag in het midden.  

Hij was trots op zijn motorfietsen 
die als vanzelfsprekend tiptop 
waren onderhouden. Dat 
onderhoud was ook een van die 
zaken die hij met ons deelde om 
veilig en gedegen te blijven 
rijden. Een techneut ten voeten 
uit. 

Niet alleen een techneut maar 
ook een goed coureur. Verzot 
van het rijden bijvoorbeeld door 
Amerika. Hij heeft dit 
regelmatig, uiteraard met zijn 
Diny, dit continent bezocht en 
met een Harley verkend. Maar 
ook dichter bij huis, in Europa, 
heeft hij veel kilometers 
afgelegd. Met zijn ervaring kon 
hij als geen ander mooie routes 
plannen. De leden die 
bijvoorbeeld met hem naar de 
Duitslandreisjes meegingen 
werden getrakteerd op allerlei 
ervaringen, van mooie rustige 
wegen tot aan uitdagende 
haarspeldbochten. Afwisselend, 
spannend en ontspannend. 
Kortom een ware meester in het 
organiseren van dergelijke 
evenementen. 

Ook het maken van bijzondere 
uitdagingen was iets wat in zijn 
genen zat. Hij hield er ook van 
om soms iets bijzonders te 
maken. Een van deze bijzondere 
dingen was bijvoorbeeld een rit 
op 10 oktober 2010. Tijdens de 
briefing gaf hij aan dat hij met 
deze cijfers had gespeeld.  

Na de rit heeft hij ons het 
antwoord gegeven. Er waren in 
deze rit 100 (10x10) snelheid-
beperkende obstakels 
opgenomen en het meest 
bijzondere was dat op één bocht 
na, alle bochten rechtsaf waren 

gekozen en dat waren er dus ook 
100. Volgens mij moet hij er 
weken, met de nodige humor en 
plezier aan hebben gewerkt. 
Zo’n actie kenmerkte de unieke 
mens Herman Glaap. 

Voor Diny hebben wij een 
speciaal In Memoriam 
vervaardigd waarin een aantal 
van onze leden hun 
condoleances hebben verwoord.  

Herman heeft in onze harten een 
speciale plaats gekregen en we 
zullen zijn immer optimistische 
kijk op het leven als mooie 
herinnering aan hem meenemen.  

Zijn woorden: “Keep the sunny 
side up” zullen wellicht nog 
regelmatig klinken en ons 
herinneren aan een man 
waarvan we veel te vroeg 
afscheid moesten nemen.
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Blister But 2017 
Ook in 2017 gaan we weer deelnemen aan de door HOG Benelux te 
organiseren “Blister But”.  Om verzekerd te zijn van een grote deelname, 
hebben we er dit keer voor gekozen om de “Blister But” aan te merken als 
een normale reguliere Chapterrit.  Op 27 mei 2017 zullen we onder leiding 
van Harry en Ruud een aantal dealers bezoeken waarbij we bij iedere een 
duit in het zakje doen voor het goede doel. “Welk goed doel”, hoor ik je nu 
denken. Nou, dat kan ik je alvast wel verklappen.   

Het goede doel voor 2017 is: 

Een pracht van een doel, een organisatie die zich inzet voor het broodnodige 
onderzoek op het gebied van borstkanker.  En daarom gaan wij met zijn allen 
ons steentje hieraan bijdragen. De blaren op ons kont zullen we rijden. Een 
paar dealers in groepsverband of een zo groot mogelijk aantal dealers 
individueel zoals Simon en Ingrid dit in 2016 hebben laten zien. Zij zijn voor 
2016 onze kampioenen. Wie wordt dat in 2017.  

Simon heeft in 2016 met zijn 538 km zelfs beslag gelegd op de tweede plaats 
in de hele Benelux. Beide kanjers van 2016 hebben echter al laten weten, 
dat zij de strijd in 2017 weer zullen aangaan met elkaar en met alle overige 

rijders. Tijdens het 
eindejaarsfeest heeft het chapter 
aan Simon en Ingrid de beloofde 
chapterprijs uitgereikt. Simon als 
nr. één bij de mannen met 538 
km en Ingrid als nr. één bij de 
vrouwen met 517 km. Met dank 
aan Reny, die heel vakkundig een 
bierlaars voor Simon en een 
kaarsen stolp voor Ingrid heeft 
voorzien van de nodige logo’s.  

Ook voor 2017 is Jet alweer aan 
het nadenken over een 
toepasselijk cadeau voor de 
winnaars. Natuurlijk rijden we 
niet mee om de prijs in de wacht 
te slepen al is dit natuurlijk wel 
een leuke aanvulling.  Nee, we 
rijden mee om zo veel mogelijk 
geld in te zamelen voor het goede 
doel. Wij motorrijders hebben de 
term Charity immers hoog in het 
vaandel staan. En Pink Ribbon 
past daar als goed doel 
uitstekend bij.

  

Lieve allemaal, 

De grote belangstelling, de vele tientallen kaarten, de bloemen, de telefoontjes en bezoekjes die Herman en ik tijdens zijn 
ziekte mochten ontvangen zijn een grote steun geweest. 

Na het overlijden van Herman ging deze belangstelling en steun onverminderd door. Het afscheid dat ik met zo velen van 
jullie kon delen was indrukwekkend en warm. Het feit dat een aantal Coast Riders een actieve rol wilden spelen bij de 
uitvaartplechtigheid betekent heel veel voor mij. 

Maar dan: Ingrid en Jet kwamen dinsdag op de koffie en brachten een werkelijk fantastisch boek mee, het Herman 
herinneringsboek, zoals zij het noemen.  Met geweldige verhalen, herinneringen, foto’s en anekdotes, bijgedragen door 
heel veel leden en prachtig samengesteld door Ferry de Ridder.  Er spreekt zoveel liefde, respect en vriendschap uit. 
Hiermee kan ik zeker verder. 

Ik dank jullie allemaal uit de grond van mijn hart. 

Diny Glaap  
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De cijfers liegen niet en let op borstkanker komt niet alleen bij vrouwen voor. Het zijn afschuwelijk hoge cijfers 

waar je toch wel een beetje stil van wordt. Laten we er met zijn allen in 2017 voor gaan om zo een hoog mogelijke 
afdracht aan Pink Ribbon te kunnen 
doen. Zet hem in je agenda.  

De Blister But wordt op initiatief van 
HOG Benelux georganiseerd door alle 
chapters en dealers in de Benelux.  

Je rijdt van dealer naar dealer en 
scoort iedere keer een stempel op je 
stempelkaar nadat je de minimale 
sponsorbijdrage hebt betaald. Ieder 
chapter zorgt voor mooie routes van 
hun thuishaven naar de volgende 
dealer. Deze routes kun je steeds bij 
het chapter en de dealer waar je 
bent aangekomen verkrijgen.  

De organiserende chapters en 
dealers zorgen ook voor drinken, soep of broodjes en soms ook nog andere lekkere dingen. Het wordt weer een gave 
dag.  Je bent een mooie dag bezig met fondsenwerving voor Pink Ribbon gecombineerd met een fantastische motorrit 
op je stalen vriend. Mooier kan het toch bijna niet? 
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De Slotrit 

 
Stralend najaarsweer en 'n email van het chapter, deden 
75 bikers in beweging komen op deze zaterdag 8 oktober. 
De start en briefing was dit keer bij de dealer WestCoast, 
waar Bas en medewerkers volle potten koffie hadden 
klaarstaan, en natuurlijk een volle showroom met 
prachtige HD's en een uitgebreide kledinglijn met 
koopjes. 

Het achterterrein was nauwelijks groot genoeg om alle 
motoren te parkeren! 

Na briefing van roadcaptain Aad Tervoort vertrokken we 
massaal, waarbij we natuurlijk weer gefilmd werden door 
liefhebbers. 

Zo'n 15 km ten noorden van Alkmaar, reden we over 
smalle weggetjes in de Gemeente Bergen. Gelukkig was 
het ondanks het fraaie weer niet druk met fietsers, 
vermoedelijk omdat het zaterdag was. Op de “Klaassen en 
Evendijk” kronkelt het grote peloton zich richting 

Schoorldam, om daar de Westfriese dijk op te slingeren. 
Ferry en ik reden achterin als laatste RC's en vlak voor ons 
gaat in een bocht Dick Nijbroek onderuit. Het tempo was 
echt laag, misschien 15 km/uur, maar wat heeft zo'n val 'n 
impact. 

In het midden van de weg lag over vele meters grit, in 
dezelfde kleur als het asfalt. Geen waarschuwingsborden, 
geen wegwerkzaamheden. Nou zie je wat beschermende 
kleding doet, en je motorlaarzen! 

Dick heeft letsel, maar geen wonden. Onze EHBMO tassen 
kunnen dicht blijven. Nu moet je de op 'n koude februari-
avond, in de Alkmaarse Poort geleerde procedures, in 
praktijk brengen. Dat lukte ons best aardig. 

Ambulance komt voor Dick en later bleek dat hij z'n 
onderbeen op 2 plaatsen heeft gebroken. Z'n enkel is 
gespaard dankzij de motorlaarzen. Ik bel Bas en 
Westcoast haalt direct de beschadigde Harley op met z'n 
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bus. Ferry maakt foto's van motor en wegdek voor Dick 
zijn verzekering. Wellicht is verhalen op wegbeheerder 

mogelijk. 

Ook Martin Ris is bij ons gebleven om hulp te bieden; hij 
zag in z'n spiegel het ongeluk gebeuren. 

Na dit vervelende 
incident vervolgen 
we de slingerroute 
en komen na 45 
minuten bij de 
koffiestop in het 
immer gezellige 
Callantsoog. Een 
uitstekende keuze 
en plek genoeg. 
Tja, iedereen had 
toen de koffie met 
iets lekkers al op, 
en stond startklaar 
om de route te 
vervolgen. Toen 
hebben wij de 

koffie maar overgeslagen en onze zinnen gezet op 'n forse 
vis in IJmuiden. Via Egmond, Duin en Bosch, Noorddorp, 

en Velsen-Noord zuidwaarts. 

Sind het Brexit is de waarde van het Britse pond gedaald. 
Laat nu het Nederlandse pont in waarde zijn gestegen.....!  
De pont naar IJmuiden zat strak vol met alleen al 74 
Harley's, er kon geen auto meer bij. Stel nu de 
gemiddelde waarde van een Harley op € 15.000,- dan was 
er dus 74 x € 15.000,- = € 1.110.000 waarde op die pont. 
Dat was nog nooit gebeurd. Record gebroken! 

Het eindpunt was bij Japie, vlak bij de ferry naar 
Newcastle. Nou Japie had op ons gerekend, z'n dochters 
en nichten allemaal in de bediening, en zo zaten we om 
half vier heerlijk aan de kabeljauw, op 'n terrasje in de 
zon, ons record te vieren. Een voldane slotdag met helaas 
een ongeval. 

Dick, beterschap en een spoedig herstel, namens ons 
allen. 

Lucky 
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Van de Ralliestafel 
Het jaar is bijna om en alle ritten zijn gereden. Wat hebben we weer genoten 
dit jaar. En wat waren de weergoden ons goed gezind, hulde aan Zeus, 
Zephyrus, Notus, Eurus en Boreas. Super gedaan mannen. Hopelijk regelen 
jullie dit het komend jaar weer zo voor ons.   

Het waren stuk voor stuk mooie ritten met een onwijs mooie opkomst aan 
motoren, soms wel dik over de 60 en dat is best veel. Wat heerlijk om deze 
Harley-Davidson passie zo met elkaar te delen en er met zo een grote groep 
erop uit te trekken. Super gewoon. Daarom zit het rallies team niet stil.  

Voor het komende jaar zijn de 
plannen al weer gereed en voor 
sommige ritten al helemaal 
uitgewerkt.  

Er wordt op dit moment alweer 
volop gewerkt om de juiste 
puntjes op de juiste “i” te zetten.  

Noteer alvast in je agenda dat je 
op de hiernavolgende data bezet 
bent omdat je dan weer een 
heerlijke rit aan het rijden bent.

Wanneer Wat Wie Start Vertrek 

  1 april (zaterdag) Openingsrit Theo West Coast Motors 10.00 uur 

  7 mei S.P.A.R. rit Ruud Woeste Hoogte Enkhuizen 10.00 uur 

27 mei (zaterdag) Blister But Harry West Coast Motors 9.00 uur 

11 juni Mooie rit Aad 1 Alkmaarse Poort 10.00 uur 

16 juli Maazs en Waal XL rit Aad 2 Alkmaarse Poort 10.00 uur 

20 augustus Zeeland XXL rit Theo Alkmaarse Poort 10.00 uur 

17 september Verrassingsrit Mark Alkmaarse Poort 10.00 uur 

  7 oktober (zaterdag) Sluitingsrit Aad 1 West Coast Motors 10.00 uur 

Zoals je kunt zien zijn er weer ritten “voor elk wat wils”.  
Korte ritten, iets langere ritten en zelfs een hele lange 
rit. De vertrektijden zijn in principe 10:00 uur.  

De Blister But op 27 mei start om 9:00 uur.  Maak een 
keuze of rijd ze allemaal mee.  Laat je vooral niet 
beïnvloeden door sommige smartphone-applicaties 
zoals “Buienradar” en andere weervoorspellingen. De 
praktijk heeft ons geleerd, dat de werkelijkheid enorm 
kan afwijken van deze voorspellingen. Zo zonde om op 
basis van deze informatie thuis te blijven, terwijl het 
prachtig weer blijkt te worden.  Wij kijken ernaar uit 

om jullie te zien tijdens de ritten en denk eraan, met 
een volle tank aan de start. 

Rest ons om jullie hele fijne feestdagen en een heel 
gelukkig nieuw jaar toe 
te wensen. 

Namens het hele rallies 
team 

Aad 
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HOG meeting voor bestuursleden (POM) 
Ieder jaar organiseert de HOG Benelux een twee daagse 
bijeenkomst ergens in de Benelux waar diverse 
afgevaardigden per Chapter bijeenkomen.  

 Altijd interessant om te horen hoe de HOG en hoe 
Harley-Davidson er voor staat, hoe het afgelopen jaar is 
verlopen en welke plannen er zijn voor het komende 
jaar. Dit jaar gaan Aad1 en Aad2 al vroeg op pad om 
vervolgens een uur te vroeg in Antwerpen te arriveren. 
Het Novotel vlak bij de Kaaien is ons meetingpoint. De 
koffiemachine staat aan, dus dat uurtje te vroeg is geen 
probleem.  

Klokslag 10:00 uur begint de lange zit. We worden 
gehersenspoeld met cijfers over gefabriceerde motoren, 
afzetcijfers, omzetten per regio enz. enz.  Wel 
interessant allemaal. We laten het allemaal een beetje 
over ons heen komen. Tijdens de evaluatie van het 
afgelopen jaar komt natuurlijk de Blister But 
voorbijzeilen.  

 Het was de eerste keer dat dit georganiseerd werd en 
had duidelijk aanloopproblemen. Het moet allemaal nog 
even wennen. Dit jaar is de datum al bekend en is ook 
duidelijk wat de bedoeling is. Het goede doel wordt 
bekend gemaakt en de keuze is gevallen op Pink Ribbon. 
27 mei 2017 gaat het gebeuren. De Blister But 2017 

wordt dan verreden.  De Benelux rally is dit jaar in 
Antwerpen, vlakbij het Novotel waar we nu te gast zijn. 
Met de hele club bezoeken we de rally site. Het wordt 
een bijzondere rally, zie elders in dit magazine. Enkele 
data die voorbijkomt zijn de volgende: 

De vergadering duurt tot laat in de middag en wordt 
afgesloten met een dinner buffet.  Tot zo ver het 
officiële gedeelte, want dan komt de bus voorrijden en 
brengt ons allemaal naar het hartje van Antwerpen, De 
Grote Markt. En daar gebeurt het allemaal. We duiken 
met zijn allen het Kid’s Rythm ‘n’ Blues Kafee in.  Daar 
blijven we tot in de kleine uurtjes en worden dus diep in 
de nacht weer met de bus bij het Novotel gedropt.  Dat 
is genieten. Wat een stad dat Antwerpen. En wat een 
ontspanning na zo een hele dag te hebben 
doorgebracht in een vergaderruimte.  De zondag wordt 
door ons benut om weer huiswaarts te rijden.  Het is 
zondagmorgen, geen kip op de weg.  Om halfelf zijn we 
weer thuis. 

Facebook 
Wij als Coast Riders Chapter Alkmaar zijn al een tijdje te vinden op onze eigen gesloten 
Facebookpagina. Je vindt hier veel verhalen en foto’s van mede clubleden. Ook wordt hier 
informatie gedeeld over komende ritten, of initiatieven van leden om een rit te maken of 
evenement te bezoeken. Blijf op de hoogte door je email door te geven via 
Ledenadministratie@coastriderschapter.nl Of vraag toegang aan de beheerder van de pagina. 
Of kijk op onze vernieuwde website www.coastriderschapter.nl voor het laatste nieuws, de 
agenda en verder informatie over onze vereniging.  

Open House Weekend Harley 
Davidsons Dealers 25 en 26 maart 

Road Captainstraining 8 en 9 april 

Saint Tropez 11 t/m 14 mei 

Beneluxrally 2 t/m 4 juni 

Ireland Bikefest 2 t/m 5 juni 
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Toeren met de tandarts
10-jarig jubileum op de motor 
 
Tandarts Monique Arts vierde het 
10-jarig jubileum van haar praktijk 
met een origineel evenement. Zij 
nodigde haar patiënten uit voor een 
motortoertocht.  

Op je vrije zondag voor de lol naar 
de tandarts, dat klinkt misschien wat 
wonderlijk. 15 patiënten aarzelden 
echter niet toen zij een uitnodiging 
kregen van Tandartspraktijk Arts 
voor een motortoertocht. Gert 
Schoorel komt al veertig jaar in de 
praktijk aan de Oranjekade, dus ook 
voor Monique Arts deze overnam: 
“Het is een vertrouwde plek voor 
mij. En ik vond het zo’n origineel 
idee dat Monique zo haar jubileum 

wilde vieren. Het past ook echt bij 
haar. In de wachtruimte zag ik een 
keer een foto van haar op een zware 
motor. Zo raakten we daarover aan 
de praat. Als ik een lange 
behandeling heb, neemt ze 
regelmatig even pauze, zodat ik mijn 
kaken even kan bewegen. Zo leer je 
elkaar een beetje kennen.”  
 
Op pad 
Als iemand in de stoel ligt, gaat het 
gesprek regelmatig over de 
liefhebberij van de tandarts én de 
mondhygiënistes: motorrijden. 
Monique: “Juist de mensen die zelf 
motorrijden, beginnen vaak over die 
foto van mij in de wachtkamer. Je 
weet op een gegeven moment wie 
ook rijdt. Samen met de 

mondhygiënistes, Donna van der 
Laarse en Danique Harmsma, 
bedacht ik dat het leuk zou zijn om 
een keer met die patiënten op pad 
te gaan. We hebben daarom een tijd 
bijgehouden wie een motor heeft. 
Die mensen hebben we vervolgens 
gemaild of ze mee wilden met de 
tocht.”  

Monument 
Tussen de bedrijven door 
organiseerde het team het tochtje. 
Ondertussen was het ook extra druk 
in de praktijk, vanwege de 
ingrijpende restauratie van het 
pand. Voor de energieke Arts is een 
extra zondag naar de praktijk echter 
geen probleem. Sterker nog, ze is 
blij dat het er nu van gekomen is. 
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Eerder ging het vanwege slecht 
weer niet door: “Ik wil geen 
onnodige risico’s lopen natuurlijk, 
dus heb ik het afgeblazen.” Patiënt 
John Verstrepen rijdt een BMW uit 
1978: “Ik vond het echt jammer dat 
het de eerste keer niet doorging. 
Eigenlijk is rijden in toerverband niet 
echt mijn hobby, maar dit vond ik 
een heel leuk initiatief. Monique is 
echt een vakvrouw en heel 
avontuurlijk. Ook professioneel, 

want zo’n praktijk opbouwen is 
natuurlijk ook een avontuur.”  

Heerlijk 
Dit keer werkten de weergoden wel 
mee. De tocht ging langs de 
Ringvaart naar Vogelenzang. 
Schoorel: “Ik rijd wel vaak 
toertochten met motorclubs, maar 
dit was heel bijzonder. Normaal ga 
je vaak op pad met mensen met 
hetzelfde merk of soort motor.  

Nu waren er mensen met choppers, 
naked bikes, een Harley, oldtimers: 
alles. En de sfeer was heel relaxt. 
Aan het einde maakte de vader van 
de mondhygiëniste een groepsfoto. 
‘Nu even allemaal een big smile!’, 
riep hij. Waarop iemand zei: ‘Niet je 
tanden bloot lachen, jongens. Straks 
wordt die foto tegen je gebruikt’.” 
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-advertentie- 

 
Collectieve motorverzekering 
Het Coast Riders Chapter biedt u de mogelijkheid 
tot het afsluiten van een collectieve 
motorverzekering. 
 
Hoe werkt het? 

Neem contact op met Havelaar en van Stolk, 
telefoon: 
010-2816772, en vraag naar: 
JohanOosthoek, (johan@havelaar.com),  
Wendy Steenhorst, (wendy@havelaar.com) of 
Robin van der Ende (robin@havelaar.com)  
 
Zeg dat u lid wordt (of bent) van ons Chapter. Op 
onze website: www.coastriderschapter.nl  
kunt u ook een offerte formulier downloaden en dit 
opsturen naar: Havelaar en van Stolk, 
Antwoordnummer 2257, 3000 VB Rotterdam. Het 
formulier kunt u ook faxen naar 010-2816799 of 
mailen naar info@havelaar.com of één van de 
eerdergenoemde e-mailadressen.  
 
De voordelen zijn: 
− 30% extra korting op de bruto premie voor 

leden CRCA 
− Rijvaardigheidsbewijs? 15% extra korting met 

onbeperkte looptijd.  
− Driejarig contract? 5% extra korting. 
− Een taxatie is bij verlenging van of naar een 

driejarig contract voor rekening van Havelaar & 
van Stolk (alleen bij een volledig 
cascoverzekering). 

− Accessoires zijn voor € 700,- gratis 
meeverzekerd. 

− Motorkleding is tot € 1.000,- per opzittende 
meeverzekerd (bij volledig casco).  

− Eigen risico (€ 450,-) vervalt bij reparatie bij 
West Coast Motors. 

− Meest uitgebreide diefstaldekking. Zelfs bij het 
niet voldoen aan de stalling- en 
beveiligingvoorschriften, geldt slechts een 
verhoogd eigen risico. 

− Drie jaar nieuwwaarderegeling voor de eerste 
eigenaar bij volledig casco. 

− Aankoopprijsgarantie gedurende twee jaar voor 
tweedehands motoren, niet ouder dan 5 jaar bij 
een volledig cascoverzekering. 

− Bij 5 jaar schadevrij rijden al 75% no-
claimkorting. 

− Winterstop (van 15 dec. tot 1 feb.) 5 % extra 
korting. 

− Hulpverlening in binnen- en buitenland (zie onze 
voorwaarden). 

 
Bij deelname aan een Safe Riders Training is het 
mogelijk om voor € 15,- per motor per dag een 
extra verzekering te sluiten, tegen verlies van de 
bonuskorting bij schade op de dag van de training. 
Deze collectieve Harley-Davidson verzekering is 
alleen voor leden van het Coast Riders Chapter en 
de collectieve korting vervalt bij beëindiging van het 
lidmaatschap. Vraag vrijblijvend een offerte aan, 
het verplicht u uiteraard tot niets.  
 
Namens het bestuur van het Coast Riders Chapter. 
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Duitslandweekend 

Een ander begin, niet op vrijdag zoals gebruikelijk maar 
vertrek op donderdag richting Duitsland. Verzamelpunt 
het tankstation Harijn aan de A2 bij Utrecht. Een aantal 
van ons hebben net de Polenreis achter de kiezen en 
gaan weer met elkaar op avontuur. Rustig weer en dat 
blijft volgens de weersverwachtingen ook zo. Relaxed en 
volgetankt begint de reis naar Duitsland. Ja, het eerste 
stuk blijft altijd wat onrustig. De autobaan is nu eenmaal 
niet ons geliefde manier van reizen maar het schiet 
natuurlijk wel op. Onderweg een kopje koffie met daarbij 
voor een aantal natuurlijk de onvermijdelijke appelgebak 

en dan weer op weg naar de lunch. 

Ons hotel is een oude bekende: Hotel Sonneblick in Lütz, 
iets ten zuiden van Koblenz. In totaal gaan er 26 mensen 
het hotel bevolken en worden verplaatst op 17 motoren, 
een mooie bonte mengeling van gepassioneerde Harley 
liefhebbers. Aangekomen in het hotel zijn er al een aantal 
mensen die op ons wachten. Voor mij zijn er ook twee 
nieuwe gezichten bij. Joke Hurk en Douwe Atsma en Jan 
van der Laan rijden voor het eerst mee. Best spannend in 
zo’n groep en zeker als je weet dat dit gebied soms best 
aardige haarspeldbochten in petto heeft.  

Door Rallies zijn een aantal mooie routes gemaakt. Het 
maken van routes vanaf de PC zorgt in de praktijk soms 
voor problemen. Je weet niet of er wegen afgesloten zijn 
en Umleitungen in Duitsland geven soms verassende 
effecten. Een mooi exemplaar hiervan was dat sommige 
mensen zich even losmaken van de groep om hun eigen 
plan te trekken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling maar 
onvermijdelijk met vrije geesten die niet voor niets op 
een Harley rijden.  
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Maar het is altijd geruststellend dat ze elkaar weer 
vinden op de afgesproken plaats waar uiteraard gegeten 
moet worden. 

Zoals gezegd, mooie routes door een prachtig land, want 
dat is Duitsland nu eenmaal. Over het algemeen goede 
wegen, goed eten en uiteraard heerlijk bier. Ja, de 
mensen van Events weten dat goed te organiseren.  Er is 
dankbaar gebruik gemaakt van de ervaring van onze Road 
Captains. Het enige minpunt is dat we soms even de 
regenpakken aan moesten trekken, maar ja dat is dan 
een van de charmes van het motorrijden.  

Het belangrijkste van dit soort reisjes is, naast het rijden, 
natuurlijk de gezelligheid die we met elkaar hebben. Het 
hotel Sonneblick is niet echt een vier sterren hotel en dat 
blijkt ook wel aan de gedateerde inrichting. Verder heb je 
pech als je op de tweede verdieping slaapt. Onder de 
douche gaan is geen probleem maar het wachten op een 
paar druppels water is er een van langdurig geduld. Dan 
maar even in het “zwembad” afkoelen want dat is er dan 
weer wel. Ook het eten is op zijn Duits. Geen haute 
cuisine maar gewoon een goede hap. En op zaterdag een 

bijzondere barbecue met goed vlees. Kortom; we hebben 
niets te klagen gehad over ons verblijf daar.  

Duitsland was dit jaar weer gewoon ouderwets gezellig. 
Voor degene die dit nog nooit hebben meegemaakt zou 
ik het zeker een keer aanbevelen. Volgend jaar is er weer 
een weekend gepland. 
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De Algemene Leden Vergadering 
In voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering berichten wij u dat deze gepland is op 11 februair 2017. Locatie 
Alkmaarse Poort, aanvang: 20:00 uur. Conform de afspraak die op de laatste vergadering is gemaakt ziet u hieronder 
het  
Rooster van Aftreden Bestuursleden: 
 
Volgens het Rooster van Aftreden Bestuursleden treedt het volgende bestuurslid tijdens de ALV af: 

− Secreataris:  Aad Tervoort 

Daarnaast zijn in het afgelopen kalenderjaar de volgende vacatures ontstaan: 
− Events 
− Redactieleden voor ons Magazine 
− Website 
− Safety 

Voor de Events functie hebben we in Harry Pronk een 
prima kandidaat gevonden. Harry neemt de Events-post 
op dit moment op ad interim-basis waar en zal, vermits er 
geen tegenkandidaat zich meldt en genomineerd wordt, 
in de ALV definitief in het bestuur plaatsnemen.  

Na afloop van de ALV-2016 heeft Jacqueline zich gemeld. 
Ook Jacqueline heeft de LOH-functie dit afgelopen jaar op 
ad interim-basis vervuld. Het bestuur heeft echter 
besloten om geen actieve invulling meer te geven aan de 
LOH. Jacqueline is nu onderdeel van de Evenementen-
commissie. Ook zij zal tijdens de ALV, indien zich geen 
andere kandidaten zich melden, van haar ‘ad interim’-

predicaat verlost worden. Ook aan de Website vacature is 
inmiddels invulling gegeven. Joop Stringer is onze nieuwe 
webmaster. Uiteraard tot de ALV op ad interim-basis. 
Voor de functies Magazine, Charity en Safety zijn we nog 
op zoek naar geschikte kandidaten.  

Aad tenslotte heeft aangegeven zich herkiesbaar te 
stellen. Heb je interesse in een van de functies en wil je je 
kandideren? Je kunt je tot vijf werkdagen vóór de ALV 
aanmelden bij de Secretaris van: 
Coast Riders Chapter Alkmaar, p/a West Coast Motors, 
Madame Curiestraat 6, 1821 BM Alkmaar.  
Of een mail sturen naar secretary@coastriderschapter.nl.
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Eindejaarsfeest 
Het was weer super 
gezellig tijdens ons 
jaarlijkse eindejaars feest. 
Gewoon in een kleine 
kroeg in het centrum van 
Alkmaar elkaar nog even 
ontmoeten voor we de 
feestdagen in gaan. 
Rijden op de Harley doen 
we nu even niet meer. De 
wegen zijn inmiddels al 
voorzien van een aardige 
laag pekel en dat is nou 
eenmaal funest voor het 
chrome. Ook zijn er al 
diverse motoren bij Bas 
en Jan ingeleverd voor de 
winterbeurt of omdat zij 
zijn ingeruild voor zo een 
fantastische “Milwaukee 
8”. Dat gaat wat worden 
hoor die nieuwe motor 
met zijn 8 kleppen.  

De gereden proefritten beloven heel 
veel goeds. Maar dit even terzijde, we 
zijn nu aan het feesten. Het Events 
team heeft voor een leuke band 
gezorgd die af en toe een pauze 
houdt voor diegene die komen om 
even lekker bij te kletsen.  En dat 
hebben we gedaan. Lekker even 
bijpraten over het afgelopen jaar en 
natuurlijk ook over de plannen van 
het komende jaar. Uit diverse 
gesprekken heb ik begrepen, dat er 
weer heel veel plannen worden 
gesmeed. Ook het chapter heeft van 
die “boze” plannen. Het nieuwe 
events-team geeft hem even van 
Jetje. Zo staan er onder andere drie 
reizen naar Schotland op het 
programma die al helemaal vol 

geboekt zitten. Wat een 
activiteiten allemaal weer. De 
zanger van de band begint er 
steeds meer zin in te krijgen en 
zet een fantastische 
performance neer. De bediening 
is uitstekend, de hapjes zijn 
super en talrijk. Buiten regent 
het inmiddels pijpenstelen en 
binnen is het behaaglijk warm. 
De rokers hebben pech, die 
staan af en toe onder de luifel in 
de kou. Het is hun lot. Binnen 
wordt er stevig gedanst en 
geswingd. De barvrouwen 
hebben het druk. Het bier vloeit 
rijkelijk en de verstaanbaarheid 
van sommige neemt 
zienderogen af. Het hoort er 

allemaal bij. Het is partytime, 
het is Rock & Roll. Wat een gaaf 
Chapter zijn wij toch. Wat gaan 
wij toch heerlijk met elkaar om. 
SUPERRRRR!!!!!.  
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Benelux HOG rally 2017 
De Benelux HOG rally wordt in 2017 
georganiseerd door het Antwerp 
Diamand Port Chapter en het 
Belgian Metropole Chapter en vindt 
plaats in Antwerpen.  Om precies te 
zijn in het recreatiegebied 
“Muisbroek” in de Bospolder. 
Tijdens de POM meeting van de HOG 
Benelux zijn we er geweest. Een 
mooi terrein dat alleen maar 
toegankelijk is via een heel smal 
bospadje. Daarom is er voor gekozen 
om niet bij het festivalterrein te 
parkeren maar net daarbuiten op 
een streng bewaakte parkeerplaats. 
Over het smalle bospadje zal 
vervolgens een pendelbus rijden 
naar het festivalterrein. Daarnaast is 
er ook geen camping. Overnachten 
doe je in een van de hotels op 
loopafstand in de buurt of op een 
van de campings in een straal van 10 
km.  Hotels die verder weg liggen 
zullen ook worden voorzien van 
pendelbusjes is nu het plan. De rally 
zal anders zijn dan anders. Zo is er 
geen ontbijt, geen BBQ en geen 

dinner buffet.  De food zal bestaan uit zogenaamde food-trucks die ieder 
een eigen thema zullen hebben. Te denken valt aan Aziatischfood, 
Chinees, Belgische patatten, Marokkaans etc. etc. Je eet wanneer je dat 
zelf wilt. Er zijn geen tijdschema’s. Het ontbijt wordt verzorgd door de 
hotels. Je betaalt door middel van eetbonnen die bij je rallypakket zitten. 
Je kunt de eetbonnen ook zelf kopen. Er is verder een Bikermarkt, 
Pokerrun, Demorides, Bikershow, muziek natuurlijk en een extra Vaganza 
tent met daarin lounge, cocktails, champagnebar, Afrikaanse dans, 
Braziliaanse danseressen, kortom het is daar werelds.  Een rallypakket 
kost voor HOG-leden € 85,- en voor niet HOG-leden € 105,-. Zie voor meer 
informatie op www.beneluxhogrally.com 
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Events 2017 
GA JE MEE NAAR Schotland, Limburg, Belgie, Duitsland of Oosterrijk? 

Het seizoen 2016 zit er weer op. Er zijn vele leuke events georganiseerd door de Coastriders en er zijn vele leuke trips 
en vakanties geweest die de leden zelf hebben georganiseerd. Kortom er zijn weer vele kilometers gemaakt door ons 
allen en we hebben zeker geen klagen gehad over het weer. De Eventscommissie 2017 is inmiddels vormgegeven en 
bestaat uit 7 mensen (Sjaak en Renee Zuurbier, Henk en Ria Schrama, Jacqueline Troost, Toos en Harry Pronk. We zijn 
enthousiast gestart en hebben de volgende evenementen in voorbereiding: 

Voorjaarsweekend: 28 t/m 30 april 
Locatie: Kasteel Berckt in Baarlo. 
Kosten: Ongeveer € 120,- per weekend  
(2x overnachting - 2x ontbijt - 1x diner -  2x soep – broodje - lakenpakket) 
 
Prachtige locatie waar we een aantal jaren geleden al 
een keer geweest zijn. Er zijn veel nieuwe zalen, 
kamers bijgebouwd en de omgeving is fantastisch. 
Kasteel de Berckt is een in de 13e eeuw gebouwd 
kasteel. Het kasteel is gelegen aan de oude Romeinse 
heerweg tussen Kessel en Venlo in Limburg. We 
hebben een optie op 25 kamers. 
Kijk zeker even op de website 
www.denieuweklasse.nl/ kasteel-de-berckt. 

Benelux Rally: 2 t/m 4 juni 
Locatie: Antwerpen 
Kosten: Het intreegeld voor het HOG-event bedraagt voor HOG leden € 85,- en voor niet HOG leden € 105,-. 

De 2017 editie van de Benelux H.O.G. Rally vindt plaats in 
Antwerpen. Het Antwerp Diamond Port Chapter samen 
met het Belgium Metropole Chapter zijn verantwoordelijk 
voor de organisatie. De locatie is Antwerpen, echter de 
organisatie heeft gekozen voor een nieuw model. Zodra 
wij meer informatie weten omtrent de hotels zullen wij 
actie ondernemen om een aantal hotelkamers in optie te 
nemen (zie ook het artikel over de HOG Beneluxr rally 
2017 op pagina 34) 
. 

We rijden gezamenlijk heen en terug en op het Event zelf ben je helemaal vrij wat je wil gaan doen.  
Altijd een hele fijne sfeer en kunnen we lekker genieten van de prachtige “praet” van onze Belgische motorvrienden. 
Voor verdere info zie www.beneluxhogrally.com 
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Schotland 5 t/m 13 augustus 
Locatie: Diverse plekken in het mooie Schotland. 
Kosten; € 1.075,00 voor motor met bestuurder en € 950,00 voor de duopassagier 
In bovenstaande prijs inbegrepen: 

− 7 x overnachting op 2-pers. Kamer met douche en toilet; inclusief Full Breakfast 
− 2 x overnachting in 2-pers. Binnenhut met douche/toilet aan boord DFDS Seaways 
− Retourovertocht voor motor met bestuurder per DFDS Seaways IJmuiden - Newcastle 
− Retourovertocht voor motor met bestuurder per Pentland Ferries naar en van the Orkney eilanden 
− Alle dagritten zijn verkrijgbaar voor gps-systemen van Garmin en TomTom 

Helaas kunnen we de groep niet te groot maken i.v.m. kleine, smalle wegen en beperkte hotelcapaciteit. We hebben 
een optie voor 15 tot 20 motoren. Dus als je mee wil geef je dan 
snel op. 
Indien we meer dan 15-20 motoren hebben dan zullen we een 
meerdere reizen gaan organiseren. We willen niemand 
teleurstellen maar daar volgt dan verdere informatie over via de 
mail. Niet voor niets is Schotland favoriet bij de motorrijder. Het 
land van Kings, Castles, Whisky en Loch Ness. Talloze oorlogen met 
de Engelsen hebben hun sporen achtergelaten. Tijdens het toeren 
kom je erachter waarom de Schot zo trots is op “zijn” Schotland.  
Rijdend over de immense vlakten van de Highlands besef je dat die 

Kilts, Doedelzak en Whisky hier thuishoren. 
Net buiten het vasteland bevindt zich een archipel van ongeveer 70 eilanden. De eilanden die Orkney vormen, zijn bij 
uitstek geschikt om met de motor te verkennen. We varen naar Orkney en genieten van al wat de Vikingen 
achterlieten. Maar ook van de schitterende rotspartijen, zoals The Old Man of Hoy en de vele Earth Houses.  

 

Duitsland  25 t/m 27 augustus 
Locatie: Obersteinebach in Weserwald. 
Kosten: ongeveer € 120,- per weekend  

 
2x overnachting/2x ontbijt/ 2x avondeten – BBQ 
Hotel Heiderhof ligt midden in het bos, het bestaat uit 4 gebouwen 
met ieder hun eigen stijl en charme. 
Ruim ingerichte kamer met eigen badkamer. Het is ongeveer 300 km 
rijden van Utrecht maar hier maken we wel iets meer van met mooie 
bochtjes en kleine wegen. 
De Eifel en Sauerland liggen links en rechts van dit mooie hotel.  
Kortom deze locatie staat garant voor prachtige ritten. Voor verdere 
info zie ook www.hotelheiderhof.de 
We hebben een optie op 25 kamers. 
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Faak am See 5 t/m 10 September. 
Locatie: Faak Am See in Oosterrijk. 
Kosten: Hotelkosten onderweg (ongeveer € 85,- per dag). Appartement in Faak Am See (ongeveer € 400,- 
voor 2-3 personen) 
In het Oostenrijkse Faak Am See, misschien wel het grootste bike event in 
Europa wordt in 2017 voor de 20ste keer gehouden. Dit event trekt jaarlijks 
meer dan 100.000 bezoekers en 80.000 motoren. Samen genieten van 
muziek, shoppen en rijden door Karinthië.  
 
Op zaterdag wordt er een 100 km lange parade gehouden, altijd een waar 
feest om met zoveel motoren gelijktijdig te rijden. Je voelt je even een 
bekende ster, iedereen juicht en zwaait je toe langs de kant. 
We rijden gezamenlijk heen en op het event is iedereen vrij te doen en laten 
wat hij wil. 
 
De terugweg kunnen we organiseren maar ook veel leden kiezen ervoor om 
zelfstandig terug te rijden cq in subgroepjes. Kortom alles is mogelijk. Het 
boeken van de appartementen zal door jezelf moeten gebeuren. Wel zullen 
we hier maximaal in helpen zodra we het aantal deelnemers weten.  

 
HOE SCHRIJF IK ME IN VOOR EEN EVENT? 
 
Door het inschrijfformulier (zie op de achterzijde van de adrespagina) volledig in te vullen, kruis duidelijk de 
Events aan, waar je aan wilt deelnemen, alle informatie is voor ons heel belangrijk, zeker voor verdere 
communicatie.  
 
Lees de informatie onder aan het inschrijfformulier nauwkeurig door, zodat je op de hoogte bent van de 
regels. 
 
Opsturen naar:   
CRCA Events,  Madame de Curiestraat  6, 1821 BM Alkmaar of mailen naar: events@coastriderschapter.nl
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Oproep 
Heb je een mooi reisverslag van een motortrip of een ander motor verhaal van een rit, weekend of een ervaring wat je 
wil delen, stuur dit dan het liefst met foto’s op naar edit@coastriderschapter.nl .En tips en suggesties voor ons blad zijn 
altijd welkom, 

 

Adverteren  
Ons blad is afgelopen jaar verder gegroeid en dat vraagt om meer. Zoals je ziet hebben we een kleuren middenkatern 
gekregen waar de foto’s nog mooier op uit kunnen komen, ook is hier ruimte voor advertenties. Om dit te kunnen 
blijven realiseren zijn we dan ook opzoek naar nieuwe adverteerders en sponsoren voor het blad. De bijdragen 
versterken onze activiteiten om de kwaliteit van het blad in stand te houden en ook uit te breiden. Heb je interesse? 
Stuur dan een mail naar editor@coastriderschapter.nl of spreek Frank even aan tijdens een van de komende rallies of 
events. 

Het is nu tijd voor een “echte” motorstop 
Bij Eet- en Feesthuis de Alkmaarse Poort 

Omval 72 1812NB Alkmaar-Oost 
Telefoon 072-5402939 

www.alkmaarsepoort.nl 
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www.hpgprojects.nl 



40 | 4- 2016 | HOG Coast Riders Chapter Alkmaar 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


