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Voorwoord van de voorzitter 
Op het moment dat u dit stukje leest is de vakantie al weer 

voorbij. Het leuke van een voorwoord is dat je het altijd 

componeert ver voordat het blad verschijnt en dat is zeker 

het geval rondom de vakantie. Er kan dus nog van alles 

gebeuren dat ervoor zorg dat dit stukje proza niet geheel 

actueel is, het zij zo. 

In tegenstelling tot het vorige keer schrijf ik dit stukje in een 

bijzonder aangenaam weer. Het is echt zomer en hopelijk 

blijft dat tot laat in het seizoen. Motorrijden met een 

zonnetje is nu eenmaal veel leuker.  

Er zijn al weer een aantal mooie ritten verreden en het toont 

aan dat onze vereniging lekker bezig is. Ook hebben een 

aantal van ons een bijzonder leuke ervaring opgedaan met 

het rijden van speciale korte circuits onder leiding van de 

stichting Moto Gymkhana op het circuit van Zandvoort. 

Iedereen die daaraan meegedaan heeft was bijzonder 

enthousiast en voor volgend jaar komt dit zeker terug. 

Verder in dit blad treft u nog meer verslagen aan van de 

activiteiten die inmiddels zijn georganiseerd. Een 

compliment voor de mensen die hier hun energie en 

creativiteit voor hebben aangewend. 

Toch maar een klein beetje vooruitkijken? Binnenkort gaat 

er een groep onderweg naar Polen waarbij wij (Els en ik), als 

er niets meer tussen komt, ook deel vanuit maken. Via het 

Teutenburgerwoud, Berlijn en Wrocław rijden we naar 

Auschwitz om daar de vernietigingskampen te bezoeken. 

Niet een alledaags bezoek maar ik denk zelf meer dan de 

moeite waard. Er zal zeker uitgebreid verslag van worden 

gedaan. 

Door allerlei activiteiten groeit onze vereniging gestaag. 

Inmiddels zijn we de 340 leden gepasseerd. Dat zien we ook 

terug op onze gezamenlijke ritten. Leuk al die nieuwe 

gezichten hoewel het onthouden van namen voor mij niet 

altijd eenvoudig is, excuus daarvoor. Wat leuk is aan zo’n 

grote groep is dat er wellicht ook mensen bij zitten die de 

vereniging kunnen ondersteunen. U treft in deze uitgave dan 

ook de oproep om u aan te melden voor een aantal 

activiteiten die ondersteuning kunnen gebruiken. Ik ben 

benieuwd naar de reacties.  

Mocht u de behoefte hebben om onze redactie van kopij te 

voorzien, aarzel dan niet. Onze editor plaats het wat graag 

en met zoveel leden moet er toch altijd wat te melden zijn? 

Ik wens u veel leesplezier toe en uiteraard nog een mooie 

lange nazomer die ons het Harley-Davidson gevoel 

aangenaam en leuk maakt en waar we elkaar regelmatig 

zullen ontmoeten. Geniet ervan! 

 

Frank Castricum 

 

 

 

 

 

 

Op de cover een foto van de rit van 17 juli, Het Lake District. Foto gemaakt door Aad Tas 
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In Memoriam 
Op 20 juli jl. is Peter Peerdeman op 67 jarige leeftijd uit de tijd gekomen. Peter was 

in zijn werkzame leven veerpont kapitein in dienst van het Gemeentelijk Vervoer 

Bedrijf in Amsterdam en in zijn vrije tijd had hij, net als velen van ons, hobby in het 

rijden op een Harley-Davidson. 

Vanwege de gezondheidsproblemen van zijn vrouw kon hij niet altijd meerijden 

doch het Duitsland weekend was voor hem de ultieme gelegenheid om te 

genieten van het rijden, het eten en een biertje. Peter was, zoals je dat noemt, 

zo’n rustige afwachtende man. Aanwezig zijn op de achtergrond, dat was zijn stijl. 

Genieten van het gesprek met de nodige Amsterdamse humor. Net als vele opa’s 

was hij beretrots op zijn kleinkinderen die hij regelmatig verpestte met zelf 

gebakken pannenkoeken. 

Peter had al enige jaren hartproblemen en die zijn hem in zijn slaap fataal 

geworden. We zijn met een klein comité naar de crematieplechtigheid geweest 

om een laatste groet te brengen aan een uniek mens. Het was bescheiden, precies 

zoals hij was.  

 

 

12 november eindejaarsfeest 
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Gefeliciteerd West Coast Motors  

 

 

Van harte gefeliciteerd West Coast Motors met je 40st 

verjaardag. En als je 40 wordt hoort daar natuurlijk wel 

een kadootje bij.  En dat hebben wij namens alle 

Coastriders natuurlijk geregeld. Op vrijdag 27 mei 

togen wij samen met onze voorzitter naar de Madame 

Curiestraat om dit cadeau af te leveren.  Vergezeld met 

een prachtige speech van Frank, overhandigden wij 

een bloemstuk met daarin verwerkt een prachtige fles 

Port. Het grappige aan deze fles Port is, dat de druiven 

tegelijk geplukt zijn met de oprichting van West Coast 

Motors. Port dus, die al zo een 40 jaar in de Caves van 

Porto hebben liggen rijpen.  Grappig idee He!  Jan bij 

de Kamer van Koophandel en gelijktijdig de 

druivenplukkers in Portugal  in het veld en dat 40 jaar 

geleden.  En nu, na 40 jaar verenigd in Almaar. Mannen 

en vrouwen van West Coast Motors, geniet er van en 

laat deze nectar op een gepast moment door je keelgat 

glijden.  Proost en op naar het volgende feestje. Wat 

mij betreft volgend jaar al. Dan regelen wij de Ride In 

wel weer. 
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Vacatures  
Binnen onze vereniging ontstaan een aantal vacatures die 
wij graag door nu al onder de aandacht willen brengen en 
door leden ingevuld zien. Zowel Dries Bessels als 
Webmaster en Michiel Buitenwerf als Editor van ons 

magazine en interim Events, hebben aangegeven om hun 
functies aan het einde van dit jaar neer te leggen. Wij 
roepen als bestuur mensen op die geïnteresseerd zijn in 
deze functies. 

  

WEBMASTER:  

Voor de functie van Webmaster zijn wij op zoek naar een persoon die de volgende vaardigheden en kennis paraat heeft:  
Een Webmaster is verantwoordelijk voor het creëren, integreren en up to date houden (beheren) van de website. Het maken 
van websites is geen eenmalige job, het onderhouden ervan is een continu verbeterproces. Websites moeten namelijk voorzien 
worden van nieuwe informatie en dat houdt in dat de opmaak (lees het design) en/of de structuur vaak mee veranderen.  
Tot je taken behoren onder meer het schrijven van teksten en het werken met HTML, PHP en andere broncodes om je website 
en pagina's te structureren.  
 

EDITOR (REDACTIECOMMISSIE):  

Als Editor ben je verantwoordelijk voor de inhoud en opmaak van ons magazine en de inhoud van de website.  
Tevens ben je als editor ook eindverantwoordelijke van een (nog te vormen) redactiecommissie.   
Wij willen via deze oproep ook mensen benaderen die in de redactiecommissie van ons magazine plaats willen nemen. Samen 
wordt er besloten hoe het blad eruit zal zien en welke onderwerpen er worden gepubliceerd.   
Om als Editor in aanmerking te komen is het werken met bijvoorbeeld Word of een ander opmaak programma een vereiste. 
Verder moet je gevoel hebben voor een duidelijke lay-out. 
 

EVENTS:  

Jaarlijks organiseren wij een aantal Events, meerdaagse activiteiten, het is als het ware ons eigen reisbureau. Inmiddels heeft 
Harry Pronk zich bij het bestuur gevoegd als kandidaat-voorzitter voor de Events vanaf2017. Hij wil en kan dat dit niet alleen 
doen. Wij roepen daarom ook mensen op om hierbij te assisteren.  
 
Ben je geïnteresseerd in één van bovenstaande functies of wil je er iets meer van weten dan kun je dit per mail doorgeven aan 
voorzitter@coastriderschapter.nl of spreek de Frank als voorzitter even persoonlijk aan. 
 

  

mailto:voorzitter@coastriderschapter.nl
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Reis naar Spanje 

 
In januari waren we al bezig om een reis te 
plannen naar Spanje. 
Wat is er nou mooier dan met een aantal vrienden 
een prachtige motorreis te maken door Spanje, 
niets natuurlijk, en na een prima voorbereiding 
met name door Gerard begonnen we maandag 19 
juni aan het avontuur. 
 
De mannen (Gerard, Sjaak en Harry) starten vanuit Noord-
Holland de tocht naar Bordeaux, Daar zouden 2 dagen later 
de dames (Lizette, Renée en Toos) aankomen op het 
vliegveld. 
We moesten dus wel even doorrijden en het liefst met 
prachtig mooi en zonnig weer. 

  
Ja jammer dus op 19 juni 2016 werd de langste bui van 2016 
voorspeld, namelijk 16 uur lang. Nou dat viel erg mee het 
werd “slechts” 12 uur. 
Ongelooflijk wat een water viel ernaar beneden, maar ja elk 
nadeel heeft zijn voordeel dus het was wel erg leuk om te 
zien dat Sjaak zijn motorlaarzen als een bloemenvaas kan 
leeggieten. Ze waren dus echt waterdicht, helaas alleen 
vanuit de binnenkant bekeken. 
 
Onder het mom we moeten doorrijden reden we om “prime 
time” over de E19 bij Antwerpen en door Parijs. We hadden 
wel wat moeite om de Belgische en Franse verkeersregels te 
begrijpen dus uiteindelijk konden we 34 km file in 1 uur 
verslaan. 
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Dag 1 zat er s avonds om 21 uur op toen we arriveerden in 
Orleans. 
 
De volgende dag lekker tuffen naar Bordeaux. 
En wat kan het weer toch onvoorspelbaar zijn, deze keer 
voor ons in positieve zin. 
Er was nog regen voorspeld maar het was en bleef droog en 
het werd steeds warmer. 
Laat in de middag kwamen we aan in Bordeaux, het was hier 
31 graden. 
 
Wat jammer (dat we) als Nederland niet meedoen aan het 
EK in Frankrijk, maar wat handig als je iedere dag een andere 
club als favoriet kan kiezen. 
Op het plein in Bordeaux zaten de Spaanse en Kroatische 
supporters gebroederlijk naast elkaar en werden de liederen 
gezongen, de bottles geopend en de kelken gevuld en net zo 
snel weer opgedronken… Super. 
 
Later op de avond de dames gearriveerd en de wedstrijd 
gezien in een heel gezellig café… Uitslag 0-0 en iedereen 
tevreden. Ook in Spanje weten ze dus wat polderen is … 
iedereen tevreden maar geen echte winnaar. 
 
Ja op dag 3 gaat het echt beginnen, 3 motoren, 3 mannen en 
3 vrouwen. 
Wat een mooie eenheid. We gaan op weg naar Lourdes en 
de temperatuur loopt zachtjes op naar 34 graden. 
Weinig regen maar toch veel water echter dit noemen we in 
de volksmond “zweet”.   
En heet Lourdes water niet te vergeten. 
Wat een prachtige omgeving bij en in Lourdes, gelukkig was 
het niet zo druk en konden we overal vrij snel naar toelopen. 
Lourdes de grootste Franse Katholieke bedevaartplaats met 
17000 eigen inwoners. 
 
We vonden er een leuk Belgisch kroeggie .. We zijn er toch 
en waarom dan niet kijken naar Belgie  - Zweden. Uiteraard 
zat alles vol met Belgische supporters.  
De Belgische “oudjes” waar wij bij zaten wisten ook alles van 
de Nederlandse competitie dus we hebben het meer gehad 
over het Nederlandse voetbal dan dat we de wedstrijd 
hebben gezien. 
 
De volgende dag naar Pamplona.  
Het ochtendgloren was gehuld in een mooie “wazige” mist. 
De zon kwam er al prachtig door en rijdend op je motor door 
dit prachtige plaatje is echt genieten. Een stuk door de 

prachtige Pyreneeën waar we de eeuwige sneeuw op 
geringe afstand konden zien. 
Op tijd waren we in het stadje en na een douche gingen we 
naar het centrum. 
Laten we een taxi nemen was het idee maar al gauw bleek 
het niet langer lopen was dan 7 minuten om in het prachtige 
centrum te komen.  
Heel veel (jonge) mensen in het centrum, zou er iets 
speciaals zijn? 
 
Bij navraag bleek het heel speciaal te zijn want iedere 
donderdag, vrijdag en zaterdag was de “jeugd” lekker met 
elkaar op het plein. Een hele plezierige en gezellige sfeer.  
Het kan dus wel. 
 
En dan heel bizar lees je 14 dagen later dat het vredige en 
rustige “love and peace” Pamplona de brute jaarlijkse 
stierenrun organiseert. Een 6-tal stieren loslaten in de smalle 
straten van Pamplona en kijken wat er gebeurt. Het lot van 
de stieren weten we … biefstukjes bij de slager. 
 
Dan is het zo maar weer ochtend en na een prima ontbijt op 
weg naar Tordesillas. 
Hier gaan we ook overnachten in het 1e Paradores hotel wat 
we geboekt hebben. 
De Paradores hotels zijn allemaal “oude” kerkjes, kloosters 
enz. Spaans erfgoed wat door de staat is verbouwd naar 
hotels. Prachtige hotels op adembenemende locatie. 
De prijs en kwaliteit is ook prima, een echte aanrader als je 
naar Spanje gaat. 
 
Almeida in Portugal is onze volgende bestemming, vroeg 
ontbijt en rijden maar weer. Een prachtige route langs vele 
stuwmeren. Hier is de groene energie uitgevonden alleen 
werd er niet zoveel overgeschreven als wat we nu doen over 
wind en zonne-energie. 
Deze “witte steenkool” is prachtig om te zien. Water uit het 
stuwmeer door een grote buis naar beneden laten stromen, 
gigantische hoeveelheden, welke een generator aandrijven 
en zo wordt er stroom opgewekt. 
Deze stuwmeren zijn een eldorado (ook een mooi Spaans 
woord) voor roeiers.  
Op een van de meren werden dan ook de nationale roei / 
kanowedstrijden gehouden. 
En s `avonds (soms heb je geluk als motorrijder) in Portugal 
de voetbalwedstrijd Portugal  - Kroatië kijken op een 
buitenlocatie met de Portugese bevolking.  
 
Van Almeida gaan we naar Merida, we gaan eraan wennen 
alweer 34 graden.  
Prachtige route met opnieuw veel stuwmeren.  
Lang leve de duurzame energie, stuwmeren en zonne-
energie wat wil je nog meer.  
 
Nou dat weten we wel, af en toe lekker eten en drinken. 
 
De volgende uitdaging is naar Sevilla, een prachtige stad met 
hele – hele kleine straatjes waar onze hele – hele grote 
Harley’s maar net door heen kunnen. 
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En dan een keer niet dus moet je de motor keren, ik kan je 
vertellen dat motorrijden best wel inspannend is met 34 
graden in een stad als Sevilla met steegjes. 

 
Maar ja na een douche zijn we weer fris en hebben we het 
voornemen om de wedstrijd Spanje – Italië te gaan kijken. 
Die begint toch om 21 uur, ja hier waren we van overtuigd 
echter het werd rustiger in de stad en om 20 uur zag Renée 
heel veel mensen in een kroeg omhoog kijken naar een TV 
scherm. Waar kijken ze nu naar? 
Inderdaad Spanje – Italië en de wedstrijd was al 71 minuten 
bezig, maar snel gaan zitten dan. 
 
Gerard heeft alle routes gemaakt en we bleven prachtig op 
schema, of zouden we toch ietsje doorrijden naar Tarifa. Het 
meest zuidelijke stukje van Europa.  
Wel mooi toch om daar te staan met 3 motoren en de Coast 
Riders Riders vlag in de hand. We willen natuurlijk de 
hoofdprijs winnen, wie is het verst / hoogst gekomen dit jaar 
met zijn motor. Nou ja erg hoog was het niet, volgens de 
navigatie (min) 1 meter onder de zeespiegel. Maar ver was 
het wel. 
 
Van Tarifa naar Ronda, een van de Pueblos Blancos en van 
Ronda naar Ubeda. Honderden kilometers zo breed en wijd 
als je kan kijken olijfbomen. 
Nou ja als je dit zo zegt dan denk je veel, maar het is 
onbeschrijflijk veel en het lijkt wel of Spanje de hele wereld 
voorziet van olijven. 
Dus al snel krijg je dan vragen in je hoofd hoeveel olijven heb 
je nu nodig voor een liter olie. 
Google is je vriend en we kwamen op het volgende; 
Een olijf weegt 2 gram, er zit 20% olie in een olijf, met 500 
olijven heb je 0,2 liter olie. 
Dus 2500 olijven voor een liter…. Het is maar dat je het weet. 
De oogst van de olijven vindt plaats vanaf november tot 
maart. 
 
We gaan op weg naar Benijofar, de laatste 3 dagen van onze 
vakantie verblijven we in het huis van Gerard en Lisette. Dit 
om even bij te komen, maar of dit gelukt is haha. 
 
Maar de route naar Benijofar was een verrassende en 
spannende. 
Al rijdend door de prachtige kleine dorpjes kregen we een 
bergpad wat steeds minder van kwaliteit werd. Van verhard 
naar onverhard, van onverhard naar grind, van grind naar 

kuilen en toen stopte het bergpad. Zo erg zelfs dat de dames 
besloten om te gaan lopen! 
Tevens was het een “vals” pad met een percentage van 
ongeveer 8%. 
Stoppen, afstappen en eerst werkoverleg. Wat gaan we 
doen, we besloten om per motor achteruit te gaan tot we 
konden keren. Drie grote kerels die een Harley in zijn 
achteruit in bedwang moesten houden. Het is allemaal prima 
gelukt zonder schade. 
Maar wie zegt dat je van motorrijden niet moe wordt moet 
dit maar eens proberen. 
 
We kwamen moe maar voldaan aan bij het huis en toen 
hebben we onder het genot van een hapje en drankje de reis 
nog eens over gedaan. De verhalen werden natuurlijk steeds 
stoerder maar ja we hebben er lol in. 
 
In Benijofar was de jaarlijkse parade. 
De Spanjaarden vieren de herovering van het schiereiland op 
de Islam (De Mooren) waarna het weer Katholiek werd. 
Het was een indrukwekkende parade met prachtige 
gewaden en muziek. 
We vonden met name de mannen zo leuk “waggelen”.  
Bij navraag bleek dat de gewoonte was beginnen met 
indrinken vanaf 14 uur s `middags en dan om 21 ‘s avonds 
mee waggelen. 
Dit lukte helemaal goed. 

 
We hadden de luxe dat onze motors werden opgehaald in 
Spanje door Hans (de zwager van Sjaak) zodat wij op 3 juli 
weer terug konden vliegen naar huis. 
 
Kortom een prachtige reis met vele mooie routes (dank aan 
Gerard) met heel veel plezier (dank aan ons allen) en 
gelukkig alles veilig kunnen afmaken. (dank aan de dames die 
rustig achterop bleven zitten in de meest spannende 
omstandigheden, behalve op dat ene bospadje haha)  

 
tekst en foto’s Harry Pronk 
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BUELL EBR TERUG IN NEDERLAND 

In een persbericht kondigt EBR 
Motorcycles aan dat ze via het 

Zweedse bedrijf Northern Classic, 
Custom & Race AB onderdelen en 
service in Europa leveren. In het 
persbericht noemt de doorstart van 
het bedrijf zichzelf overigens "Erik 
Buell/Buell®/EBR Motorcycles", 
blijkbaar is er nog geen duidelijkheid 
over welke naam te gebruiken en of 
de merknaam Buell door voormalig 
eigenaar Harley-Davidson wordt 
vrijgegeven. In het persbericht meldt 
het bedrijf dat ze op 16 maart 2016 
de productie van 1190RX en 1190SX 
modeljaar 2016 opnieuw heeft 
opgestart. Als eerste doel wordt nu 
gewerkt aan 'het herstellen van 

vertrouwen in het merk', waarbij 
potentiële dealers of importeurs 
worden opgeroepen zich te melden 
bij het Zweedse NCCR. 

Bron: Nieuwsmotor.nl 

 
 

 

MV AGUSTA BEVESTIGT INTERESSE DOOR POLARIS 

MV Agusta’s President en CEO Giovanni Castiglioni heeft 

tegenover een motorjournalist recent bevestigd dat er 

gesprekken gaande zijn met de Amerikaanse motorgigant 

Polaris over aankoop van een meerderheidsaandeel. 

Volgens Castiglioni is Polaris overigens één van de 

geïnteresseerden waarmee ze in gesprek zijn, en is er van 

een overeenkomst nog geen enkele sprake. Polaris is 

eigenaar van cruisermerken Indian Motorcycles en Victory 

Motorcycles, terwijl er onder de eigen merknaam enorme 

aantallen quads, sneeuwscooters 

en offroadvoertuigen (ATV's) 

gebouwd worden. MV Agusta was in 

het 

verleden 

ook deels 

eigendom van het Maleisische 

automerk Proton en motorfabrikant Harley-Davidson.  

Bron: Nieuwsmotor.nl 

 

XG750R FLAT TRACK RACER 

Davis Fisher is 18 jaar en een van de racers van het Harley-

Davidson Screamin' Eagle fabrieksteam in de AMA Pro 

Singles/GNC2 klasse. Fisher gaat de nagelnieuwe XG750R flat 

track samen met Brad Blaker besturen. De XG750R is 

gebaseerd op de Street 750 en heeft dus ook het vloeistof 

gekoelde 749cc Revolution X motorblok. Het motorblok is 

wel onderhanden genomen door het raceteam van Vance & 

Hines en daardoor is het blok behoorlijk competitief 

geworden. 

De relatie 

tussen HD en 

V&H loopt al 

langer, want in 

voorgaande 

jaren het HD 

de VROD 

geleverd aan 

het Vance & Hines Motorsport team waarmee zij 8 van de 

afgelopen drag race kampioenschappen in hun klasse 

hebben gewonnen. 

Sinds 44 jaar is Harley-Davidson dus weer terug op de 

flattrack en wij gewone HD-rijders zouden deze fiets graag in 

een 'gewone' straat versie willen zien, het is een plaatje. 

Omdat de XG750R een echte race motor is en gebouwd voor 

de flattrack racebanen heeft hetgeen voorrem en staat de 

voorvork ook 

wat verticaler 

dan de gewone 

Street 750. 
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HET VERVOLG VAN DE BATTLE OF THE KINGS 

 Van de 11 inzendingen is de café 
racer van onze West Coast 
Motors als eerste uit de Benelux 
wedstrijd gekomen en mocht 

daarom 
doorgaan voor de Europese wedstrijd in 
Biarritz. 

In dit surfers-paradise in het zuiden van 
Frankrijk gingen de 12 finalisten van de 
Battle of the Kings tijdens Wheels & Waves 
op 20 mei strijden voor de eerste prijs. In 
totaal hebben 65.000 liefhebbers gestemd 
op een van de 211 inzendingen uit Europa, 
het Midden Oosten en Afrika. De jury heeft 
Harley-Davidson Athene gekroond als 

Custom King 2016, 
voor het design van 
de motor, maar ook 
voor het verhaal 

achter de motor. 
De motor zou 
ontworpen zijn 
vanuit de 
gedachte van de 
Griekse godin van 
de nacht, met een voorkant die lijkt op een 
panter en de achterkant die gezien kan 
worden als een slang. 

 

GERUCHT: NIEUW FXRT SPORT GLIDE 

Het zou ook zo maar eens kunnen dat een model uit 
vervlogen tijden zijn opwachting gaat maken in de nieuwe 
modellen lijn van Harley-Davidson. De FXRT Sport Glide die 
20 jaar geleden door Milwaukee gedumpt werd, zou zo maar 
eens de verrassing van 2017 kunnen worden. De naam is 
namelijk in zowel Amerika als in Europese merknaam 
registers opgedoken als nieuwe naam registratie. 

In 1983 werd de Sport Glide geïntroduceerd in de Dyna serie, 
als spin-off van de Super Glide, door gebruik te maken van 
een kuip wat op het frame gemonteerd zat, gelijk aan de 
huidige Road Glide’s in de Touring serie. 

Het zou dus zomaar kunnen dat deze oude Sport Glide weer 
terug op de Nederlandse weg komt. 

 

JUAN CARLOS' HARLEY ONDER DE HAMER 

Het Spaanse veilinghuis Fernando Durán veilt deze maand 
een Harley Davidson motor die van de Spaanse koning 
Juan Carlos is geweest. De minimale opbrengst is 19.000 
euro. 

 

De motor van het type Heritage Softail Classic uit 1989 
was een geschenk van de Amerikaanse miljardair 
Malcolm Forbes aan de koning. Die gebruikte de motor 
nauwelijks en gaf hem door aan een vriend op Mallorca. 
Het is de familie van die vriend die de Harley nu te koop 
aanbiedt. 
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ELEKTRISCHE HARLEY BINNEN 5 JAAR 

Volgens Milwaukee zullen zij een elektrische Harley-

Davidson, wellicht gebaseerd op de concept LiveWire, 

binnen 5 jaar uitbrengen. Verdere 

details ontbreken nog, maar dit is 

de eerste keer dat er concreet over 

een planning wordt gesproken nadat Harley-Davidson de 

LiveWire presenteerde en hiermee een roadshow door 

Amerika, Europa en Azië hield. 

 

HARLEY-DAVIDSON EIGHT 

Het gerucht gaat dat Harley-Davidson voor volgend jaar een geheel nieuw v-twin 
blok heeft ontworpen, de Harley-Davidson Eight. Dit is niet alleen het achtste 
big-twin blok voor een HD, na de F-head, de Flathead, Knucklehead, de Panhead, 

de Shovelhead, het Evolution blok en de 
Twin Cam, dus nu de Eight, maar dit blok 
bevat ook in totaal 8 kleppen, 4 kleppen 
per cilinder. Dit is gedaan om de v-twin te 
laten voldoen aan alle emissie normen 
die gelden voor motoren. De cilinder 
inhoud zal 1753 cc worden en alleen in 
de grote toering modellen komen. Hoe het geheel er inwendig uit komt te zien en hoe de 
2 extra kleppen bediend worden is nog niet helemaal bekend, maar de kop laat in elk 
geval een andere vorm zien.  
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SPAR[taanse] route 22 mei? 
Het is maandag 23 mei als ik deze notities opteken, en het 
water komt de hele dag met bakken uit de lucht. Wat een 
verschil met zondag 22 mei, toen om 10 uur in Bovenkarspel 
bij De Woeste Hoogte de rit van Mark en Ruud begon. 
Voorzitter Aad van Rallies had met zijn RC's terecht 
besloten, dat we voor 'n buitje geen rallies gaan annuleren. 
Buienradar gaf elk uur 'n andere verwachting, dus werd het 
'n rit met verrassingen. De 9 (!) personen op 7 motoren + 
twee junior Ladies of Harley gingen met plezier van start. Ja, 
we misten heel wat chapterleden, en klaarblijkelijk houden 
deze niet van wat water. Waren ze bevreesd voor een spar-
taanse route? 

Ook weer eens leuk, als er niet hoeft worden weggezet! Na het buitje Enkhuizen-Lelystad werd het droog en warmer. Door 
Kampen (daar was het druk, de 21 kerken gingen uit) heen, over Kampenereiland naar Ens, waar Dennis & Milou met koffie/thee 
en appelpunten klaar stonden. Na deze heerlijke koffiestop via Langelille en Kuinre naar Echtenerbrug, waar we op het grote 

terras van Tjongervallei naast de brug konden genieten van een overdadig lunchbuffet. 
Heerlijk buiten zitten en genieten van de "zwarte" en witte jachten die voorbij voeren. 
Dan, door kleine dorpjes, nee gehuchten, waar een lege kerk en 'n veeg huizen staan, 
waarvan soms de dakkapel groter is dan het huis. Bordjes te koop genoeg in deze 
verstilde gehuchten, waarbij je die makelaar met je kleingeld kan betalen, denk ik. 

Vriendelijke mensen overal; altijd op routes in Friesland wordt je begroet met 'n duim 
omhoog. (Hoe anders is het in het Westen) Als je de dijk over bent, begeef je je in een 
andere wereld. Daarom rij ik daar zo graag. We reden veelal over 60 en 80 km wegen 
die in prima conditie waren en je uitnodigden de flauwe, overzichtelijke, bochten lekker 
zwierend te nemen. 

Om half vier waren we, precies volgens planning in Zurich voor de tankstop. Laatste 
stuk, de Afsluitdijk even lekker in je 
6 de uitlaten schoonmaken. Deze 
dag scheerden we langs de 
diepdonkere regenwolken, die ons 
precies misten. 

We hadden het verdiend, maar ook 
op z'n Westfries : "we schaatsten 
langs de wakken". Met dank aan 
jullie, bikkels: Danny, Maurice, Mark 
(RC), Harry (RC) & Carry, Ingrid (RC), Joop en Agnes en jullie 2 kleine meiden. 

   

Tekst lucky 

Foto’s Ingrid Tas 
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Het kijkje achter de schermen 
VAN EEN RITPLANNING 
Zondag a.s. staat er een Chapterrit op het programma. Een 

hele simpele mededeling in het blad. Vervolgens wordt je 

mailbox nog een keer vervuild met een herinnering en je 

download wellicht nog de route en zet hem in je navigatie. 

Vervolgens meld je je op tijd bij het vertrekpunt, gooit er 

een bak koffie in en rijd vervolgens achter je voorganger 

aan.  Maar wat gaat hier nou allemaal aan vooraf. De rallies 

commissie komt diverse keren bij elkaar per jaar. Steeds op 

een andere locatie bij één van de leden thuis. Daar worden 

de ritten bedacht en verdeeld onder de ralliesleden. Steeds 

in koppels van twee. Hiermee is de rallies vergadering klaar, 

die controleert alleen nog de voortgang van de 

rittenplanning. De verantwoording van de betreffende rit 

ligt nu bij het koppel van twee. Die ontwerpen een route 

die geschikt is voor alle 

soorten navigatie. Het Tyre 

programma is hier heel 

geschikt voor. Vanuit dit 

programma exporteer je de 

route voor de diverse soorten 

en merken navigatie. Het is 

gratis te downloaden vanaf de 

website 

http://www.tyretotravel.com/nl/download-tyre/ . 

Het grote voordeel van Tyre is ook, dat het is gebaseerd op 

Google Maps met al haar faciliteiten. Zo kun je weggetjes, 

verkeersborden en/of verkeerssituaties bekijken met 

Streetview. De route rijden in Google Earth. Inzoomen en 

uitzoomen. Waypoints krijgen een naam en een functie enz. 

enz.  De route is in eerste instantie voorlopig. Hij dient nog 

te worden voorgereden door het koppel. De eerst volgende 

stap is het zoeken naar een koffiestop en een lunchplek.  Ook 

daar maken we gebruik van b.v. Google om een restaurant 

te selecteren. We gaan vervolgens contact opnemen en 

vragen of we welkom zijn met een groep van tussen de 5 en 

80 leden afhankelijk van het weer. Kijk en dan hoor je over 

het algemeen nogal wat gesputter. De uitbater wil over het 

algemeen exact weten met hoeveel personen we komen. 

Nou dat weten wij dus niet van te voren. Je zoekt echter net 

zo lang tot je een gewenst etablissement hebt gevonden met 

acceptabele prijzen en een juiste locatie. Deze locatie wordt 

ingepast in de route. Deze is nu klaar om voor gereden te 

worden.   

Onder weg tijdens het voorrijden letten we op bijzondere 

verkeerssituaties die in de briefing medegedeeld dienen te 

worden. De wegzetter let voornamelijk op de weg te zetten 

plekken en of dit überhaupt kan.  Verkeersborden krijgen 

hun aandacht en met name de verbodsborden en 

onderschriften.  “Verboden voor motorvoertuigen” maar 

“alleen op maandag tot 

en met vrijdag” lees je 

dan en dan geldt het niet 

op zondag natuurlijk.  

Een ander fenomeen is 

het wegen onderhoud  en de aangekondigde 

wegomleggingen.  Soms is het een puzzel op zich om er 

achter te komen wanneer de weg wordt gestremd.  En de 

borden die soms op het laatste moment worden 

bijgeplaatst. Zo kwamen we bij Weesp ineens het bord tegen 

“verboden voor motorvoertuigen”.  Wat een geluk, dat we 

deze route twee maal hebben voorgereden. Er staat wel een 

bordje onder met de tekst ”uitgezonderd 

bestemmingsverkeer”. Nou wil het geval dat we dit met zijn 

tweeën wel durven te riskeren. We zijn dan bij aanhouding 

door de Hermandad op bezoek geweest bij oma Janssen. 

Maar die vlieger gaat natuurlijk met 70 man/vrouw op een 

rijtje niet op. Zoveel oma’s wonen er zo wie zo niet langs die 

Vecht. Dat gaat hem niet worden bij Bromsnor denk ik.  In zo 

een geval maken we dan een aantekening en zoeken naar 

een alternatieve route en passen thuis de route voor de 

navigatie aan. Maar dan komt toch het leukste gedeelte van 

het voorrijden, het beoordelen van de restaurants. Vooral de 

lunch is altijd prettig. Dan bespreken we met de uitbater de 

http://www.tyretotravel.com/nl/download-tyre/
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mogelijkheden en proeven een beetje voor. En als je dan 

tweemaal de route voorrijd, heb je zo maar drie 

pannenkoeken naar binnen gewerkt als  

alles achter de rug is. Ook de gereden kilometers tikken 

aardig aan. Als voorbeeld de Lake District route.  Afstand huis 

– Alkmaarse Poort 50 km en de afstand van de route zelf 202 

km en van het eindpunt naar huis 27 

km.  Komt dus neer op 3 x 279 km = 

837 km. Wat ben ik toch blij, dat we 

zo graag motorrijden op ons stalen 

ros. En wat is het gaaf om dit te doen 

als je van beroep Pensionada bent.  

O, ja, soms moet je ook onderweg 

nog even in de ankers bij een bord 

Brocante. Maar daar heeft niet 

iedereen last van. Wellicht ben ik 

hierbij het enigste slachtoffer. 

 

 

Public Relations Coastriders 
We maken natuurlijk heel 

erg graag reclame voor het 

gezelligste Chapter van 

Nederland, ehhh van de 

Benelux, ehhhh van 

Europa, ehhhh van de 

wereld. Ja dat durf ik te 

zeggen. Het gezelligste 

chapter van de wereld. Zo, 

dat klinkt even goed 

(tikkeltje overdreven). Dat 

moet natuurlijk iedereen 

wel even weten. Daarom 

hebben wij diverse  reclame materialen in voorraad om ons 

chapter te promoten. Schroom niet om even te vragen om 

een vlag of een zogenaamd geveldoek met ogen en 

elastieken als je naar een evenement gaat waar je tijdelijk 

iets kunt ophangen. Het is ook gaaf om ons chapterlogo aan 

je balkon van je hotel te hangen of bij de ingang van het 

motormotel. Ga je naar de HOG Benelux, European HOG 

rally of bijvoorbeeld naar Faak, het maakt niet uit waarheen, 

dan is het altijd leuk om te laten zien waar je vandaan komt. 

Een andere toepassing is de braderie  en de evenementen 

waar we naar toe gaan en/of aan mee doen. Ook delen we 

soms bierviltjes uit en strooien we met folders. Deze laatste 

kosten natuurlijk wel geld, dus moet het delen en strooien 

wel functioneel zijn. De vlaggen, banners en geveldoeken 

lever je gewoon na gebruik weer in bij de man/vrouw waar 

je het geleend hebt.  Heb je iets nodig, vraag het gewoon aan 

bij shop@coastriderschapter.nl dan regelen wij het wel 

verder. Alles volgens het systeem wie het eerst reserveert 

wie het eerst maalt.  
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Jubileumfeest: 40 jaar WCM 

Op zaterdag 28 mei vierde familie 

Leek en medewerkers het 40-jarig 

jubileum in het bedrijf. (Dus Jan was 

nog 'n snotneus toen ie daar aan 

begon...) Natuurlijk lieten wij dat niet 

in stilte passeren. Rallies had een 

ride-in georganiseerd, die dankzij 

goede voorbereidingen perfect 

verliep. Uitgenodigd waren alle 

Harleyrijders van WestCoast, dus ook 

niet-chapterleden. Natuurlijk waren 

we afhankelijk van het weer, maar 

ook dat zat geweldig mee. Vanuit 8 

verzamelplaatsen leidden 8 en meer 

roadcaptains de groepen Harley-

rijders via leuke touristische routes 

naar verzamelplaats Midden-

Beemster. Er was veel assistentie 

nodig, zodat we ook enkele trouwe 

groepsrijders een oranje vestje 

gaven, om ons, Rallies, te helpen. 

Ikzelf vertrok uit Den Oever met 7 

motoren, en hoefde dus geen 

wegzetsysteem toe te passen. 

Ondanks enkele verrassingen, zoals 

Slootdorp, waar wegen en bruggen 

36 uur voor die tijd nog gebruikt 

konden worden, waren nu wegen 

afgesloten. Maar met een Garmin en 

'n 9 voor topografie zit je nooit in de 

problemen. Tussen 12.30 en 13.00 

kwamen de 8 groepen binnen in 

Midden-Beemster en werd het een 

veld met ca. 120 Harley's. (zie 

Bit.ly/verzamelplaatsbeemster).Daar 

vandaan in een leuke route als een 

immens lint van kilometers lang, 

slingerend over dijkjes naar 

WestCoast.  Het overige verkeer 

verleende ons overal voorrang, want 

voor hen was het ook een prachtig 

schouwspel. 

Bij Westcoast werden we 

verwelkomd door charmante meisjes 

in strak blauw, (die hun kleding 

hadden aangepast aan de warmte), 

met een glas Champagne. Wat is het 

toch een feest om door die zaak te 

struinen........voor ieder wat wils. 

Achter, buiten, is dit keer 

gereserveerd voor voetgangers, 

hamburgertent, muziek en gekoelde 

dranken. 

Binnen staat onze Jet bij de kraam 

van ons chapter, weer nieuwe leden 

in te schrijven. Wat 'n drukte! Het 

leek wel een gezellige reunie! Een 

mooi feest en ideale condities. Jan, 

Bas & Maaike en medewerkers, 

bedankt en op naar het volgende 

lustrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst Lucky 

Foto’s van Aad 
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CRCA ride-outs en Events AGENDA 2016 
Donderdag 18 – zondag 21 augustus 

CRCA Duitsland weekend 

Zaterdag 4 september 

Truckrun 

Dinsdag 4 – zondag 11 september 

European Bike Week 
Faak am See, Oostenrijk 

Zondag 18 september 

Pokerrit, WP 

 

 

 

 

AP = Alkmaarse Poort 

WCM = West Coast Motors 

XX = Brugrestaurant A4 (West) 

 

Verzamelen vanaf 09:30, en vertrekken om 10:00.  
Tenzij anders vermeld. 

 

 

Vrijdag 23 – zondag 25 september 

CRCA Najaarsweekend 

Vrijdag 23 – zondag 25 september 

End of Season Rally HOG Limburg, Valkenburg 

Zaterdag 24 en zondag 25 september 

Openhuis West Coast Motors 
Alkmaar 

Zaterdag 8 oktober 

Sluitingsrit, WCM 

Zaterdag 12 november 

Uit(z)waaifeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De agenda wordt in elke editie verder bijgewerkt. 

Rit of Event schuin geschreven wordt niet door CRCA georganiseerd

 

 

Facebook 
Wij als Coast Riders Chapter Alkmaar zijn al een tijdje te vinden op onze eigen gesloten Facebook pagina. 

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. 

 

Kijk ook op website www.coastriderschapter.nl voor wijzigingen in de agenda. 

 

 
  

  

Voor activiteiten buiten het Chapter kijk op de volgende Internet links: 

  www.harleydagen.com 

  www.rijder17a.com 

mailto:Ledenadministratie@coastriderschapter.nl
http://www.coastriderschapter.nl/
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Ride-In 40-jarig bestaan WCM 
Bij een 40-jarig feestje hoort iets speciaals. Daarom gaan wij als Coastriders chapter een 

speciale ride-in organiseren. We zitten aan de tekentafel en brainstormen over een ride-in 

met een speciaal tintje. We denken en denken en we komen eruit. Het plan is om vanuit 9 

verzamelpunten te vertrekken en naar een centraal punt te rijden in Noord-Holland, om 

van daaruit met zijn allen uiteindelijk in Almaar te arriveren. En zo gaan we het doen. Een 

echte uitdaging om alles subliem te organiseren en in goede banen te leiden. Er worden 

mooie landelijke routes gemaakt door Theo, rayon hoofden aangesteld met een team van 

Roadcaptains en alles wordt zorgvuldig in een draaiboek vastgelegd.  

De reclame campagne 

komt zowel bij West 

Coast Motors als ook bij 

ons Chapter op gang. 

Alle communicatie en 

multimedia kanalen 

worden ingezet om 

iedere Harley Davidson 

rijder te bereiken en uit 

te nodigen voor deze unieke ride-in. Nou ik kan je vertellen 

dat zo een campagne helpt. We komen met alle 

roadcaptains nog een avond bij elkaar om de laatste puntjes 

nog even op de “i” te zetten. Best spannend allemaal. Je 

weet echt niet hoe groot de animo zal zijn. En dan is het zo 

ver. Vanuit alle verzamelpunten rijden we om klokslag 13:00 

uur richting Midden Beemster, waar alle deelnemers zullen 

verzamelen.  En wat een enorme opkomst. Het hele 

parkeerterrein in Midden Beemster staat vol en ieder is in 

afwachting van de laatste etappe naar WCM in Alkmaar.  Dit 

laatste traject staat onder leiding van onze girl power lady’s, 

Matty, Ingrid, Adry en Margot. Zij begeleiden de hele 

enorme groep via een prachtige kronkelroute zonder 

mankeren naar Alkmaar. Wat een kanjers zijn dit, petje af 

hoor meiden. In Alkmaar worden we opgevangen door de 

vooruit gesnelde roadcaptains en hergroeperen we. We 

maken nog even een blitz rondje langs de showroom om 

vervolgens te parkeren en ons in het feestgedruis te storten. 

Een gave ride-in, die zeker voor herhaling vatbaar is. 
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Foto’s Pampus rit 
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Coastridersvlaggetjes 

Bijna massaal is er gereageerd op de 

mogelijkheid om vóór in schrijven op 

zo een fantastisch mooi 

Coastridersvlaggetje voor op je 

Harley Davidson. Echt fijn om te 

constateren, dat jullie het leuk vinden 

om iedereen te laten zien, dat je bij zo 

een geweldige leuke club mensen 

bent aangesloten.  

130 vlaggetjes hebben we moeten bestellen en al die 

vlaggetjes rijden straks kris en kras door Europa heen.  Wat 

zal het  er allemaal enorm door opfleuren lijkt mij.  Maar nu 

komt de vraag:  hoe maken we die vlag nou aan de 

motorfiets vast?  Kijk, en daar zijn diverse oplossingen voor 

te bedenken.  Om te beginnen heb je de Ruudoplossing. 

Simpel en eenvoudig en vooral heel snel geregeld. Je knoopt 

de vlag gewoon aan je bagagedrager en zorgt dat hij zo veel 

mogelijk voor je kentekenplaat wappert. Dat scheelt erg veel 

post uit Groningen en daarmee verdien je de aanschaf van 

het vlaggetje snel terug.   

Ik zelf heb een oud koepeltentje 

gesloopt en de fiber stokken gebruikt 

als vlaggenmast. Met een paar tie-

wraps  (tie-rips) zet je deze 

gemakkelijk ergens aan je motor 

vast. Uit ervaring weet ik, dat dit ook 

geschikt is voor grotere vlaggen in 

bijvoorbeeld een parade. Drie delen 

op elkaar en de gratis Nationale 

(Gamma)vlag in top. Ging echt super. 

Maar voor diegene die dit allemaal 

niet zien zitten is er de ultieme 

oplossing. De Harley Davidson zwaar 

verchroomde vlaggenmast voor op je 

motor. In de shop bij Bas te bestellen. 

Een origineel HD product, degelijk en 

onverslijtbaar.  Niet gratis, nee het is 

immers een accessoire en daar hangt 

een accessoire prijskaartje aan.  Maar mooi, heel erg mooi.   

 

–  advertentie – 
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Het vlaggetje op reis 

 

Bij de aankondiging en levering van 

het CRCA vlaggetje is er ook een 

“wedstrijd” aangekondigd, een 

wedstrijd waarbij je het vlaggetje met 

jezelf en je motor op de foto moet 

zetten bij een herkenbare plek. Direct 

kwamen de leuke foto’s binnen van 

leden die hun motor met vlag mee 

hadden genomen naar de uithoeken 

van Europa. Een eiland, een hoge 

berg, maar ook een diepte punt, het 

werd al allemaal op de foto gezet en 

in gestuurd. 

Maar blijf de foto’s opsturen, want 

een onafhankelijke jury zal aan het 

einde van het motorseizoen de 

origineelste foto kenbaar maken, 

alsmede ook de foto met het 

vlaggetje die het verste is geweest. 

 

Groep op het meest zuidelijke punt van 

Europa 

 

Harry Coreman op het laagste punt van 

Nederland 

 

 

Haguli Kalif op zijn hoogte punt 

 

Ronald Teijken op het meest Noord Oostelijke 

puntje van Nederland 

 

Ruud de Vries - even naar Thunersee 900km 

 

Ingrid op 1193.001 meter van huis 

 

Aad op 1193.0 meter van huis

Michiel Buitenwerf op de Grossglockner 
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HOG Benelux weekend 
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Elk jaar wordt de HOG Benelux Rally georganiseerd door 

een ander HOG Chapter en dit jaar was het de beurt aan het 

Rotterdamse World Port Chapter in samenwerking met 

Harley-Davidson Rotterdam om er een feestje van te 

maken. In Zuid-Holland, tegen de Zeeuwse eilanden was 

Rockanje in het weekend van 27, 28 en 29 mei het 

strijdtoneel van dit Beneluxfeestje met bezoekers uit 

diverse windstreken.  

 

Ook leden van ons Chapter waren aanwezig om een er een 

gezellig weekend van te maken. In enkele groepjes waren 

zijn op de vrijdag richting het zuiden gereden om hun plek te 

vinden op de camping of in de buurt. Een van de lange tafels 

op het Rally terrein werd ’s avonds al snel in beslag genomen 

door twee van deze groepen en de rosé en bier vond zijn weg 

naar de dorstige leden. 

In het naburige Hellevoetsluis had een van de groepjes een 

huis tot honk gebombardeerd om van daaruit richting het 

Rallies terrein te gaan, maar ook op de zaterdag een rit 

maken door Zuid-Holland richting de Maasvlakte en de 

historische motorraces in Rockanje te bezoeken. Door het 

prachtige weer, volop zon, was het enorm druk op dit 

jaarlijks terug kerende evenement in Rockanje, waarbij de 

oude Norton’s, BSAs, MV Agusta’s en BMWs door de smalle 

straatjes en bochten op volle snelheid reden. 

’s Avonds was het wat drukker dan de avond daarvoor. Op 

het wat kleine terrein, tussen de feesttent en de enkele 

winkeltjes, liepen genoeg HOG leden en was het een goed 

weerzien van motorvrienden en tijd om nieuwe vrienden te 

maken.  

Het waren twee gezellige avonden op de HOG Benelux Rally 

in Rockanje.
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40 jaar West Coast Motors 
 

Prachtig weer, een Ride In van ons Chapter, een band en een 

eettent, alle ingrediënten voor een prachtig verjaarsfeestje. 

Iedereen mocht het weten dat Jan Leek 40 jaar geleden zijn 

West Coast Motors was begonnen. Eerder in dit blad heb je 

het stukje van de Ride In kunnen lezen als ook het 

overhandigen van het bloemstuk van de Coast Riders aan 

Bas en Jan. 

Hier nog enkele foto’s van deze geweldige dag.
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Bezoek aan herinneringskamp Westerbork  
 Westerbork, een beladen onderwerp maar toch wil ik het 

schrijven van een verslag over deze speciale trip niet uit de 

weg gaan. Heel bijzonder om te ervaren hoe je het bezoek 

aan herinneringskamp Westerbork heel subtiel en met alle 

respect toch kunt inpassen in een geweldige leuke en vooral 

gezellig weekend met een heel groepje Coastriders. Bij de 

voorbereiding van onze trip naar Duitsland, Polen en 

Tsjechië waar we de 2e wereldoorlog geschiedenis en met 

name in Berlijn en Auschwitz heel intens zullen raken, bleek, 

dat vele van ons nog nimmer een bezoek hebben gebracht 

aan Herinneringskamp Westerbork. Een kamp waar 100.000 

medemensen werden doorgevoerd naar de zo gevreesde 

werk- en vernietigingskampen. Kijk, en als je een bezoek aan 

Auschwitz gaat brengen, moet je de geschiedenis van 
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herinneringskamp Westenberk natuurlijk wel op je netvlies 

hebben staan. Dus plannen we met een man/vrouw of 8 een 

lang weekend Friesland, Drenthe en Overijssel.  Natuurlijk 

niet alleen voor een bezoek aan het kamp wat natuurlijk best 

wel heftig is maar ook gewoon om plezier met elkaar te 

maken. Dat moet immers kunnen en zo gaan we dat ook 

doen in Oost-Europa.  Het is vrijdagochtend en we zijn op 

weg naar Friesland via Enkhuizen, waar we Ferry en Ineke 

ophalen, rijden we tussen de Friese meren door naar Zeegse, 

in de kop van Drenthe.  Een prachtige rit met redelijk droog 

weer op één bui na. Die viel spontaan in één plens uit de 

hemel en daar zit je dan in je spijkerjasje op de motor. 

Volledig doorweekt sta je even later ontredderd onder een 

dakgoot bij een boer. Maar niet getreurd we zijn er bijna en 

de kleren drogen we wel weer met de föhn van het hotel. En 

de Rib-Eye van 500 gram met wat But in het Ribhouse Texas 

zorgt ook weer dat de stemming er goed in komt. Het is 

super gezellig allemaal. De volgende morgen staat ons 

bezoek aan Westerbork als eerste op het programma. Het 

bezoek zal ik niet specifiek beschrijven maar een bezoek aan 

dit kamp is zeker de moeite waard al is er weinig van 

bewaard gebleven. Het er bij liggende museum geeft veel 

uitleg over het reilen en zeilen in het kamp en geeft een 

goede indruk hoe het voor de bewoners moet zijn geweest 

zonder dat zij exact wisten wat er stond te gebeuren.  Zoals 

verwacht is het bezoek best heftig en we praten er natuurlijk 

met elkaar over. Het bizarre is eigenlijk wel, dat we er niets 

of bijna niets van geleerd lijken te hebben. Nog steeds 

worden de meest afgrijselijke en afschuwelijke  oorlogen 

uitgevochten in de wereld met alle verschrikkelijke gevolgen 

van dien. 

Na ons bezoek springen we weer op de Harley en laten de 

wind eens flink door de haren waaien. Even alle indrukken 

een plaatsje geven en de knop weer in de stand neutraal. 

Ons einddoel voor vandaag is Almelo, waar we gaan 

overnachten in het “Huis van bewaring hotel”. Een tot hotel 

omgebouwde oude gevangenis is wel een plaats waar we 

ons thuis zullen voelen. Maar wat blijkt, we worden 

overgeboekt naar het Theater hotel want de oude bajes 

staat ten gevolge van de enorme regenbui half onder water. 

Heel jammer, maar dat houden we in ieder geval tegoed. We 

vieren vandaag, dat Ferry een jaartje heeft bijgeboekt in zijn 

aardse bestaan. In de bar van het hotel verblijden we deze 

jonge “god” met wat spiritualiën en geven vooral Ineke een 

paar dikke zoenen om het geheel wat te omlijsten. Het 

Theater Hotel moeten we delen met een compleet paarden 

volk die daar in de buurt een paarden concours hebben. We 

vluchten en komen terecht in een alleraardigst restaurantje 

waar we op het terras kunnen drinken, drinken, drinken en 

wat ook nog wat eten.  Dat is net zo gezellig en het is lachen 

geblazen.  De volgende dag rijden we weer binnendoor naar 

Harderwijk waar we afscheid van elkaar nemen. We kunnen 

wederom weer terugkijken op een fantastisch lang weekend 

met een leuk Coastridersgroepje. Een thema weekend met 

een lach en een traan, maar als je daar goed mee omgaat 

dan gaat dat best goed samen. De volgende geschiedenisles 

van Theo is dus Oost Europa tijdens de tweede 

wereldoorlog. We zijn er klaar voor. 

 

Tekst en foto’s Aad Tas 
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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 Johan Oosthoek 

(johan@havelaar.com),  Wendy Steenhorst (wendy@havelaar.com) of Robin van der Ende 

(robin@havelaar.com) en 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 Coast Riders Chapter 

- 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.   

mailto:johan@havelaar.com
mailto:wendy@havelaar.com
mailto:robin@havelaar.com
http://www.coastriderschapter.nl/
mailto:info@havelaar.com
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Dat was lachen! 

Soms overkomt het je. Dan heb je zo maar spontaan het 

“déjà vu” gevoel. Het gevoel van dat heb ik al eens eerder 

meegemaakt. Nou, dat overkwam mij dus tijdens de rit door 

het Utrechts/Noorholland Lake District. Eigenlijk geen echte 

“déjà vu” maar meer een gewone spontane herinnering. Een 

memorie, die terug gaat naar onze legendarische 

Schotlandtrip in 2008. Wat is er aan de hand? We staan op 

het parkeerterrein van de Pannenkoekenbakker in 

Maarseveen. Gewoon na het verorberen van zo een 

overheerlijke pannenkoek. Niet iedereen is al klaar met eten, 

dus is het tijd voor een gesprekje, een klein overlegje over 

niks, gewoon een beetje onzin verkopen. Onder ons is Nico, 

die ineens zijn deksel van zijn topkoffer opendoet en zijn 

fantastische mooie rood  geruite Schotse mutsje op zijn kop 

zet.  En ineens staat hij daar weer. Een lid van de ”Red 

Robinson Clan” uit Schotland. En ineens komen alle 

herinneringen weer bij mij boven. Allemachtig wat hebben 

wij in 2008 toch een enorme lol beleeft met zijn allen. Wat 

een plezier daar in Schotland. Het jaar 2008 is het jaar waarin 

ik heb ervaren, dat een mens zich echt dood kan lachen. 

Geen adem meer kunnen halen, om daarna heel amechtig 

op een stoel te gaan zitten bijkomen. Het in je broek doen 

van plezier. Oh, oh, wat een sensatie daar. Het 

vrijgezellenfeest waar we hebben opgetreden, de Schotse 

bruiloft waar we spontaan zijn aangeschoven, Martin in zijn 

“kilt”, waar we de meiden van af moesten trekken. En dan 

nog onze 

vertolking van de 

“Brave”, één van 

de Schotse 

volksliedjes, 

heng, heng, 

henghenge, 

heng, heng ……. 

En tot besluit nog 

met onze ”Red 

Robinson Clan” mutsen op in het zwembad. Wat een 

geweldig feest die week. Thuis duik ik gelijk in de oude 

schoenendoos met foto’s en zoek de plaatjes van onze 

Chaptertrip naar Schotland in 2008. En ja hoor, ik vind er nog 

een paar en die wil ik graag met jullie delen.  Je moet het 

eigenlijk meegemaakt hebben om de juiste sfeer te proeven 

en daarom dit 

verhaal. 

Wanneer gaan 

we weer een 

keer naar 

Schotland Harry 

van Events? 
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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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Soms krijgen we rare vragen 

Soms als bestuur van het Chapter of 

als lid van ons Chapter krijgen we 

weleens een aparte vraag om aan 

mee te helpen. Zo ook Maurice van 

den Bosch, een vriend van hem was 

bezig met het organiseren van een 

feestje voor de hockeyclub en ze 

wilde een zangeres een beetje ludiek 

binnen laten komen. Dus een mailtje 

naar de groep om Country Wilma te 

begeleiden op de motor, op een 

donderdag avond, met de Harley’s 

natuurlijk.  

En zo geschiede, donderdag avond 

stonden er 10 enthousiaste Coast 

Riders op een grasveldje in Aerdenhout te wachten op Country Wilma. We werden 

daarbij ook positief verrast door 2 dames in country outfit, die direct blij achter op 

2 motoren sprongen. Dus Michiel vraagt adrem aan een van die meiden, ben jij 

Country Wilma, waarop schaterlachend geantwoord werd dat Wilma verderop aan 

kwam wandelen. Country Wilma, een gepensioneerde zangeres van het 

Nederlandse lied, moest natuurlijk achterop een van de Harley’s klimmen en 

daarbij werd Harry van Bekkum het eerste slachtoffer. Met veel gekreun kon 

Wilma achterop, maar zij gleed 

langzaam naar achteren waarop 

Yvonne van Harry nogal 

zenuwachtig doch dringend vroeg 

of het niet handiger was om Wilma 

bij iemand anders achter op te 

zetten. Daarna werd Wilma door 4 

mannen van de motor getild en 

achterop bij Frank van den Bosch 

gezet, dit lukte iets beter.  

Hierna konden we onder luid 

geronk van de Harley’s ons 

optreden doen en kon Wilma 

beginnen met haar optreden en 

werd het nog laat en heeel gezellig 

op het jaarlijkse senioren feestje bij 

Rood-wit Aerdenhoutse Mixed 

Hockey Club!!  

 

En zo ook een andere keer, waarop een vraag binnen kwam 

van een vrouw of we een vriendin blij konden maken om 

als verjaardagscadeautje achterop de motor mee wilde 

nemen voor een klein toertje in de omgeving, want dit 

stond op haar bucketlist en tja wat geef je dan je vriendin 

als die 43 wordt ……. 

Na even contact met de betreffende dame gehad te hebben, 

wilde ze eigenlijk zelf ook wel achterop om samen met haar 

vriendin het rondje te maken, ze wilde niet met een groep, 

want het zou voor beide de eerste keer zijn dat ze achterop 

een motor gingen klimmen, dus spannend vonden ze het 

zeker. 

Harry Koreman en Michiel Buitenwerf namen de uitdaging 

aan en gingen op een donderdag avond in juli via West Coast 

naar het opgegeven adres in Alkmaar. Hier stonden de 2 

dames in kwestie, vergezeld door hun kinderen en mannen, 

waarbij de camera’s al in de aanslag stonden. Met trillende 

knieën en een mega zenuwachtige lach op hun gezichten 

konden ze de Harley-Davidson motoren aanschouwen en 

vervolgens achterop hun plek innemen. 

De mannen hadden van tevoren geen route uitgezet, dus het 

idee was om een beetje langs de kust te rijden. Dus Harley’s 

met de meiden achterop werden richting Bergen en Schoorl 

gestuurd om vervolgens via Sint Maarten en Winkel weer 

terug te rijden naar Alkmaar. Onderweg zoveel mogelijk de 

kleine dijkweggetjes en binnendoor wegen genomen, 

waarbij we extra voorzichtig moesten zijn op deze zomerse 

donderdag avond voor paarden en hun ruiters. Harry moest 

zelfs nog even een steigerend paard ontwijken, maar als 

kersverse Road Captain was dit geen moeite voor hem. 

Bij terugkomst bij de dames thuis, werd er nog even 

nagepraat over het Harley rijden, het gevoel en de lifestyle. 
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Het Lake District 
Natuurlijk kennen vele van ons de prachtige omgeving van het Lake 

District in West-Engeland. Zo mooi om door heen te rijden op je “stalen 

ros”. Maar wat veel mensen zich niet realiseren is, dat ook Nederland zijn 

Lake District heeft en dan bedoel ik dit keer niet het eenieder bekende 

Friese merengebied maar richt mijn aandacht meer op het 

Utrechts/Noord-Hollands Lake District.   

 

We kennen allemaal wel De Loosdrechtse en Vinkeveense plassen, maar 

er zijn er veel meer. Om deze te ontdekken staat onze 4e chapterrit in 

het teken van dit gebied. Gelegen tussen globaal de driehoek Hilversum 

Utrecht en Amsterdam vinden we de volgende plassen; Spiegel plas, 

Blijkpolder plas, Ankeveense plas, Kortenhoefse plas, Wijde Gat, Wijde 

Blik, Vuntus plas, Loenderveense plas, Loosdrechtse plas, 

Breukeleveense plas, Stille plas, Tienhovense plas, Maarseveense plas, 

Vinkeveense plas, Botsholse plas en de Grote en de Kleine Wije. Terecht 

dus, noemen we dit gebied voor deze rit, het “Utrechts/Noord-Hollands 

LAKE DISTRICT”.  

 

We vertrekken zoals zo vaak om 

10:00 uur vanaf De Alkmaarse Poort. 

Om 9:00 uur staan er al diverse 

motoren op het parkeerterrein 

geparkeerd. Dat beloofd wat. De 

weervoorspelling zijn zeer goed en 

door het chapter is ons voor vertrek 

gratis koffie met appeltaart beloofd. 

Daar kun je dus niet meer omheen, 

daar moet je wel bij zijn. En dat dit 

werkt blijkt wel uit de geweldige 

opkomst. Met de motoren 

meegeteld, die rechtstreeks naar de 

koffiestop komen, rijden we met zo’n 

70 motoren tussen de meren door. 

Een sliert Harley Davidsons van zo 

een ruim 1 km lengte 

heeft Ton vastgesteld met 

zijn Garmin en dat is best 

wel een lange stoet. Maar 

er wordt super goed gereden en 

super goed opgelet. Bravo! 

Coastriders, zo willen we het graag 

zien.  Geen incidenten en heel veel 

plezier. Een feestje, zo wil ik het wel 

betitelen.  

 

Wat kun je het toch gezellig hebben 

met elkaar. Het betreft wel, zoals 

aangekondigd, een XL rit. Dus zijn we 

er wel de hele druk mee. De 

organisatie is in handen van Ingrid en 

Aad, niet verwonderlijk dus, dat we 

traditioneel lunchen bij de 

pannenkoekenbakker.  Ha, ha,  maar 

ze smaken prima en door het extra 

ingevlogen personeel ook nog snel op 

tafel.  Na de lunch de laatste etappe 

naar de Pont van Buitenhuizen waar 

we afscheid van elkaar nemen. Een 

lang dagje op de motor, maar wat 

hebben we er van genoten.  Op naar 

de volgende rit, die vast weer net zo 

gezellig gaat worden. 
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HOG Blister Butt rit 
Op zaterdag 16 juli deden ons chapter en onze dealer 

WestCoastMotors mee met de Blister Butt rit voor het 

goede doel. Rallies had routes gemaakt naar andere dealers 

in Drachten, Vroomshoop, Amersfoort en Amsterdam. Jullie 

hebben via de email uitvoerig uitleg gehad over deze rit. 

Het idee ontstond om deze (individueel te rijden rit) vanuit 

WestCoast met een groep(je) te gaan doen. Samen rijden is 

altijd gezelliger dan alleen. Wel is het natuurlijk zo, dat in 

groepsverband rijden het wat langzamer gaat en je beperkt 

gaat worden om een maximale afstand te gaan afleggen.                   

Ingrid Tas was vroeg uit de veren en had grootse plannen 

om het rondje Alkmaar-Drachten-Vroomshoop-Amersfoort-

Amsterdam-Alkmaar te gaan doen. 

Ook onze chapterfotograaf Simon maakte een groot rondje 

en bleek de winnaar te worden van de meest afgelegde 

kilometers, ondanks dat hij pas om 09.30 vertrok vanaf 

WCM! 

Twee RC's, Harry en ik, zouden vanuit WCM om 09.30 

starten en binnendoor naar Den Oever, afsluitdijk, en 

binnendoor naar Drachten. Deze route had ik dinsdag de 

12de al voorgereden en is prachtig. Ik ga hem in 2018 

gebruiken voor 'n chapterrit.   Wel bijna 3 uur rijden. 

Daarna zouden we of Vroomshoop en/of Amersfoort gaan 

aandoen. 

WestCoast was er helemaal klaar voor om deelnemers van 

waar dan ook te ontvangen met broodjes en koffie. Ook de 

balie van ons chapter was in WestCoast opgesteld en werd 

bemand door Aad in het kwadraad. 

Om 09.45 vertrokken we met maar 9 motoren (matige 

opkomst ondanks fraai weer) en na tankstop in Zurich 

reden we door prachtige gehuchten Lallum, Lullum en 

Lollum, waar de vlaggen uithingen en we door de 

dorpelingen enthousiast begroet werden. Bij de dealer in 

Drachten werden we hartelijk ontvangen door de 

bemanning aldaar en zaten lekker aan de koffie en 'n plak 

cake. (Verschil moet er zijn in vergelijking met WCM) 

Besloten werd dat Vroomshoop te ver was, dus reden we 

door richting Amersfoort en zouden onderweg wel ergens 

lunchen. Dat kan dan wel weer makkelijk met 9 man. In 

Kuinre was een uitspanning met de fraaie naam “De 

Wipkip” en dus stopten we daar voor een heerlijke lunch, 

en genoten van alle Dafjes (Model trutteschudder) die een 

toertocht maakten en daar ook 'n lunchstop hadden. 

Goed gevuld reden we binnendoor naar Amersfoort, waar 

we om 17 uur aankwamen. Daar ook weer de 5,-- voor het 

goede doel betaald en 'n stempel op onze kaart gekregen. 

Amsterdam hebben we niet bezocht, want we gingen 

hierna huiswaarts. Het was mooi geweest. 

 

Lucky

  
De brief die Dries als charity officer heeft mogen 

ontvangen van de Make A Wish Nederland 
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Ladies of Harley 
 

OPROEP OPROEP OPROEP  

Beste Ladies van Coastriders, 
 
Kan hier weer een verhaal schrijven 
over een rit die ik met de LOH heb 

gedaan en hoe leuk en gezellig deze 
weer was, hoeveel lol we samen 

hebben gehad en er altijd iets te lachen valt. 
 
Maar wil hier iets anders kwijt. 
Vind het jammer dat ik helaas weinig Ladies van ons chapter 
tegenkom bij deze ritten. Er is een harde kern van ons 
chapter die ik, als ik een rit mee rij, altijd wel tegenkom. 
Tevens spreken we af om samen naar een rit te gaan, wel zo 
gezellig. 
 
Wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om een 
oproep te doen aan al die Ladies van onze club om toch eens 
mee te gaan. Zou leuk zijn om met een groep van ons chapter 
bij een rit te verschijnen. Helaas is het seizoen al bijna voorbij 

en zijn er weinig ritten meer (11 
september in Luik en tijdens het 
eindejaar weekend 23-25 september in Valkenburg).  
Er dan ook nog de ledenvergadering van de LOH op 8 oktober 
met een rit. 
 
Tevens wil ik vragen of er Ladies zijn die willen helpen om 
volgend jaar een rit te organiseren. 
We kunnen dit alleen voor de Ladies van ons Chapter doen, 
maar kan ook voor LOH Benelux. 
Een mooie gelegenheid om de andere Ladies ons mooie 
Noord-Hollandse landschap te laten zien. 
 
Hoop dat jullie ook input kunnen geven hoe jullie de rol van 
de LOH binnen ons Chapter zien, alle op- en/of 
aanmerkingen zijn welkom. 
 
Ik zie jullie reacties graag verschijnen. 
 
Jullie LOH officer  
Jacqueline Troost 

 

             

 

 

  

http://www.hogbenelux.com/index.php
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Als je e-mail of gewone adres gewijzigd? 

Ontvang je geen mail van het Chapter terwijl er heel regelmatig mail verstuurd wordt, meld dit dan even bij 

emailregistratie@coastriderschapter.nl 

Is je telefoonnummer of adres gewijzigd en je wilt graag op de hoogte gehouden worden van 

onze activiteiten??? 

Reageer dan nu en stuur een mailtje met je correcte adres, of telefoonnummer naar:     

Ledenadministratie@coastriderschapter.nl 

 

Vermeld in de email duidelijk je naam en voornaam.  

 

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 Michiel 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 

mailto:Ledenadministratie@coastriderschapter.nl
mailto:edit@coastriderschapter.nl
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Motogymkhana 

Vorig jaar voor het eerst in het klein georganiseerd door 

Maurice van den Bosch en dit jaar groter aangepakt. En dat er 

vraag naar is werd wel bewezen door de massale opkomst. 

Maurice had samen met zijn Barbara ook echt uitgepakt, een 

pracht van een locatie op het parkeerterrein van Circuitpark 

Zandvoort en Barbara had voor koffie, thee en cake gezorgd. 

Maar zeker ook credits voor het Motogymkhana team onder 

leiding van Helen. Op de dag dat ze zelf jarig was heeft ze toch 

op die zaterdag met haar team een geweldige dag verzorgd 

voor de aanwezige 

leden. 

Ze hadden naast 

het parcours ook 

een oefen stuk 

uitgezet waar  de 

eerste 

kennismaking met 

Motoghymkana 

gedaan kon 

worden. Een van 

de specialisten 

reed voorop 

waarna de Coast 

Rider zelf met zijn 

of haar eigen 

motor hier achteraan kon rijden om zo straks als mogelijk het 

rondje te rijden. Echt een geweldige oefening in 

motorbeheersing. 

Terwijl de zon stond te schijnen stonden de aanwezige met een 

giga lach op hun gezicht de ervaringen uit te wisselen en 

verdere instructies te krijgen voor het volgende rondje. In hoog 

tempo wisselde de rijders elkaar af in het oefenparcoursje om 

de ochtend af te sluiten op het wedstrijd parcours. Een van de 

Motogymkhana mannen deed het voor en daarna mochten ze 

het zelf doen, wat dus niet al te makkelijk was, maar strak door 

de bocht en ook met een redelijke snelheid werd het parcours 

bestaande uit achtjes, slalom en de motorbeheersing afgelegd. 

Na de groepsfoto was het tijd voor een kleine lunch. Maurice 

had hiervoor speciaal een plek bij Papa’s Beachhouse in 

Hoofddorp gereserveerd. Een leuke afsluiting van een top 

georganiseerd en zeer leerzame ochtend. 



40 | Nazomer 2016 | HOG Coast Riders Chapter Alkmaar 

EHBMO 
EERSTE HULP BIJ MOTOR ONGELUKKEN 
We maken het gelukkig bijna nooit mee, dat er wat vervelens 

gebeurd onderweg. In al die jaren dat ik lid ben, is er eigenlijk 

nog niets echt ernstigs gebeurd. En met ernstig bedoel ik dan 

ongelukken, waarbij zich levensbedreigende situaties 

voordoen. Maar toch moeten we hierop voorbereid zijn. We 

nemen immers deel aan het steeds drukker en intoleranter 

wordende verkeer. Daarom organiseert het Coastriders 

chapter ieder jaar een opfriscursus  EHMBO voor haar 

Roadcaptains. Het verslag van de laatste avond heb je in het 

voorgaande blad kunnen lezen. Maar waar het hier om gaat 

is, dat wij gemeend hebben om bepaalde onderwerpen niet 

alleen bij de roadcaptains maar bij alle leden onder de 

aandacht te brengen. Vandaar deze nieuwe rubriek.  

  

Deze keer nemen we als onderwerp: 

HOE TE HANDELEN ALS ER EEN ONGELUK GEBEURD:  

1: De organisatie rond het ongeluk staat onder leiding van 

de aanwezige roadcaptains.  Die zijn hiervoor getraind. 

 

2: Zodra de roadcaptains ter plaatse zijn, bepalen zij wat er 

gebeurd en nemen het organiseren van de hulpverlening 

over. 

 

3: Bij een ongeval stoppen in eerste instantie hooguit 5 

personen die hulp verlenen en de rest rijdt door naar een 

veilige parkeerplaats.  Als we allemaal bij het ongeval 

blijven staan levert dit nog veel meer gevaar op. 

 

4: Niet roadcaptains die in eerste instantie hulp verlenen en 

later worden vervangen door roadcaptains rijden op 

verzoek van de roadcaptain ook door naar de veilige 

parkeerplaats. Tenzij je betrokken bent bij het ongeluk, dan 

blijf je natuurlijk achter. Ook eventuele getuigen. 

 

5: Je hoort later wel wat er aan de hand was en hoe het is 

afgelopen. Hang niet de ramptoerist uit. Bedwing jezelf 

hierbij en rij met de groep door. 

 

6: Volg altijd de aanwijzingen van de roadcaptains op. 

 

 

Melding aan de alarmcentrale: 

In heel Europa is het alarmnummer 

112 

De spreektaal is de taal van het land. In 21 van de 40 

Europese landen kun je met Engels terecht.  Laat in de 

andere 19 landen eventueel een local bellen.  

Meld aan de centralist het volgende: 

 Meld je naam en je telefoonnummer waar je te 

bereiken bent. 

 Meld de plaats van het ongeval.  Denk hierbij aan 

de helpfunctie van je navigatie, 

hectometerpaaltjes, kijk naar plaats- en 

straatnaambordjes of vraag het adres aan de local.  

Postcode is ook bruikbaar. 

 Meld wat voor soort hulp er nodig is. (Ambulance) 

 Meld het aantal slachtoffers. 

 Meld zo goed en zo kwaad mogelijk het letsel. 

 Leeftijd van het slachtoffer. 

Geef zo goed mogelijk antwoord op de door de 

centralist gestelde aanvullende vragen:  bijvoorbeeld: 

 Geslacht slachtoffer. 

 Brandgevaar. 

 Aard van het ongeval. 

 Ademhaling normaal. 

 Slachtoffer wel/geen pijn. 

 Enzovoort. 

Oefen dit gewoon eens hardop thuis.  Lijkt gek maar is het 

niet. In alle stress moet je dit eigenlijk zonder mankeren 

kunnen doen.  Ga er ook vanuit dat je mobiel belt naar een 

centrale die niet in de buurt is. De centralist is dus absoluut 

niet op de hoogte van de situatie ter plaatse. 

 

(Ruud heeft er naar zijn zeggen wel eens een kwartier over 

gedaan om uit te leggen waar Werverhoof ligt. Maar ja, dat 

valt natuurlijk ook niet mee.)  

 

En dan natuurlijk tot besluit, hopen we met zijn allen, dat 

we dit nooit nodig zullen hebben.  Maar doe je voordeel 

hiermee. Vragen en discussie hierover: 

rallies@coastriderschapter.nl   

  

mailto:rallies@coastriderschapter.nl
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Lake district of de 
“Plassenrit” 
Motor is nauwelijks tot rust gekomen na de Blisterrit en 

zondag de 17de juli hebben we onder ideale 

omstandigheden (mag het 'n keertje??)_de Plassen rit, 

gemaakt door Aad en Ingrid. 

Omdat de koffie en appeltaart door het Chapter werden 

aangeboden (hoe kan dat eigenlijk allemaal met al die 

organisaties voor maar ca. 22 Euro per jaar??), dacht ik, “ik 

moet maar wat vroeg naar Alkmaarse Poort rijden, anders is 

de appeltaart wellicht op”. Dus op de zondagochtend-stille-

wegen naar de start en om 09.15 kwam ik aan ...... en het 

parkeerterrein was al halfvol!! De motoren bleven 

binnenstromen en tegen 10-en waren er zo'n 60!! Voor de 

start een duidelijke briefing van Aad, waar nog even de 

spelregels werden doorgenomen van het groepsrijden. Aad 

als voorrijder, Ingrid als wegzetster en Aad en ik vormden de 

achterhoede. Duidelijk is, dat met zo'n grote groep het 

tempo er uit is, maar dat was helemaal niet erg, want er was 

genoeg te zien onderweg. Het wegzetten ging perfect en het 

tempo viel heel erg mee. Iedereen blij, behalve 1 

Hondarijder die in een veld van 60 HD's uitviel met pech.. 

Een variatie aan wegen, van 80-60 en 30 km/uur door een 

uitbundig landschap. In Edam een prachtige straat met aan 

de voorkant van de fraaie tweekappers op de inritten de 

Audi's A8 en Porsches, en nadat we een ophaalbruggetje 

overgingen konden we de achterkant van die huizen 

bekijken, aan het water, met aangemeerde jachten .......... 

gek dat ik altijd dan aan woningbouwcooperatie-

bestuurders of zorginstelling-managers moet denken. Dit is 

geen “oud geld”. Maar je moet gewoon altijd aan je eigen 

geluk denken en voor jezelf de rode loper uitleggen, want 

niemand anders doet dat. 

De koffiestop was in Weesp naast de ophaalbrug waar we 

nog net 'n plekje konden vinden op 'n vol terras. Lekker 

kletsen en lachen met elkaar. Dan langs  de Vecht waar op 

het water de sloepensliert en aan het water de “optrekjes” 

waar te nemen waren. 

Op naar de lunch bij de Maarseveense plassen bij “De 

Pannekoekenbakker” , waar we op het terras van een 

heerlijke en betaalbare lunch genoten. Wat mooi en wat 'n 

dag! Het laatste deel van de rit reden we langs de startbanen 

van Schiphol en dat vliegverkeer vind ik altijd prachtig. Bij de 

pont Spaarndam-Assendelft eindigen we met een zoen, 

handdruk en tot ziens. Het was weer 'n dag met 'n sterretje. 

Allemaal bedankt voor de perfecte organisatie en 

gezelligheid. 

 

- advertentie - 

 

 

 Tekst lucky 
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Een nieuw clubartikel 
Zoals de meeste inmiddels wel zullen weten is er een nieuw 

clubartikel.  Het Coastriders vlaggetje voor op je motorfiets. 

Heel gemakkelijk te bestellen door een mailtje te zenden aan 

shop@coastriderschapter.nl en het vlaggetje wordt 

opgestuurd.  De kosten bedragen € 7,50 inclusief 

verzendkosten en verpakking.  Dit bedrag wordt na levering 

middels incasso van je bankrekening afgeschreven.  Voor het 

handjevol leden die nog geen bankmachtiging hebben 

afgeven geldt dat de betaling vooraf dient te geschieden door 

middel van overmaking op bankrekening  nl 26 INGB 0009 

5522 09 tnv Coastriders Chapter. 

Natuurlijk zijn er ook nog patches, pinnen en bierviltjes 

voorradig. Al deze artikelen zijn ook te koop in de winkel van 

WCM

Chapter Pin    
Naar aanleiding van het 20 

jarig bestaan van ons 

chapter hebben we een 

mooie nieuwe pin laten 

maken. 

 

 

 

Deze pin is nu ook beschikbaar in de winkel van West Coast Motors. 

Wij als Chapter hebben een eigen deel in de vitrinekast gekregen. 

De pin wordt voor kostprijs aangeboden. 

 

 

Bierviltjes 
 

Je kan deze bierviltjes nog steeds bijbestellen, zolang natuurlijk de voorraad strekt. 

Een set van 25 bierviltjes is te vinden in ons eigen schap in de winkel bij West Coast  

of bij Aad Tas tijdens een Chapter rit.

 

Chapter Patch 
En ons nieuwe Chapter logo is ook in een badge verwerkt voor op je vest, jas, trui of pet. 

Deze badge is ook verkrijgbaar bij West Coast Motors, die in het rack met badges onze badge ook heeft 

hangen. 

Of natuurlijk bij Aad Tas, de rijdende winkel tijdens de chapter ritten. 

 

 

Winkeltje 
Ja er kunnen zat vlaggen besteld worden.  In de kraam afgelopen zaterdag ook diverse verkocht.  In principe betaling via incasso 
tenzij er geen machtiging is afgegeven. 
Prijs 7,50 incl verzendkosten. 
 

Overige artikelen ook nog voorradig.  Betaling ook via incasso.
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Midzomernachtrit 

Vorig jaar was de Midzomernachtrit weer terug op de 

agenda en door de leden werd zo gewaardeerd dat Michiel 

en Maurice dit jaar weer de Midzomernachtrit op de agenda 

hebben gezet. Dit keer met een start bij West Coast Motors 

en op de donderdagavond, want dat kon dan mooi 

gecombineerd worden met de koopavond bij West Coast. 

Het openingswoord was aan Maurice, die de grote groep 

aardig kon boeien met zijn briefing. Iets na 20.00 stapte de 

groep op hun Harley’s en kon de rit starten. Maurice voorop 

en Michiel als wegzetter. Nadat we eigenlijk goed en wel 

route aan het rijden waren dwarrelde wat spetters naar 

beneden en besloten om de groep toch even te laten 

stoppen en laten beslissen of ze hun regenkleding aan wilde 

doen. Vervolgens kronkelde het lint met Coastriders door 

het Noord-Hollandse om een tussenstop te maken in 

Opmeer. Helaas werd daar die avond in de kroeg niet 

gekolfd. Dit zeer oude balspel wordt op een authentieke 

houten binnenbaan gespeeld en zou de voorloper moeten 

zijn geweest van het ons nu bekende golfen.  

Na een frisje en voor sommigen een ijsje ging de rit weer 

verder. Nog steeds droog en zelfs met de zon door de lichte 

bewolking heen schijnend reden we verder om ook diezelfde 

zon onder te zien gaan achter de duinen. Via Schoorl en 

Bergen reden we terug richting Alkmaar om te eindigen bij 

de Alkmaarse Poort waar nog even nagenoten kon worden 

van een frisje en een bitterbal. 
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Blister But 
Het is 16 juli en op initiatief van HOG 

Benelux rijden we de eerste Blister But 

Charity rit. Ofwel we rijden de blaren op 

ons achterwerk voor het goede doel 

“Make a Wish”. Het is de bedoeling, dat 

iedere motorrijder, ongeacht het merk 

waar hij op rijdt, zoveel mogelijk Harley 

Davidson dealers aan doet tussen 9:00 uur 

’s morgens en 17:00 uur ’s middags.   

 

Het is de bedoeling, dat ieder chapter bij zijn sponsoring 

dealer een stempelpost inricht en catering verzorgd voor de 

deelnemers.  Verder moeten er routes zowel op papier als 

elektronisch worden gefaciliteerd, stempelkaarten worden 

uitgereikt, geld voor het goede doel worden geïnd en 

natuurlijk promotie worden gemaakt.  Kortom het vergt wel 

weer 

wat 

voorbereiding en organisatie. Maar dat is voor de 

Coastriders natuurlijk geen probleem. Die gaan er weer 

voor 100% tegen aan. De campagne machine wordt 

opgestart en de sociaal media staat gelijk roodgloeiend. Jet 

is door het dolle heen en post het ene na de andere bericht. 

Hoe meer rijders hoe meer vreugd is ons motto en dus ook 

meer bijdrage voor het goede doel. De deelnemers betalen 

immers € 5,00 per gereden etappe en dat kan best wel 

aardig oplopen bij 

grote deelname.  Aad 

1 en 2 richten de 

Coastriders stand in en 

zetten twee notebooks 

neer om routes te 

laden bij deelnemers. Stempels worden goed ingevet met 

inkt en de stempelkaarten en registratieformulieren liggen 

in grote getale klaar. We organiseren een groepsrit onder 

leiding van Ruud en Harry.  Jet en Jacqueline smeren de 

broodjes en zetten alvast koffie.  

Het is negen uur en wij zijn er klaar voor. Laat de hele 

Benelux maar langs komen. We zijn er heilig van overtuigd, 

het storm gaat lopen. Zo een goed idee met zo een goed 

doel moet toch wel aanslaan.  Ruud en Harry staan 

er ook klaar voor. Zij gaan met de groep via 

Drachten naar Amersfoort. Een aardig stukje tuffen 

maar het  is te doen binnen de gestelde tijd. Dan 

slaat de klok zijn negen slagen en openen de 

deuren zich voor deze gave activiteit. Huh, waar 

blijven nou al die motorrijders. Waar is nou die 

enorme groep Coastriders waar Ruud en Harry op 

staan te wachten? Nou, dat is duidelijk ze komen 

niet. Slechts een handje vol “Die Hards” komen op 

al het media spektakel af.  Niet getreurd, even 

goede vrienden, bij ons chapter mag van alles maar 
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er hoeft niets en wellicht is het feit, dat we morgen een 

rally rit rijden een mogelijke oorzaak van de lage opkomst. 

Ruud en Harry vertrekken met hun gevolg richting 

Drachten. Wij maken ons op voor de invasie vanuit het 

zuiden en vanuit het noorden.  Maar ook die enorme run 

blijft uit. We staan ons uiteindelijk gewoon een dagje te 

vervelen en proberen de tijd te doden door alle broodjes 

van Jet en Jacqueline op te eten. Uiteindelijk zetten wij 

gedurende de hele dag 18 stempels en verkopen 10 

patches. Gelukkig krijgen we van de voorbijgangers 

spontane giften en kunnen we aan het einde van de dag 

toch nog € 340,00 euro over maken naar de geweldige 

stichting “Make a Wish”.  De winnaars onder de Coastriders 

met de meeste dealerbezoeken zijn Simon met 6 dealers en 

538 km en Ingrid met 5 dealers en 517 km op hun teller. Bij 

Simon heb ik het niet gecontroleerd maar Ingrid heb ik het 

wel onderzocht en ze had geen Blisters op haar achterwerk.   

Wat de reden echt is van de wat lage opkomst is niet 

duidelijk. Dit betreft de eerste Blister But en wellicht moet 

dit initiatief nog ietsje indalen bij de Harley familie. 

Persoonlijk vind ik het een super idee en als het volgend 

jaar weer wordt georganiseerd gaan we er weer voor de 

volle 200% tegen aan. 
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Van de Rallies tafel 
Als ik dit stukje zit te schrijven realiseer ik mij, dat het jaar wel weer heel snel aan ons voorbij vliegt. Zo plan je de ritten en 

verdelen we dit over het team en zo zijn er nog maar drie te rijden dit jaar. Pffff,  dat is wel rapido zeg. Maar wat een fraaie 

ritten hebben we al weer gereden dit jaar en wat een leuke activiteiten zijn er geweest.  Stuk voor stuk met veel energie en 

overgave in elkaar gesleuteld door de leden van de Rallies Cie. Denk nog eens terug hoe we Country Wilma bij Harry achterop 

hebben weten te krijgen om haar er vervolgens met man en macht weer vanaf te moeten sleuren. Hilarisch. En de mooie routes 

die we gereden hebben met mooi, iets minder mooi en slecht weer.  

Coop, Spar, C1000, Jumbo ik weet het allemaal niet wat ik uit de 

creatieve breinen te voorschijn heb zien komen.  Pampus, Lake District, 

openingsrit, verrassing enz. enz.  Allemaal leuke dingen. Maar ook de 

Safe Riders training en de Motogymkhana. Ride-out en ride-in naar en 

van WCM.  Allemaal al weer verleden tijd, allemaal alweer een 

gepasseerd station. Maar Rallies zit natuurlijk niet stil. Plannen voor 

volgend jaar worden al gemaakt. We zitten regelmatig weer aan de 

ralliestafel om 

nieuwe plannen te 

ontwikkelen en te 

organiseren. Dit jaar hebben we nog drie ritten te gaan. Eerst de Utrechtse 

Heuvelrug, de Pokerrun en daarna de sluitingsrit waarbij we nu eens 

allemaal vis gaan eten.  Tussendoor nog even met de reisjes van Events mee 

en dan ook nog zelf op vakantie met de motor. Druk, druk, druk.  Maar wat 

genieten we toch van onze passie en wat is het toch leuk om dit met ons 

team allemaal te organiseren.  Tot slot wil ik jullie wijzen op de mogelijkheid 

tot inbreng van suggesties via ons emailaccount 

rallies@coastriderschapter.nl.   

Namens Rallies wens ik ieder een fijne vakantie voor zover dit nog niet 

achter de rug is. 

 

  

mailto:rallies@coastriderschapter.nl
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www.hpgprojects.nl 
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