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Voorwoord van de voorzitter
Op het moment dat ik dit schrijf hagelt het en is het guur
weer. Hoezo voorjaar? Het lijkt of we onderweg zijn naar de
winter. In het achterhoofd dat we dit weekend meegaan
met ons eerste Event richting Drenthe vraag ik me af of we
tijdens de lunch erwtensoep met roggebrood en spek
geserveerd krijgen. Maar ja, dat is dan ook weer de charme
van het motorrijden.
Inmiddels heb ik een aantal bestuursvergaderingen mogen
leiden en heb dat met veel plezier gedaan. De inzet en
professionele wijze waarmee de bestuursleden zich
manifesteren is bijzonder en ik voelde me direct thuis. Eén
voor één zijn ze zeer betrokken om hun bijdrage te leveren
aan een geweldige club waarbij de teller nu op circa 325
leden staat. Ook de betrokkenheid van de mannen en
vrouwen in diverse commissies binnen onze Chapter is
buitengewoon groot. Er wordt regelmatig vergaderd over
de Rallies en de Events om ervoor te zorgen dat we in
groepsverband veilig en met veel plezier kunnen genieten
van onze hobby. Een compliment is hier zeker op zijn
plaats.

Op dit moment zijn we nog op zoek naar een geschikte
personen die mee willen werken binnen de Events
commissie. Deze commissie organiseert onder andere de
korte groepsreizen waaronder bijvoorbeeld de jaarlijkse rit
naar Duitsland. Indien u de uitdaging aandurft dan kunt u
zich melden bij onze secretaris.
Binnenkort bestaat onze sponsering dealer, West Coast
Motors, 40 jaar. Bas en Jan zijn met hun enthousiaste team
druk met de voorbereidingen bezig en het ziet ernaar uit
dat dit een mooi feest gaat worden. Aangezien Jan en Bas
over het algemeen de weergoden aardig in de hand hebben
verwacht ik dan ook dat de weersomstandigheden beter
zijn dan op dit moment en u in de zon kunt genieten van de
gezelligheid rondom dit unieke evenement.
“Live to Ride” is het devies van Harley-Davidson. Met een
beetje mazzel past het weer zich aan onze wensen aan
wordt dit devies een aangenaam avontuur.
Ride Safe and have Fun.
Frank Castricum

Op de cover een foto genomen tijdens de Verrassingsrit van 8 mei in Krommenie, Noord-Holland. Foto genomen door Michiel Buitenwerf.
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Open huis
WCM 2 en
3 april
De openhuisdagen bij
West Coast Motors zijn
altijd drukbezochte
dagen. Dit jaar nog in de
oude vorm, dus muziek,
shop in de winkel en
natuurlijk onze eigen
Coast Riders Chapter.
Traditioneel wordt begin april de
open dagen voor alle HarleyDavidson dealers in de Benelux
gehouden, waarbij de nieuwe
modellen voor het jaar aanwezig zijn
en demo ritten mogelijk gemaakt
kunnen worden.
En ook dit jaar heeft het mooie weer
enorm
geholpen
om
vele
enthousiaste motorrijders bij West

Coast op bezoek te laten komen. Bas
en Jan hadden gezorgd voor muziek
in de winkel en een hamburgertent
buiten op het pleintje. Drinken was
binnen voor iedereen te vinden. Ook
South Craft Leather had een plek
gekregen in de winkel. Naast de CRCA
HOG stand kon je daar het echte
handwerk op leer zien, waarbij veel
voorbeelden te vinden waren zoals

leren riemen, wallets maar ook een
prachtig bewerkt zadel.
En natuurlijk stond ons Chapter ook
met de stand in de winkel. Het
resultaat van 2 dagen praten met de
vele enthousiaste rijders was 30
nieuwe leden. En op deze manier
groeit onze groep tot ver boven de
300.
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Open Ride Out 3 april

Meer dan 100 deelnemers aan de open ride out
Hier en daar wat opstart problemen bij enkele deelnemers, maar dat werd snel opgelost
door de aanwezige en altijd vriendelijke monteurs van West Coast.
De route was traditiegetrouw om van te smullen.
Dat belooft wat voor de ride in van komende 28 mei, tijdens het WCM 40 jaar feestje.
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Openingsrit 9 april

Daar was ik echt aan toe
na
dat
referendum,
waarin 2/3de van de
stemmers aangaf dit
contract met Oekraïne
niet te willen. Het was
zeker een bewogen week.
Dit keer eens op 'n zaterdag en
vertrek vanuit WCM, waar onze
dealer Bas & Jan de koffie klaar
hadden staan, en we voor de rit nog
lekker even konden shoppen in deze
grote snoepwinkel. Of gelijk maar de
lekke achterband vervangen, wat in
no time werd gedaan, zodat Rinus de
rit toch kon meerijden. Wat 'n
opkomst weer, 45 motoren! Zonnetje
erbij, maar toch na 'n half uur m'n
handvatverwarming maar even

ingeschakeld. In de route herken je
de auteur Theo, want het waren zeer
vele smalle dijkjes, maar met prima
asfalt, met name rond St.
Maartenszee op de West-Friese dijk.
Eindelijk eens geld voor wegen, uit
Brussel....of waren we nog niet aan
de beurt, en heeft een chapterlid uit
Anna Paulowna, werkzaam bij het
waterschap, dit op zijn geweten??
Wat is Noord-Holland toch divers en
mooi. Het was een ideale route om
het wegzetsysteem te demonstreren.
Ook de snelheid was prima en
achterin hoefde men niet het gas
open te draaien om je
voorrijder te kunnen volgen.
In de briefing had onze
Safety-officer de spelregels
nog eens duidelijk uitgelegd,
zodat ook de nieuwe leden
zich inderdaad vlekkeloos
konden integreren. Ook het
afstand houden van elkaar
werd nog aangestipt, maar in
Schoorl werd dat even
vergeten en was er 'n klein
incidentje, wat goed afliep.
Heel mooi die slierten
Harley's door het landschap
en na 1,5 uur 'n prachtige
koffiestop bij Restaurant De
Rijd in Nieuwe Niedorp. Heel
mooie locatie en heerlijk
appelgebak met prima koffie
en bediening. Ik weet
inmiddels dat ze ons graag
nog 'n keer willen hebben!

Van de weilanden en akkers gaan we
richting duinen en bossen en rijden
door het fraaie dorp Bergen, over de
Eeuwige Laan. Wat een mooie
optrekjes daar, en ik kon het niet
laten om vanuit m'n ooghoeken te
loeren of er hier en daar soms
Panamese vlaggen achter de ramen
of in de tuinen stonden....Dan via
Heiloo terug naar Alkmaar, maar dat
viel toch niet mee om de groep intact
te houden. Hartstikke druk en het
tempo er helemaal uit. We eindigden
bij ons "clubhuis" de Alkmaarse Poort
voor de lunch en konden nog even
napraten over onze ervaringen.
Zo, op tijd weer thuis en 's avonds
genieten
van
"OnderstebovenNederland in de jaren '60" van de
VPRO. Oh, wat herkenbaar, want ik
was 'n puber tijdens die revolutie in
de 60-er jaren, en kijkend naar de
chapterleden, ik niet alleen. Beatles,
Stones,
Q65,
Dave
Brubeck, enzovoort. Jongens met
bordeelsluipers en spijkerbroeken
met verschrikkelijk wijde pijpen op
hun Puchs, meisjes met bloemetjes in
hun haar, rammelend met 'n
tamboerijn. Maar ook zonder
tamboerijn mochten ze in mijn tent
tijdens de Sneekweek in 1965.
Caballero was uit en Gauloises in, en
dat samen met de lucht van
verschaalde
Grolschbeugelflessen.......
Lucky
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2 Nieuwe Road Captains
(Harry en Frank)
Sinds afgelopen april hebben we er 2
enthousiaste Road Captains bij.
Nadat beide mannen de week
ervoor nog de CRCA
rijvaardigheidstraining hebben mee
mogen maken, mochten zij zich op
zaterdag 9 april melden in Rijswijk bij
Harley-Davidson Benelux. Onder
toeziend oog van Liza van Hernen
kreeg de groep een stuk theorie en

praktijk van Theo Verkamman en
Rob Schotel. De theorie werd dus
ook in de praktijk getoetst.
En na een gezellige edoch zeer
leerzame dag kunnen we trots Harry
Koreman en Frank Castricum
toevoegen aan de lijst met Road
Captains in ons Chapter. Harry is
daarbij ook door onze Head Road
Captain welkom geheten in de
Rallies commissie, de groep die onze
ritten organiseert.

Wat doet de MAG voor je

De in 1988 opgerichte Motorrijders
Actie Groep (MAG) is een
belangenvereniging voor en door
motorrijders, die zich richt op
collectieve belangenbehartiging op
regionaal, nationaal en
internationaal niveau en haar basis
heeft in de vrijwilligers van de
organisatie. De MAG stelt alles in het
werk om haar standpunten en

wensen kenbaar te maken aan alle
weggebruikers en aan de relevante
overheidsinstellingen, politici en
organisaties.
En nu concreet vraag je je dan af,
nou eigenlijk heel zichtbaar: op die
plekken waar bijvoorbeeld het
verkeerslicht niet reageert als je met
je motor voor het rode licht moet
stoppen. Je kan zelf gaan bellen,
mailen en roepen naar de eigenaar
of beheerder, wie dat dan ook maar
is, of je meldt het aan de MAG. Hier
gaan dan een medewerker mee aan
de slag om te zorgen dat dat
verkeerslicht goed gaat reageren op
de motor.
Of een verkeersdrempel die voor jou
als motorrijder verkeerd neergelegd
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is, in een bocht, of te hoog,
waardoor dus een onveilige situatie
ontstaat. Maar ook de
verkeerssituatie bij het verkeersplein
Kooimeer in Alkmaar.
Tevens is de MAG als enige
Nederlandse belangenorganisatie
voor de motorrijder
vertegenwoordigd in de Europese
belangenorganisatie voor de
Europese motorrijder, de FEMA. Dit
betekent dat jouw stem ook op
Europees niveau gehoord wordt, een
voorbeeld hiervan is het voorlopig
blokkeren van de plannen voor de
APK voor de motor.
Kijk voor meer informatie op
www.mag-nl.org

Nieuwe HD dealer in Spy

Sinds begin april heeft Harley-Davidson
Namen/Namur zijn deuren geopend. Vlakbij de afslag van
de E42 in Spy is een winkel ontstaan met 1380 m2 HD
Lifestyle beleving.

De feestelijke opening was op 14 en 15 mei.

Verkeersplein Kooimeer - update In het weekend van 11 tot en met 14
maart is het verkeersplein Kooimeer,
van de A9 naar Alkmaar centrum
aangepast door Rijkswaterstaat. Naar
aanleiding van de vele eenzijdige
ongelukken op dit stukje van het
verkeersplein, waar onder andere
onze editor Michiel het slachtoffer
.

was geworden, heeft Rijkswaterstaat
dus besloten om het toch aan te
passen.
Onder andere door druk van de MAG
en KNMV zijn er vanuit de Tweede
Kamer vragen gesteld aan de
verkeersminister en zij heeft daarom
besloten om Rijkswaterstaat direct

opdracht te geven voor de
aanpassingen.
En nu dus kijken of het wegdek
aangepast is, zodat het niet meer
glad is na een zomerse regenbui en
ook de belijning voor de rijstroken
logischer is geworden

Hieronder nog even de link naar de MAG-site
www.motorrijdersactiegroep.nlhttp://www.magnl.org/cms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=281&cntnt01returnid=15
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OIT Jan Kennis overleden

Het was al een tijd bekend dat het minder goed ging
met de gezondheid van Jan Kennis, de eigenaar van de
tot nu oudste Harley-Davidson dealer in Nederland. Hij
had al aangekondigd dat zijn HD-winkel in Breda per 1
juni zou gaan sluiten en was al bezig met de grote
uitverkoop. Met als doel meer tijd voor hemzelf en zijn
gezin te krijgen als de zaak overgedragen zou zijn.
Helaas heeft hij dat dus niet meer mogen mee maken.
Vrij plots op maandag 11 april is hij overleden. De
uitvaart van Jan werd door de vele Harley rijders een
zeer indrukwekkende rouwstoet. Een eerbetoon aan
een zeer gepassioneerd man, een man waar Harley-olie
door de anderen stroomde, waar je altijd even kon
aankloppen voor een advies en uren kon luisteren naar
zijn verhalen.
Wij van het HOG Coast
Riders Chapter
Alkmaar wensen
nogmaals Marian, Tim,
Nino Kennis, alle
familie leden,
vrienden en het
overgebleven O.I.T.
Team in Breda heel
veel sterkte.

- Advertentie –
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Van de editor
Namens het bestuur ben ik zeer verheugd om 2 nieuwe
sponsoren te introduceren.
De eerste is BLUE by Rosa, een herenmodewinkel met
focus op overhemden, stropdassen, broeken, riemen,
truien sokken en natuurlijk ook de rest van het assortiment
wat we altijd al hadden bij Rosa Underwear, zoals boxers, tshirts, pyjama's, shortama's, zwembroeken en -shorts en
badjassen. De winkel is te vinden in Nieuw Koop, wat
tevens een mooie reden is om de motor te pakken en die
kant op te rijden.

broek smaller maken. Ook voor het opnaaien van patches
op je vest kan je bij Ana in Heerhugowaard aankloppen.
En als editor en redacteur van
ons kwartaalblad, ben ik nog
op zoek naar enthousiaste
schrijvers en fotografen. Wil
je ook jouw motorverhaal in
ons blad hebben, of kan je
leuke stukjes schrijven over de
motorevenementen die je
bezoekt, laat het even weten
en stuur een mail naar Michiel
of spreek hem aan op een van
de komende rallies.

De volgende adverteerder is de kleding en leer-reparatie
winkel van Ana. In haar werkplaats weet zij de moeilijkste
leerwerken handig aan te passen aan de vraag van de klant,
zoals bijvoorbeeld een motorjas op maat maken of de leren

Vlaggetjes Competitie
De actie om een CRCA-vlaggetje te
kopen en mee te doen aan de foto
competitie is al aangeslagen. Vele

Het pakket met vlag.

leden hebben de CRCA-vlag op hun
stalen ros geknoopt en er zijn er al
die zelfs de vlag met motor op
toertocht hebben genomen. De

Maarten Ris in Guernsey

Blijf de foto’s insturen en voor de
competitie met verschillende prijzen
moet op de foto naast jezelf, de

Michiel Buitenwerf op Land’s End

eerste resultaten, zeer
onbevooroordeeld, vind je
hieronder:

Danny Hoekstra in Babberich

CRCA-vlag ook je motor en duidelijk
de plek te zien zijn waar je staat.

West Coast Motors Alkmaar bestaat 40 jaar
En dat gaan we vieren!
Een verjaardag is altijd aanleiding
voor een feestje, maar als het dan
ook nog eens onze eigen sponsoring
dealer betreft, dan is dat hier het
vermelden waard.

West Coast Motors bestaat 28 mei
officieel 40 jaar en dat gaan ze
vieren.
Door ons Chapter wordt een grote
Ride-In georganiseerd, zie de kaart
met startplaatsen eerder in dit blad.
Verdere details gaan nog volgen per
email, via Facebook en natuurlijk in
de winkel.
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Theorie avond
Maurice had de motor theorie avond
georganiseerd bij rijdschool
Verkeersschool Brinkman & Arend Reym.
in Haarlem.
Een leuke opkomst van 20 man, waarvan
de meeste het theorie-examen al enkele
eeuwen geleden hadden gedaan, dus deze
opfriscursus werd dan ook met beide
handen aangegrepen. Na een koffie van
ons Chapter was het tijd om het leslokaal
in te gaan. Helaas liet de techniek een
beetje op zich wachten, maar met dank
aan Maurice en Mark werd iets verlaat de
beamer toch aan de praat gekregen.
Inmiddels was de ene helft van de groep al
aan de slag gegaan in een ander lokaal, zij
konden met de knoppen het antwoord
geven en de andere groep kon het (helaas)
op papier doen. De 50 vragen werden in een aardig tempo
afgewerkt, waarbij soms de antwoorden wel heel erg voor
de hand lagen, maar andere vragen toch echt wel
doordenkers waren of instinkers.
Dat het echt moeilijk was bleek ook wel uit de score, in de
ene groep 0 geslaagd en in de andere groep 2, waarvan
Maurice vers de theorie nog in zijn hoofd had, want hij was
‘s morgens geslaagd voor zijn theorie voor het vrachtwagen
examen.

“Het is altijd goed om je theorie
weer even bij te spijkeren!”

De avond werd afgesloten met een biertje en diverse sterke
verhalen. Al met al een zeer leerzame avond en laten we
ervan uit gaan dat dit een jaarlijks terugkerende theorie
avond gaat worden.

De theorie vragen met foto op het projectorscherm, zo
makkelijk is het allemaal niet.
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GPS avond
Inmiddels
traditie
getrouw, de CRCA GPS
avond in het begin van het
jaar. Begonnen door
enkele enthousiastelingen
om de Garmin te leren
kennen en kennis uit te
wisselen,
hierna
uitgebreid
met
de
TomTom om ook daar de
kneepjes
van
het
navigeren
over
te
brengen.
Maar aangezien elk jaar
nieuwe versies van zowel
de Garmin als van de
TomTom op de markt
komen, die steeds meer
met betrekking tot de
functies op elkaar gaan
lijken is het eigenlijk niet
meer te doen om specifiek in te gaan op de apparaten en de
bediening ervan. Tevens heeft Harley-Davidson nu op hun
Rushmore touring modellen ook een navigatie ingebouwd
en daarmee wordt het aanbod van navigatie apparaten te
groot, maar willen we ze eigenlijk wel even aandacht geven.
Om deze reden had Aad Tas het geheel iets omgegooid. Hij
begon met een algemeen verhaal waarbij veiligheid, zoals
bediening en het rijden met, behandeld werden. Ook het
downloaden van een route van de CRCA-website werd
behandeld om daarna tijd te maken
voor het plannen van een route met
het programma Tyre, te vinden op
www.tyretravel.com. Met dit zeer
uitgebreide route plan programma
kan je routes maken voor zowel de
TomTom (ITN), als voor Garmin en HD
Rushmore modellen (GPX).
Michiel neemt dit deel voor zijn
rekening en legt verhelderend uit hoe
een route in Tyre gemaakt kan
worden, opbouwend van A naar B en
een route van A naar B die je
“versleept” om via leuke binnendoor

wegen te kunnen rijden. Ook geeft Michiel aan dat je in Tyre
direct ziet hoeveel kilometer die route is die je aan het
maken bent en ook de reële rijtijd van je route.
Na een korte pauze voor koffie en thee werden 3 groepen
gemaakt, voor de TomTom door Aad Tas, de uitleg voor de
Garmin door Aad Tervoort en de HD Rushmore door Michiel.
Aan het einde van de avond gingen de deelnemers met
nieuwe kennis en enthousiasme weer naar huis, ook om zelf
nu routes te kunnen maken.

Aandachtig publiek, luisterend
naar Aad
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Custom King Reveal Party
Zaterdag 5 maart mochten wij dan
eindelijk tijdens de onthulling het
resultaat van het project voor de
Custom King contest bekijken. De
Custom King contest is een wedstrijd
waarin dit jaar 240 HD-dealers
strijden om de vetste Sportster Iron
883 van Europa te bouwen!
Met trots presenteerde West Coast
Motors de XLR COMPETITION!
Het was een mooie opkomst en de
reacties waren unaniem goed.
Daarna bleven er veel nog gezellig
voor een hapje en drankje, kortom
een geslaagd event.
Vanaf 15 maart kon je stemmen op
de XLR COMPETITION en het eerste
resultaat tot nu is dat West Coast
behoort tot de top 3 in de Benelux
en in Europa zelfs op de 4e plek
overall staat.
Wordt dus vervolgd.
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CRCA ride-outs en Events AGENDA 2016
Zondag 22 mei

Zondag 18 september

SPAR rit, Let op Start : De Woeste Hoogte

De Nieuwe Maasvlakte, XX

Vrijdag 27 – zondag 29 mei

Vrijdag 23 – zondag 25 september

HOG Benelux Rally in Rockanje

CRCA Najaarsweekend

Zaterdag 28 mei

Vrijdag 23 – zondag 25 september

Open Ride In naar West Coast
Zondag 19 juni

End of Season Rally HOG Limburg, Valkenburg
Zaterdag 8 oktober

Plassenrit Loosdrecht, AP

Sluitingsrit, WCM

Donderdag 23 juni
Midzomernacht, WCM
Zondag 17 juli

Aanleveren kopij Clubblad 2016

We gaan naar Pampus, AP

8 februari voor blad 1

Zondag 14 augustus
Utrechtse Heuvelrug, AP
Donderdag 18 – zondag 21 augustus
CRCA Duitsland weekend
Dinsdag 6 – zondag 11 september
European Bike Week
Faak am See, Oostenrijk

AP = Alkmaarse Poort
WCM = West Coast Motors
XX = Brugrestaurant A4 (West)
Verzamelen vanaf 09:30, en vertrekken om 10:00.
Tenzij anders vermeld.

De agenda wordt in elke editie verder bijgewerkt.
Rit of Event schuin geschreven wordt niet door CRCA georganiseerd
Voor activiteiten buiten het Chapter kijk op de volgende Internet links:
www.harleydagen.com
www.rijder17a.com

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.
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Harley and the Davidsons

Door Discovery Channel
wordt een nieuwe mini
serie gemaakt met ‘onze’

Michiel Huisman in een
van de hoofdrollen.
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Huisman is al groot als acteur in de
bekende Amerikaanse serie Game of
Thrones en mag dus nu als de
oudere broer Walter Davidson het
verhaal vertellen van de oprichting
van de Harley-Davidson Motor
Company in Milwaukee.
Het verhaal start met de twee 19
jarige schoolvrienden William (Bill)
Harley en Arthur Davidson. Het
tweetal begint met een klein
motorfiets bedrijfje in een tijd van
grote sociale en technologische
veranderingen. Al snel worden zij
geholpen door de broers van Arthur,
William en Walter, gespeeld dus
door Michiel Huisman, om het kleine
bedrijfje vanuit de schuur in de
achtertuin uit te laten groeien tot de
Amerikaanse legende.
De miniserie Harley and the
Davidsons zal zijn première hebben
op 5, 6 en 7 september bij
Discovery.

Route 66 avond door Dries
Vrijdag 11 maart Alkmaarse Poort
Voor een groep van 33 man heeft
Dries, ondersteund door Marion, op
vrijdag avond 11 maart in de
Alkmaarse Poort een prachtig
verhaal gehouden over de Route 66.
Dries nam de groep mee door de
virtuele wereld van de Route 66 en
langs vele bezienswaardigheden,
ondersteund door diverse video
clips en vele foto’s, maakte het zo

dat je echt zin krijgt om de route te
gaan rijden.
In de zaal zaten al enkele Route 66
‘veteranen’ en ook zij vonden de
avond aanvullend op wat zei eerder
hadden meegemaakt.
De avond eindigde om 10 uur, wat
een opening heeft gegeven voor
een vervolg avond te houden door
Dries, want zijn vele verhalen
maken de Route 66 tot iets
speciaals.

- advertentie -
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Eerste keer mee met het chapter
Ik rij al jaren Harley en
wilde eigenlijk wel
aansluiten bij een
motorgroep,
gelijkgestemde rijders
die leuke ritten
organiseerde. Na een
kleine zoektocht kwam
ik uit bij de Coast
Riders in Alkmaar een
HOG Chapter die
regelmatig op zondag
een rit rijden en ook
weekenden met z'n
allen weggaan.
Ik bekijk de agenda en zet de eerste
rit dat ik kan in mijn eigen agenda. Op
die zondag ochtend trek ik mijn leren
Harley jas aan, start de Harley en rij
naar
het
verzamelpunt,
een
restaurant aan de zijkant van
Alkmaar. Er staat al een groep
motorrijders, mannen en vrouwen,
met een koffie in de hand te praten.
Ook ik bestel en koffie en al snel sta
ik
te
praten
met
enkele
doorgewinterde bebaarde chapter
leden. Ik word direct uitgenodigd
voor de volgende ritten en ook het
komende nazomer weekend was nog
plek.

En dan is het tijd om te rijden. Het
weer is prachtig, een mooie zon, een
temperatuur waar je ook echt blij van
wordt en een route die op papier al
genieten is. Een van de chapter leden
neemt het woord, later begrijp ik dat
hij een Road Captain is en de rit ook
organiseert en uitzet. Hij vertelt even
kort waar de rit naar toe gaat en dat
er een koffie en lunch stop is. En dan
het signaal om de Harley's te starten.
Dat gevoel is zo gaaf, als je als een van
de groep opgesteld staat om weg te
rijden. We waren met meer dan 40
motoren, mannen en vrouwen, solo
rijder en duorijders, ik denk dat we
met 50 man waren. Ik zit ergens in
het eerste gedeelte van de groep en
we rijden weg bij het restaurant. Een
van de mannen blijft staan met zijn
Harley en zwaait ons uit, we rijden
Noord-Holland in.
Bij de derde bocht die we nemen
staat een Harley rijder aan de kant en
denk bij mezelf 'tjee dat is sneu, de
eerste rijder die een probleem heeft
met zijn Harley'. We rijden daarna
over een prachtige dijk, de
hele groep achter ons.
Bij een volgende bocht zie
ik weer een Harley rijder
staan, ik maak me nu wel
een beetje zorgen over de
kwaliteit van de motoren
binnen deze groep, want
weet je als al deze
motoren stuk gaan, tja
lekker bezig dus.
Er was een gat geslagen in
de groep en ik rij naar
voren. Ik rij nu achter de
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voorste mannen met hun oranje
hesjes en bij een brug waar we
rechtsaf slaan, wijst de man, die
direct voor me rijdt, naar een plek in
de bocht, in de bocht wordt het
wijzen wat dwingender. Al kijkend in
de bocht waar deze heer naar toe
wijst rij ik gewoon achter hem aan,
maar zie in mijn spiegel dat de rijder
die achter me zit in die bocht gaat
stoppen. Oh heb ik iets gemist.
Langzaam dringt het tot me door. Bij
de stoplichten staan we stil en de
Road Captain voor me zegt heel
vriendelijk tegen me of ik bij de
volgende bocht wil gaan staan, want
zo werken ze in deze groep en ze
noemen het het wegzet-systeem.
Dus braaf ga ik goed zichtbaar en ook
veilig net na de bocht staan. De groep
ziet mij goed staan en nemen netjes
de afslag de straat in. Nadat de groep
bijna gepasseerd is komen de 2
laatste rijders aan, ook zij hebben
oranje vestjes aan en hebben ook
hun dubbele koplampen op hun
grote
Harley-Davidson
touring
motoren aan staan, duidelijk
zichtbaar dus. Ze wenken naar me en
ik kan invoegen en aansluiten in de
groep.

Dus zo werkt het wegzet-systeem
denk ik en lach hard in mezelf.
In volgende ritten zie ik hoe dit
systeem voor groepen ook echt
werkt, mits natuurlijk de
weggezette rijder zichtbaar is en
blijft staan totdat de laatste twee
Road Captains langskomen.

Vier mannen rijden door Zuid Engeland

De jaarlijkse opening van het
motorseizoen door vier Coast Riders
Ze gaan al een aantal jaren
tijdens de opening van het
motorseizoen naar
Engeland, maken een
toertocht naar Schotland
en het Lake District, rijden
3 dagen door Wales of
kramperen in een tentje bij
Bum in the Mud in Essex.
Dit jaar werd gekozen om
tijdens het lange weekend
van Pasen naar Zuid
Engeland te gaan.
Aangezien Pasen dit jaar erg vroeg viel
hadden de mannen uit voorzorg extra
onderbroeken
en
truien
aangetrokken, ook extra regenpakken
en plastic zakjes voor in de laarzen
werden meegenomen. Maar al deze
voorzorgsmaatregelen waren niet echt
nodig, want ondanks dat het wel nat

was, hebben de mannen ook zon
gezien.
Donderdag was hun eerste dag van de
rit en via de tunnel reden zij vanuit
Frankrijk zo Engeland in. In Brighton
was de eerste echte stop en ondanks
dat de wind koud was, het ook wel
regende hadden ze het aardig naar
hun zin op de pier. Na de verplichte
groepsfoto voor de pier werd
doorgereden naar het volgende dorp
om een hotelletje te vinden. In
Worthing vonden ze een hotel die
ruimte voor de mannen hadden en
waar de niet meer zo glimmende
stalen rossen een plek kregen in de
afgesloten binnenplaats.
Na een gezonde avondmaaltijd en
enkele biertjes was het tijd om de
kamer op te zoeken.
De vrijdag begon voor deze mannen
stralend. Na het 'full English breakfast'
en met een blauwe lucht en de
opkomende zon werden de Harley's
van stal gehaald en opgezadeld. De
motoren worden de weg op gestuurd
en rijden door het zuidelijke stukje van
de South Downs National Park richting

Southampton. Hier wordt een bezoek
gebracht aan de Harley-Davidson
dealer, nou dat hebben ze geweten.
Richard, de eigenaar van de winkel,
heet de mannen direct welkom en laat
hun oa trots de verbouwde Iron te
zien, die mee doet in de Battle of the
Kings wedstrijd. NA een flinke bak
koffie stappen de mannen weer op en
rijden via het prachtige New Forrest
park richting het westen. In het park
moeten ze regelmatig wilde ezels en
paarden ontwijken, maar ze hebben
wel een prachtig uitzicht over de
verstrekkende heuvels van het
natuurgebied.
Bij het uitrijden van het New Forrest
park begint het licht te regenen en
wordt gekozen om de autoweg te
pakken richting Exeter. In Exeter wordt
de lunch genuttigd, hier wordt niet
geschroomd door de mannen om
voldoende calorieën te nemen, want
tijdens het rijden wordt behoorlijk wat
verbrand aldus de mannen. Waarbij
dan abusievelijk de link gelegd wordt
tussen lichamelijke verbranding en die
van de verbranding in de dikke twee
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cilinders. Tijdens deze zware lunch
wordt besloten om door te rijden naar
Land's End, want als je er toch bijna
bent, dan maar even doorrijden
denken de vier mannen. Inmiddels is
het wel droog, maar de wind is zeker
niet warm te noemen. Dus flink
ingepakt wordt er weer op de motor
geklommen om via de zuid route om
Dartmoor te rijden en zo de 200
kilometer richting het westen af te
leggen. Om half 6 staan de vier
blauwbekken bij Land's End en worden
de nodige selfies en groepsfoto's
genomen, zowel bij de poort van het
pretpark als bij het monument, de
wegwijzerpaal. Het wordt al wat
donkerder en het wordt er zeker niet
warmer op voor de mannen. Via de
smartphone van een van de pientere
mannen wordt een slaapplaats
geboekt voor de nacht en zo wordt de
route ingezet naar het dichtstbijzijnde
dorpje Penzance. De verblijfplaats
voor de nacht is een jeugdhotel en dat
maakt de toch wel wat ouder
wordende mannen weer wat jonger.
Avondeten wordt niet geserveerd in
de YMCA dus wandelen de zich jeugdig
voelende mannen richting het
centrum om aldaar in een lokale pub
te belanden voor een biertje en een
stuk mals biefstuk met friet, want ja
die motor moet wel brandstof hebben.
Na vele stoere verhalen tijdens de
maaltijd en het biertje wordt het tijd
om weer terug te wandelen.

Onderweg wordt een van de
mannen aangesproken door een
jonge meisje, zij zag hem een selfie
maken bij Land's End en vond dat
maar raar, want dat is toch een
meidending, maar ze moest toch
even op de foto met deze stoer
uitziende maar oh zo aai bare
mannen.
Slapen werd gedaan in de twee
zeer basic kamers met stapelbed.
Een beetje brak wordt de volgende
ochtend een karig ontbijtje
genomen, gebakken spek en of een
yoghurt, aangevuld met een koffie.
Het is al een beetje licht aan het
regenen en daarom besluiten de
rauwe bonkers om met hun
regenpakken aan de motor aan te
slingeren. Een beetje letterlijk want
een van de motoren wil niet direct
aanslaan, maar een duwtje geeft al
gauw de nodige positief ronkende
geluiden te horen vanuit de
knalpijpen. Ook deze Road King is
er klaar voor.
De route gaat via Plymouth naar
Dartmoor National Park. Helaas is
het zeer mistig in Dartmoor en ook
de wind is irritant aanwezig,
waardoor de dikke v-twins af en toe
behoorlijke
slingerbewegingen
maken. Wel bezoeken we in
Dartmoor nog een prachtig auto en
motor museum, waar echt
prachtige gerestaureerde oude
klassiekers staan.
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Onoplettendheid van een van de
mannen leidt er toe dat hij diesel in de
tank gooit ipv de gebruikelijke benzine,
bij het afrekenen is dit ook niet te zien
want in Engeland is de prijs voor een
liter benzine even duur als die van
diesel. Na enkele kilometers begint zijn
Road King dus te roken, sputteren en
hoesten en met nog geen 20 kilometer
per uur kon hij samen met z'n maatje
die achter hem reed de afslag op rijden
en aan de zijkant zijn motor parkeren.
Al snel is de conclusie inderdaad
getrokken, diesel. Besloten wordt om,
ook na advies van de lokale HD-dealer,
een 24 uurs hulpdienst in te vliegen en
het euvel te laten oplossen. Maar eerst
wordt de motor even naar het
dichtstbijzijnde dorp getrokken, op
sleeptouw rolt de motor het dorp in en
parkeren ze bij de pizza boer. Het
wachten op de hulpdienst wordt
aangenamer als de mannen binnen
zitten met een biertje in de hand.
Tijdens het serveren van de pizza komt
de anti-diesel techneut aanrijden. Het
slachtoffer helpt bij het leeghalen van
de tank van zijn trots en daarna moet
nog een uur gewerkt worden voordat
de motor al hortend en proestend gaat
lopen. Een leermomentje dus.
De anderen hadden alvast 2 kamers
geboekt in het hotelletje naast de pizza
zaak, maar om je een voorstelling te

geven, het bed was een twijfelaar van
1m40 en de kamer was ongeveer 1
meter 50 breed. Er werd besloten om
een kamer bij te boeken en hier zat
nog een extra bed in en zo werd ook
deze situatie netjes opgelost en na
enkele baileys en wat biertjes werd
het tijd om te slapen.
Na het zondagse paasontbijt gaan de
vier musketiers de weg weer op, met
een prachtige zon wordt door het
prachtige landschap gereden, door
schitterende zuid Engelse dorpen.
Voor de Paas lunch moesten onze
mannen even zoeken naar de juiste
eetgelegenheid en na even wachten
mochten de mannen hamburgers en
pasteien eten. Voor de in paasbest
geklede Engelsen zal het een apart
gezicht zijn geweest, vier van die in
leer gestoken grote mannen.
Na de lunch gaan de regenpakken niet
meer aan en rijden de vier Harley
rijders naar Stonehenge. Voor enkelen
was dit de eerste keer, maar de
anderen waren hier al eerder geweest
en verbaasde zich erover dat het nu
nog meer een toeristische attractie is
geworden. Daarbij is wel de
Stonehenge plek zelf meer vrij
gemaakt als daarvoor, zodat een bus je
van het bezoekerscentrum naar de
stenen brengt.
Hierna volgt de route via South Downs
naar het High Weald AONB, wat staat
voor Area of Outstanding Natural
Beauty, en dat is het ook, een prachtig
natuurgebied met onderweg op
wonderlijke plekken zomaar een
motor of automuseum. Bij een van die
kleine bordjes in East Sussex keren de
mannen op de weg en rijden het

museum tegemoet. Ondanks de naam
Bentley Motor Museum staat er maar
één Bentley, maar wel vele anderen
klassiekers, leuk voor die mannen om
ook nog een stukje geschiedenis te
zien.
De hotel booking app van een van de
gedigitaliseerde
Harley
mannen
bewijst wederom zijn dienst en zo
vinden ze in Folkstone een prachtig
sjiekdevriemel hotel. Na nog even wat
discussie voeren met de jongen achter
de receptie, wordt het tijd voor de
mannen om het vocht gehalte weer op
pijl te brengen en de andere vaste
vorm van brandstof tot zich te nemen.
Nadat de Indiase curry schotels met
kip op zijn wordt de bar nog even
bezocht. Een van de al wat ouder
wordende mannen besluit om al vast
richting het hotel terug te lopen,
waarna de drie overgebleven mannen
zich vermaken met de lokale Engelsen,
die honderduit hun verhalen weten te
vertellen.
De nacht brengen de mannen door in
prachtige suites, het ontbijt bestaat uit
een dubbele portie Full English en dan
is het tijd om de bagage op de motoren
te proppen en richting de trein te
rijden. Er was nog wel een dingetje
met dakpanelen die door de storm van
die nacht en ochtend tegen enkele
motoren waren gewaaid, dus werden
nog even snel diverse foto's gemaakt.
De trein bracht het viertal weer op het
Europese vaste land en via de snelweg
werd snel door Frankrijk richting België
gereden. In Gent had een van de
mannen nog een keer een beetje pech,
doordat het wegdek onverwacht heel
glad was kon niet voorkomen worden
dat de zware Road King al glijdend
tegen een nagelnieuwe Audi. Na wat
papierwerk wordt de groep weer
verenigd bij Hazeldonk om vervolgens
samen door Nederland het stuk terug
te rijden.
Na vijf dagen en ongeveer 2290
kilometer rijden zetten Maurice,
Michiel, Harry en Peter hun Harley
touring weer op stal.
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Verslag openingsrit Ladies of Harley
17 april 2016

Zondag 17 april was het
weer zover, de openingsrit
van de LOH. Deze keer
georganiseerd door Linda
en Chrisje in Eksel België.

er werden ‘plankjes’ neergelegd voor
onder de standaards, verder was er
koffie, thee en volop cake, taart,
cupcakes…….
En altijd leuk om weer de vele
bekende gezichten te zien zo aan het
begin van het motorseizoen.

’s Ochtends half 8 vertrok ik uit
Alkmaar en had afgesproken met
Lida, Erika en Corina. Gezamenlijk
vertrokken we voor een rit van ruim
2 uur (voor mij vanuit Alkmaar) naar
Eksel België. Waar ik nog niet op had
gerekend was de kou, 5 graden bij
vertrek en voor mijn gevoel werd het
niet veel warmer onderweg, gelukkig
wel droog.

De rit was nog geen 150 km lang, lang
genoeg
voor
een
“koude”
openingsrit. We vertrokken 11 uur
met ongeveer 40 motoren, en na
ruim een uur was het alweer tijd voor
de lunch. Na een lekkere en goed
geregelde lunch, en de vingers wat
ontdooid, weer verder voor het
laatste stuk van de rit. Is altijd mooi
rijden in België, en kijk altijd
“verlekkerd” naar de mooie huizen.
De rit eindigde bij Bikerstore ”De
Schipper” in Lommel waar het
gezellig druk was en een bandje
speelde. Het was alleen al bijna 4 uur
en we hadden nog een rit van ruim 2
uur voor de boeg naar huis. Na de
groepsfoto zijn we weer op de motor
gestapt, Mariska haakte voor de

Wat een rit van de LOH altijd leuk
maakt is dat we vaak verzamelen of
eindigen bij iemand thuis.
Dit keer was het niet anders, we
verzamelden bij Chrisje thuis en wat
een welkom.
We werden geholpen om op gras te
parkeren en

terugweg aan. Op de terugweg
helaas een paar regenbuitjes maar
we zijn allemaal weer goed en veilig
thuisgekomen.

Mocht je ook eens mee willen of
meer informatie willen hebben
over de Ladies of Harley, laat me
weten en dan kan ik je nog veel
meer vertellen over deze gezellige
club dames……
De ritten kun je vinden op de site
van het chapter, bij de agenda.
Wat niet in deze agenda staat is het
weekend georganiseerd door de
Duitse LOH (3e weekend augustus),
hier komen zo’n 200 vrouwen. Er is
een klein groepje Nederlandse
dames die hier elk jaar heen gaan.
Mocht ook hier interesse in hebben
en meer informatie willen hebben,
kan ik je die geven.
Groetjes Jacqueline
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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 0102816799 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.
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Rijvaardigheidstraining
”Weer heel veel geleerd, top!”

Begin april was weer de traditionele
rijvaardigheidstraining binnen ons
Chapter, gegeven natuurlijk door de
inmiddels wereld beroemde Theo
Verkamman en Rob Schotel. Beide
behoeven eigenlijk geen introductie,
maar voor onze nieuwe leden toch
even kort. Theo en Rob werken beide
voor de verkeerspolitie en geven les
in en op diverse politie voertuigen
om hun collega's nog vaardig te
maken op de weg.
Al
20
jaar
geven
beide
gepassioneerde motormannen de
rijvaardigheidstraining aan de leden
van het Coast Riders Chapter in
Alkmaar waardoor onze leden goed
voorbereid het nieuwe motorseizoen
in kunnen.
En zo dus ook deze zaterdag, 20
deelnemers luisteren naar de
verhalen van Theo, aangevuld door

Rob. Beide laten met hun verhalen
weten dat je eigenlijk elke situatie
zelf in de hand heb, dat je niet kan
zeggen dat je verrast werd door een
nat wegdek als je in een regenbui met
de motor op pad gaat.
Na de lunch stappen de vrouwen en
mannen op hun Harley en wordt de
groep verdeeld over Theo en Rob. De
rijders gaan onder het toeziend oog
van de meesters, die natuurlijk eerst
voordoen hoe het echt moet, hun
slaom rijden, het keren op de weg en
het achtje draaien. Door het oefenen
en met de nodige juiste coaching
opmerkingen wordt het allemaal heel
eenvoudig.
Hierna gaan de groepen
richting
het
grote
parkeerterrein
naast
het AZ-stadion, genoeg
ruimte daar om op
snelheid
de
dikke Harley stil
te gaan zetten
door
een
noodstop. Eerst
wordt nog even
uitgelegd hoe

het moet en dan kan iedereen het
zelf gaan meemaken. Eerst wordt
alleen de achterrem gebruikt, maar
dan merk je al snel dat doseren van
de rem toch wel moeilijk is, voor de
niet ABS-machines. Hierna wordt de
voorrem erbij gehaald en voelen ze
elk hoe snel je met 50-60 kilometer
per uur de motor stil kan zetten. Dit
zijn die leerzame momenten die je
veiligheidsgevoel sterk vergroten.
Kortom een zeer leerzame dag voor
de rijders. En daarna was het tijd om
door te rijden naar West Coast want
zij hadden nog de openlag wat de
gezelligheid alleen maar groter
maakte.
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Drenthe weekend
Voorjaarsweekend
Vrijdag 29 april (weet je nog, die koude
maand) s ‘morgens vroeg, om 8 uur
motor bepakken, veilige kleding, en
regenbescherming aan. Het zou weer
een test worden voor mijn waterdichte
Rockers broek. Natuurlijk had ik er zin
in, een weekend lekker rijden, praten
en lachen. In de Beemster en Schermer
was het al heel nat bij zo'n 7 gr.C. Bij
de verzamelplaats Alkmaarse Poort
werd het gelukkig droog en na een
briefing door Maurice en Michiel reden
we in een galant lint naar de Afsluitdijk.
Na deze dijk binnendoor naar Workum
voor koffie met appeltaart op het plein
bij de kleine kerktoren. Behalve
bekende gezichten ontwaar ik ook
nieuwe gezellige lieden uit o.a. Obdam
en een geboren Groninger, Rolhf. Het
wegzetten gaat uitstekend en
enthousiast gaan we naar Diever voor
de lunch. Maar ach, de depressie met
slagregens en een temperatuur van 5
graden trof ons vol. En het was zeer
lokaal; het eigenaardige was, dat
enkele kilometers verder het licht was.
Dus door je natte vizier turend en
sturend over natte klinkertjes had je
steeds uitzicht op droog weer. Garmin
zegt "rechtsaf" en dat doen we. Maar
ook de depressie gaat rechtsaf!. "Bij
rotonde 3de afrit" dicteert Garmin en
ook die depressie gaat diezelfde route.
We krijgen het toch wel erg koud en
verkleumd en verstijfd (op plekken
waar dat niet hoort) besluiten we even
te stoppen. Kan Barbara haar H(onda)
Davidson bijtanken en de rest even
opwarmen. En eindelijk is daar de
gastvrije herberg in Diever met een
overdadige en spotgoedkope lunch. Het
is 15 uur en eindelijk droog als we hotel
Het Witte Veen in Witteveen bereiken.
Originele naam, leuk bedacht.
Het is een grote moderne boerderij
(denk aan Wieringermeer) en

verbouwd tot hotel/restaurant/cafe.
Ruime eigen parkeerplaats en de
motoren mogen ook binnen staan.
Laura, de eigenaresse, verwelkomt ons
hartelijk en al snel begeven we ons,
opgefrist en wel, naar de bar. De
Bavariapomp gaat open en we genieten
van deze leuke uurtjes. Tijdens het
prima diner, volgt er een briefing door
Michiel over de zaterdag route en
stops. Het werd best wel laat, 23 uur,
om alle kou uit je lijf te
verdrin(g)/(k)en.
Zoals we gewend zijn bij dit chapter
geldt ook nu weer op tijd er uit en om 9
uur zitten we klaar op onze Harley's
onder een waterig zonnetje. Maurice
rijdt voorop. Met z'n TomTom............
Toch heeft dat uit toeristisch oogpunt
bekeken voordelen. Als je iets niet goed
gezien hebt onderweg, geen zorg, je
komt er toch weer een keer langs. Je
hebt regelmatig "deja vu"'s......
Een pechgevalletje, de accu van de
Honda Davidson van Barbara
begeeft het, en comfortabel kruipt
ze bij haar Maurice achterop. Na
een accuwissel kan ze weer verder
rijden.
We hebben prachtige routes door
Drenthe en Groningen en belanden
voor koffie in Boertange, ooit
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ontdekt door Theo Welten. In Pekela
gebruiken we de lunch en rijden in
steeds beter weer naar Witteveen.
Herman & Diny Glaap rijden dezelfde
route in de auto en beleven zo toch een
motorweekend. We zijn mooi op tijd
terug in het hotel en genieten weer van
de borreltijd. Ook nu weer uitstekend
diner en het wordt die avond niet zo
laat.
Zondagmorgen, prachtig weer, en om
half 10 zijn we bepakt en gereed voor
vertrek. In Ens gebruiken we de koffie,
en wordt er met zoen en hug afscheid
genomen en even later splitst de groep
zich in richting Enkhuizen en in richting
Muiden. De grote groep heeft in
Muiden nog een fantastische lunch die
ik helaas heb gemist.
Het is mooi geweest, prachtige routes
door dat mooie Drenthe, Groningen en
Overijsel. Voor herhaling vatbaar. En
..... zeker, minimaal, met dezelfde
mensen. Bedankt Events!
lucky

Gezocht: Duo Leden
Want ja, voor degene die dit nog
niet weten, kun je ook als partner,
die zelf niet rijdt, maar wel vaak
gezellig mee gaat achterop, duo lid
worden.

afhankelijk van contributies en sponsoren
en jullie “kleine” financiële bijdrage is dan
ook heel belangrijk was voor het Chapter,
want het creëert immers nog meer ruimte,
zodat ze nog meer mooie dingen kunnen
organiseren.

Ons Chapter is aan het groeien, er komen
steeds meer nieuwe leden, de verschillende
soorten activiteiten breiden zich uit, denk
aan de bijvoorbeeld de GPS avonden, het
uit(z)waaifeest net als een EMHBO avond
en Rijvaardigheid training, de geweldige
Route 66 virtueel mee beleven, de oplage
van ons clubblad groeit ons mooie clubblad
wat steeds dikker en mooier wordt, omdat
we hele enthousiaste verslagen toegestuurd
krijgen, waar wij en jullie vast ook, heel blij

Voor slechts € 1.25 per maand, oftewel €
15.00 per jaar, kunnen ook jullie, de
“Achteropzitters”, een steentje bijdragen,
aan alles wat het Chapter te bieden heeft.
Laat het chapter weten dat wij er ook zijn,
een groep bijzonder gezellige DUO leden die
ook wat in te brengen hebben, want als duo
lid kun jij ook je zegje doen en ook actief
deelnemen in de organisatie.

gehalte, dus denk er rustig over na, heb je
zo van ja leuk, dat wil ik ook wel, dan is het
heel simpel, het inschrijfformulier
downloaden van onze site of anders
gewoon een mailtje naar
ledenadministratie@coastriderschapter.nl
en dan zorg ik ervoor dat je het benodigde
formulier krijgt.
Groetjes van Jet Vrugtman,
Ledenadministratie
Coast Riders Chapter Alkmaar

Dus achterop zittende partners , ben je nog geen duo lid, schrijf je dan in, sluit je gezellig bij ons aan!!!
mee zijn, en zo kan ik nog wel een aantal
dingen opnoemen.
Al deze activiteiten worden grotendeels
gesponsord door ons Chapter, om dit alles
te kunnen realiseren, is het Chapter

Wij zijn een hele belangrijke groep binnen
het Chapter en heel eerlijk zonder ons ook
een stuk minder gezellig!!
We hebben een geweldig actieve club, met
natuurlijk een hoog niets moet, alles mag

CRCA Vlaggetjes

Nog even de “spelregels”: Op de foto sta je zelf, met je mtor en de vlag, maar ook duidelijk zichtbaar waar je staat, de locatie
dus. Maar ook grappige foto’s dingen mee voor een prijs. Stuur dus in die foto’s editor@coastriderschapter.nl
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Van SuikerPopje naar BikerBitch…..
…… en dat in maar drie weken tijd!

Even voorstellen, Ronald vorig
jaar augustus 50 geworden, werkt
in de IT en rijdt al motor vanaf zijn
18e. Ik, Sabine, 52 jaar, heb mijn
eigen
lingeriewinkel
in
Nieuwkoop en rij graag bij Ronald
achterop mee.

Ruim twee jaar geleden heb ik Ronald
beloofd dat we voor zijn 50e verjaardag
de ultieme droom van een biker waar
zouden maken en de Route66 op de
motor zouden gaan rijden. Hoe precies,
dat zouden we nog wel bekijken, de enige
voorwaarde die ik had was dat we wel in
motel of hotel zouden gaan en niet in een
tentje.
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In Februari 2014 liepen we over de
Motorbeurs in Utrecht te slenteren en
besloten we toch even te kijken, foldertje
te vragen, we hadden nog tijd. Bij U.S.
Bikers kwamen we met Jan, één van de
eigenaren, in gesprek en na zo’n 45
minuten erg leuk gesprek was de
beslissing genomen dat we in een groep
(nog nooit eerder gedaan) met U.S. Bikers
de trip zouden gaan maken. Voordelen
genoeg, je kan een koffer meenemen,
want er rijdt een busje achter de groep
aan, je hoeft niets zelf te regelen zoals
motels, vinden van de route en je komt
op plekken waar je alleen nooit komt,
want de reisleider is Dries (mooie
omschrijving volgt…), komt niet op
plekken waar je beter niet kunt komen, er
gaat een monteur mee (handig Ronald is
geen sleutelaar) en nog veel meer…
Thuis aangekomen, niet langer meer
nadenken en de reis geboekt bij U.S.
Bikers, voor het jaar erna (2015). Het
voelde goed! Begin 2015 op een
informatieavond van U.S. Bikers horen
we het verhaal van Dries, dat van alle
reizen Route66 de leukste is! Zo! Mooi!
Dat hebben we dus goed geregeld ( 1.5
jaar van tevoren notabene, typisch niet
ons zo vroeg al, maar we hebben hier heel
veel zin in). Advies van Dries aan Ronald,
huur wel een HD Electra Glide, dan heeft
Sabine tenminste ook een relaxte
vakantie achterop.
Een aantal weken voor vertrek
ontmoeten we al een deel van de groep
bij Dries thuis. Ben benieuwd naar al die
“stoere Bikers”. Pas ik daar überhaupt
wel tussen? Ik ben niet zo’n held, kan
geen motorrijden, heb geen verstand van
types en ben nogal een suikerpopje, dat
kan ik geen 3 weken verborgen
houden…maar goed, wel een doorzetter,

we zien het wel! Op de bijeenkomst was
het gelijk al heel gezellig! Zorgen om nix!
Allemaal gewone mensen, leuke mensen!
Dries:
”Welcome
Back”
Clemens & Sandra: Wij gaan nog door
naar San Francisco, wie gaat er mee?
(mmm.. wij wisten niet dat dat kon, klinkt
wel erg leuk, gelijk s ’avonds kijken of dat
nog kan).
Ruud: Mooi type, stil en beduusd, wist
pas 1 dag dat hij mee mocht,
verjaardagscadeau van zijn vrouw)
Gerda, Aldert en Gerben, hele aardige
mensen, maar ik keek ernaar en verstond
ze niet! (bleken Friezen te zijn, aha, van
daar,
dat
wordt
nog
wat!)
De rest zouden we bij vertrek zien, maar
we hadden er echt al veel zin in!
Eindelijk is het zover, koffers inpakken.
Uiteraard neem ik altijd veel te veel mee,
maar nu heb ik me voorgenomen om me
van mijn meest stoere kant te laten zien.
Geen hakken, maar 2 jurkjes, enkele TShirts en jeans, geen krultang, wel wat
make-up en nagellak (weegt toch niets).
Enkele lingeriesetjes ( 14 om precies te
zijn, met 28 broekjes) Ben tenslotte wel
een professional in de lingerie en ga drie
weken. Er zijn grenzen aan back-to-basic!
Geen horloge, als huiswerk moesten we
van Dries de film Wild Hogs kijken: ( “ Oh,
and guys... loose the watches”).
Op Schiphol ontmoeten we de rest van de
groep, totaal zijn we (incl. Dries) met 14
personen (1 Belg). Rianne en ik zijn de
enige co-rijders. Vliegtuig in om drie
weken te gaan genieten! In Chicago
worden we opgehaald door Theo en
Henk (mede-eigenaar U.S. Bikers) die de
vakantie achter ons aan zal rijden in een
bus met bagage, reserve motor, kan alles
repareren, regelt de hotels en benzine en
ook nog eens superaardig. Goed begin!
De zelfde dag moeten er nog een paar
motoren worden opgehaald. Wij maken

kennis met ”Zorro”, een zwarte HD
Electra Glide met een superzachte zetel
voor de achteropmiep. Zalig! Ben thuis
onze japanner gewend, met beurse billen
na een half uur achterop. Weer zorgen
om nix gemaakt, hier hou ik het wel mee
vol.
De volgende morgen 8.00 uur scherp
dwars door Chicago, naar het begin van
Route66. Iedereen is er vroeg bij, want
we hebben nog de Europese tijd in ons
lijf. “Maar wat is dit nou?” Regen en hard!
Daar gaan we dan, er wordt meteen het
uiterste gevraagd van een suikerpopje.
“Ik los op in water!” Help! Niet zeuren, ik
ben tenslotte nu een stoere co-biker en,
geloof het of niet, ontzettend genoten
van de 1e rit dwars door Chicago,
kilometers lang onder de metro door,
naar het bordje “Historic Route66” ”End”.
Hè? Hier begint het toch? “Rare jongens
die Amerikanen!” Een korte stop en
daarna Chicago uit en het is droog (en op
2 buien na is het droog gebleven, de hele
vakantie!).
Op de eerste dag stoppen we in Joliet,
een leegstaande gevangenis bekend van
de scene uit de Blues Brothers, we zien de
eerste “Muffler-man”, lunchen in het
Polka Dot Café, onze eerste All American
Snackbar, bezoeken een piepkleine
gevangenis en een treincoupe waar Al
Capone zijn misdaden plande in Gardner,
stoppen bij een authentieke bezinepomp
in Odell, bezoeken een museum in
Pontiac met oa. oude VW bus waarmee
de kunstenaar Bob Waldmire jarenlang
over de MotherRoad heeft gependeld en
besluiten de dag in ons motel in Normal,
waar we met z’n allen heerlijk gegeten en
gelachen hebben. Om 21.30 ligt uit en
naar bed, ben dood op, vooral van alle
indrukken, maar geen last van zadelpijn
op “Zorro” gehad. De volgende dag een
“All American Breakfast” gehad, heavy

maar lekker. Om half 8 staat iedereen al
weer te trappelen en om 8 uur springen
we weer op onze bikes om onze verder
avonturen te beleven. Ik pak nog even
snel een doekje om “Zorro” een beetje te
poetsen, want hij is wel vies geworden,
maar dat had ik beter niet kunnen doen.
Volgens Dries hoort dat ding vies en wij
smerig, als echte Route66 bikers, op de
Santa Monica Pier aan te komen !
Aangezien we van de editor van dit blad
slechts 2 bladzijden hebben gekregen
voor ons reisverslag, lukt het me helaas
niet om elke dag te beschrijven, maar
neem van mij aan dat elke dag geweldig
was. Een mooie mix van het rijden over
de historische route met tussen door zeer
regelmatig stoppen bij toeristische of
historische plekken, waar we dan van
Dries elke keer mooie uitleg en
geschiedenisles kregen. De Route66 ging
daardoor bij ons weer helemaal leven.
We hebben ghost-towns gezien,
vervallen en heel mooie authentieke
gebouwen, plekken waar de Route66 vier
keer naast elkaar te zien is (als je de weg
moet vernieuwen dan laat je de oude
gewoon liggen en legt de nieuwe
ernaast), auto’s en personen waarop ze
gebaseerd zijn uit de film Cars ontmoet,
een boom geplant (Dries dan) en door
negen staten gereden, met zeer
wisselende natuurlandschappen. We
hebben vijf Harley-dealers bezocht (maar
ja, mag toch niets kopen, hebben thuis
een japanner….) en daar en bij bijna elke
andere stop souvenirs gekocht (T-Shirts,
pin’s, petjes, glaasjes etc etc). Gegeten bij
“Good Food – Good friends – Good
Times”, “You Kill it, We Grill It” en tal van
andere
prachtige
Amerikaanse
eetgelegenheden. We bleken zo’n
gezellige groep te hebben dat we
eigenlijk de gehele reis alles samen
hebben gedaan, incl de avonden eten en
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een biertje voor het slapen buiten voor
het hotel.
Op de derde dag, bij het prachtige
Munger Moss Hotel, kwam Dries in
gesprek met 4 Engelsen, op 3 motoren,
die ook in Chicago begonnen waren, maar
de Route66 nog niet gevonden hadden!
(Waren wij blij dat we met Dries waren!).
Dries bood aan dat ze een paar dagen met
ons mee zouden rijden en uiteindelijk zijn
2 van de Engelsen (op 2 motoren) zelfs de
gehele vakantie mee geweest, waarmee
we ze ook een heerlijke vakantie hebben
kunnen geven (en nog steeds contact met
ze hebben!)
We zijn bij een winkel geweest waar ze
alleen maar cowboy/-girl laarzen hebben
(GAAF!, en dan zegt Dries dat we slechts
45 minuten hebben om te shoppen,
pppfff dat is toch niet genoeg!!!) We
hebben Harley ontmoet, gekleed in een
soort Obelix broek, die voor ons
gezongen en gedanst heeft (Get your
kicks on Route66) en waar wij mee
moesten doen. In Seligman kwam Frank
naar Dries toe (kennen elkaar al jaren) en
mochten we na de lunch achter Frank zijn
pick-up truck met vlaggen een parade
rijden door het dorp! Heel bijzonder,
daar, maar ook regelmatig op andere

plekken, waren wij als bikers-groep een
attractie en mochten de mannen (dus
ook Ronald), als stoere biker, op de foto
met Chinese en Japanse dames
(giegelgiegel). We hebben de prachtig
afgelegen Painted Desert Trading Post
bezocht, totaal afgesloten van de wereld,
maar Dries kent Gene, en die heeft de
sleutel van het hek! Dit was trouwens
voor ons helemaal een speciaal moment.
Een dag eerder had Ronald tijdens het
rijden iets in zijn oog gekregen, waardoor
hij echt niet verder kon rijden. Oplossing,
Henk op de motor, ik de bus rijden en
Ronald als passagier mee en snel naar het
ziekenhuis om te laten onderzoeken (ik
moet er niet aan denken dat dit gebeurt
zou zijn als we met z’n 2en alleen op pad
waren geweest!) In het ziekenhuis
konden ze niet echt wat vinden, wel
antibiotica gegeven en oog gespoeld.
Daarna eerst zo verder gereden en
gelukkig s ‘middags op dag 2 is Ronald bij
de Painted Desert Trading Post zelf weer
op de motor gestapt, wat een big smile
gaf op het gezicht van Dries. (Thuis
aangekomen ruim een week later bleek
dat het hoornvlies nog steeds erg
beschadigd was, maar door goede
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behandeling van de opticien met paar
dagen geheel hersteld).
Het is heel moeilijk om kort een verslag te
schrijven van alle belevenissen van deze
geweldige vakantie. Al schrijvende beleef
ik alles weer en schrijf ik steeds meer. We
waren in een prikkeldraad museum,
hebben tunnels onder de oude Route66
weg gezien, omdat hij te druk was,
onvoorstelbaar, hebben de Grand
Canyon, Hoover Dam en Las Vegas
bezocht (kleine d-tour van de Route66)
om uiteindelijk na 15 dagen de Santa
Monica Pier op te rijden. Bij het bord “The
End of the Trail” tranen met tuiten, ook
van al die stoere bikers. Wat een trip
hebben we met elkaar meegemaakt, wat
waren we vies, wat een geweldige groep,
perfecte reisleiding, in één woord, “het
was geweldig! Ik zou zo weer terug
willen!”
Zoals geschreven zijn wij daarna nog met
Clemens en Sandra naar San Francisco
door gereden. Inmiddels zijn we al lang
weer thuis, schoon en geföhnd, heeft
Ronald zijn baard maar laten staan, maar
nu ook een tattoo en…. een Harley
(“Bruce”)!

Tekst en foto’s Ronald en Sabine

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

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.
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Mosterdsoep en kroketten weekend
Drenthe weekend 29-4/1-5 Witte Veen

We starten dit weekend met het
bestuderen van de buienradar, naar
Alkmaar blijft het nat maar als we geluk
hebben rijden we achter de buien aan. In
volle bepakking rijden we naar Alkmaar,
na een bak koffie en de begroetingen
wachten we nog op twee. Dan wordt
toch het besluit genomen om te
vertrekken want hoe lang blijf je
wachten, Maurice start het praatje.

De twee verlate schapen sloten
nog bij ons aan maar die verloren we
weer want deze schaapjes hadden we
niet op het droge dus moest er
maatregelen getroffen worden.

Ook durfde ik niet mijn camera uit de tas
te halen dus moeten we het zonder de
plaatjes doen en beschrijf ik het
landschap wel. We zagen dus de donkere
wolken met regen rechts en de
opklaringen links dus rijden we
naar….rechts.
Prachtige
landerijen
zonder koeien want die staan lekker
binnen , mooie boerderijen, een nest vol
Friese paarden die met hun kont (of is
het bips) in de wind stonden.

We rijden van koffie stop naar lunch naar
koffie/fris stop of is het via Bourtange,
vestigingsstadje waar ook toevallig een
alleraardigst marktje was, buiten op
terras
koffiegedronken. Het was dus prachtig
weer, graadje of 11 en DROOG.

We rijden droog naar de koffie stop in
Workum. Wij zijn daar al eerder geweest
dus ontvingen we een warm welkom met
koffie en een appelpunt.
De regenjas kon uit en we rijden verder,
we zaten nog geen minuut op ons stalen
ros en het spettert, dat is niet zo eg
behalve als het blijft regenen.

uitgezocht, prachtig maar veel, we zullen
er het beste van maken.

Bij het verlaten van het restaurant heeft
iemand…. Of kwam dit plasje van de jassen af?

Na de lunch met overheerlijke
mosterdsoep en kroketten (de eerste
van het weekend en u voelt het al, zeker
niet de laatste zoals de titel al doet
vermoeden)
waren
we
heerlijk
opgewarmd en reden we vol goede
moed, dat wel, naar ons stekkie toe voor
de komende dagen. Met een warme
douch in gedachten was de kou iets te
bestrijden. Gelukkig werd het droger.
We tanken eerst af en dan op naar Hotel
Witte Veen.
Daar aangekomen heet
douchen en dan het
innerlijke
mens
verwennen met een
borrel,
lekker
eten
(mosterdsoep!)
mooie
verhalen en lachen.
8 uur ontbijten en 9 uur
pleitte…
Er staat een druk program
voor de boeg. Theo heeft
het een en ander voor ons
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Onze road captain vond het nodig om
ons tweemaal langs het Blauwe Park te
leiden, prachtig, om dan te touren via
Oude Pekela (een mosterdsoepje,
groentesoep en kroketten) langs bossen,
landerijen, enige huisjes, grind en
zandpaden zelfs iets wat voor de fietsers
kinderkopjes zijn.
Daarmee hebben we het gerucht
ontkracht dat er bij de Harley van alles af
rammelt.
We rijden via Schoonloo (dit kan je met
een heel zuinig mondje zeggen) dan door
naar Westenbork. We hebben de
zoektocht naar de broer van en iets met
Cuby van de blizzards gemist. Helaas was
er geen tijd voor Westenbork door

sluitingstijd. Onze sluitingstijd was ook
bereikt dus terug naar hotel.
We nemen nu nog een groepsfoto, nadat
er diverse mensen uit bed (!?) gehaald
moesten worden.
We gunnen de andere gasten in het hotel
een rustig diner en nuttigen eerst iets in
de bar en gaan even later eten. Ahh geen
mosterdsoep
maar
wel
een
tomatensoep.

Michiel trachtte ons te vertellen wat ons
morgen te wachten stond. Het kwam er
op neer dat we 4x lunch hadden en de
actuele rijtijd zo’n 3 uur was, dus
eigenlijk zijn we voor de lunch thuis.☺
De terugreis staat voor de boeg. We
nemen al afscheid van de diverse
mensen en rijden dus met een kleinere
groep Drenthe uit, Overijsel in en via de
Flevopolder, langs het water was het wel
fris, naar Muiden. Daar nuttigen we, een
nog afgeslanktere groep, een lunch
(geen soep) wel erg lekkere zalmsalade
en kroketten.

We hebben een geweldig weekend
gehad met ont stressen omdat je motor
rijdt, verzadigd van het lekkere eten (Ja
..soep en kroketten) en ontspannen
omdat je zoveel moet lachen. Het is
helaas onmogelijk om te vertellen
waarom we zo moeten lachen want
daarvoor moet je erbij zijn geweest.
Dus we zien je bij het volgend events
weekend.
We benne mooi oit eweest!
Carry.
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Rijden in een groep
Door Maurice van den Bosch

Afstand houden
De eerste ritten en het eerste event hebben
plaatsgevonden. Over het algemeen wordt er goed en
gedisciplineerd door de Coast Riders in de groep gereden.
Helaas waren er tijdens de tweede rit twee incidenten. Eén
incident, waarbij drie Harley’s betrokken waren werd
veroorzaakt door te weinig afstand houden en gebrek aan
concentratie. Het andere incident werd veroorzaakt door
slow speed handling op een gladde ondergrond. Geluk bij
een ongeluk dat er bij beide incidenten alleen sprake was
van materiële schade. Wat is een goede afstand: als je in de
spiegels van de motor van degene die schuin voor je rijdt,
het gezicht kunt zien, weet je dat je op de goede afstand zit.
Bovendien weet je zeker dat hij of zij ook jou kan zien.

creëren tot de voorganger. Het is de bedoeling dat je de
positie die je hebt gekozen op de rijbaan zoveel mogelijk
vasthoudt. Als je op de rijbaan bijvoorbeeld rechts rijdt, in
de buurt van de rechter bermlijn, blijf die kant dan ook
zoveel mogelijk aanhouden. Zo ook voor de rijders die aan
de linkerkant van de rijbaan tegen de middenstreep
aanzitten. Dit voorkomt nodeloos en hinderlijk stuivertje
wisselen van kant. Op het moment dat de rijder voor je
wordt weggezet houdt je dus ook je eigen kant aan. De
wegzetter zal telkens wel van positie wisselen zodat er te
allen tijde goed gebruik gemaakt wordt van de
tussenruimte en de groep een rustig rijbeeld houdt.

Maximumsnelheid
Tijdens iedere rit zijn er wel mensen die graag wat sneller
rijden en mensen die het graag wat rustiger aan willen
doen. Gelukkig geven ook veel mensen aan de rit plezierig
te hebben gevonden, ook qua snelheid. Binnen rallies
hebben wij de afspraak dat wij ons houden aan de
maximumsnelheden die gelden. In de praktijk wordt er
door de voorste rijder doorgaans minder snel gereden dan
de maximumsnelheid. Doordat er in de groep af en toe wat
gaatjes vallen gaan collega rijders die dichtrijden en
ontstaat er een harmonica-effect. Gevoelsmatig wordt er in
het achterste deel van de groep daardoor soms harder
gereden dan in het voorste deel. Het is in ieder geval niet
de bedoeling dat maximumsnelheden worden
overschreden. Het harmonica-effect is te voorkomen door
geen gaatjes te laten vallen die weer moeten worden
dichtgereden.

Baksteensgewijs
Tijdens het rijden van een rit met een groep is het de
bedoeling dat we baksteensgewijs rijden. Het voordeel
daarvan is dat we compact rijden en toch meer ruimte
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Inhalen
Als we in de groep rijden wordt terughoudend omgegaan
met het inhalen van andere verkeersdeelnemers. Het is niet
zonder gevaar om een hele groep te laten inhalen. En
meestal schiet je er weinig mee op en sta je bij het
volgende verkeerslicht weer naast de ingehaalde auto.
Gaat de groep toch inhalen dan zijn een paar zaken
belangrijk. Allereerst: begin tijdig met inhalen en niet pas
de inhaalmanoeuvre inzetten vlak achter het in te halen
voertuig. Je hebt dan het beste zicht. Als een groep op de
snelweg inhaalt ga dan pas naar de linkerbaan als je in de
buurt van het in te halen voertuig bent. Het geeft geen pas
met een grote groep tegelijk naar de linkerbaan te gaan en
zo het verkeer te ‘blokken’. Zodra je voldoende vrije ruimte
aan ziet komen om in te halen, terugschakelen naar de
juiste versnelling (met de meeste trekkracht) en precies
timen wanneer je gas gaat geven, zodat je als je naast het in
te halen voertuig rijdt een groot snelheidsverschil hebt met
dit voertuig. Op die manier verkort je de inhaalmanoeuvre.
Ten slotte is het van belang dat je na het inhalen niet direct
je gas dichtdraait of, zeker als je de linker positie op de
rijbaan hebt na het ingehaalde voertuig te snel weer naar
rechts stuurt.
Rij nog een stuk door. Het kan namelijk zijn dat meerdere
rijders inhalen en als jij je gas dichtgooit of te snel weer
naar rechts stuurt kunnen de andere inhalers nergens meer
heen. Ruimte maken dus.
Enjoy the ride!

Verkeersregels in Frankrijk
Begin dit jaar zijn in Frankrijk nieuwe verkeersregels
ingegaan, voor alle weggebruikers en dus ook voor
motorrijders. Let hier op als je komende zomer in Frankrijk
wil gaan rijden.
De belangrijkste wijziging voor de motorrijder hier nog even
op een rijtje:

FILERIJDEN


Het is verboden in een file tussen de rijen
stilstaande of langzaam rijdende auto's door te
rijden.

HOOFDTELEFOON OF 'OORTJES'


Het gebruik van een hoofdtelefoon of 'oortjes'
voor bijvoorbeeld mobiel bellen of luisteren naar
muziek, is verboden op de motor. Alleen een
communicatiesysteem dat volledig in de helm is
geïntegreerd, is toegestaan.

VEILIGHEIDSHESJE


Let op: Met ingang van 1 januari 2016 moeten
motorrijders een veiligheidshesje bij zich hebben
op de motor (ze mogen dit hesje dragen of
bewaren in bijvoorbeeld een net of koffer). De
bestuurder van een motor is zowel 's nachts als
overdag verplicht dit veiligheidshesje bij pech of
een ongeval aan te trekken.

En dan nog even iets anders

BRANDSTOFPRIJZEN IN EUROPA
Via onderstaande link, kan je zien wat de adviesprijzen zijn:

http://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
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Reisverslag van Harry en Toos Pronk, 10 dagen in Daytona

Daytona Bike Week 2016
De Daytona Bike Week
werd dit jaar
gehouden van 4 t/m
13 maart in natuurlijk
Daytona Beach.
We wilde graag op
vakantie naar Amerika
en waarom zou je dit
dan niet samen
plannen met een mooi
Harley event. We
waren er dus bij en dat
is niet slecht bevallen
kan ik zeggen.
Laten wij nou in Nederland denken dat
een week 7 dagen heeft maar daar
denken ze in Amerika anders over, een
week in Amerika is gewoon 10 dagen.

We vlogen op vrijdag 26 februari naar
Orlando en kwamen aan om 21.45 uur
lokale tijd.
Slechts 1 vliegtuig mensen moest door de
douane en daar hebben we 2,5 uur over
gedaan.
Safety first is het motto van de
Amerikanen al had ik meer het gevoel dat
het ging om veel onzinnige vragen stellen
om daarna je paspoort vol met stempels
te rammen.
Dus het geduld raakte aardig op maar ja
we blijven rustig natuurlijk, stel je voor
dat je er niet in mag na 11 uur vliegen en
2,5 uur in de rij voor een loket.
De volgende dag zag de wereld er
natuurlijk weer veel beter uit, ongeveer
21 graden en blauwe hemel, wat wil je
nog meer.
We zagen weinig Harleys in de omgeving
maar het was ook nog bijna een week
voor het echte event zou beginnen.
Natuurlijk even naar Disney Land waar
ook prominent een Harley Davidson shop
aanwezig is.
Al rijdend op de wegen, overigens in een
auto, zien we heel veel weg
werkzaamheden.
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Aan bijna iedere weg wordt wel gewerkt,
en dat was ook wel nodig.
Iedere dag werden er meer en meer
motoren zichtbaar, Harleys, Indians,
Victory, Trikes, V8 en een enkele
Japanner.
In Amerika heb je natuurlijk vele motor
events maar Sturgis en de Bike Week zijn
wel de grootste bijeenkomsten.
Nou hadden we al het geluk gehad om
een keer in Faak am See en 110 jaar
Harley in Rome mee te maken dus als
iemand zei er komen tienduizenden
motoren dan hadden we hier een
voorstelling van. We vertelde hier vol
trots over aan de Amerikanen dat we in
Rome wel 50.000 Harleys hadden gezien,
ze reageerde redelijk vriendelijk maar
vroegen zich wel af of er überhaupt wel
Harleys waren in Europa want hier
zouden 500.000 bezoekers / motoren
komen.
En dan te bedenken dat Daytona Beach
slechts 70.000 inwoners telt.
Nou we gaan het mee maken was onze “
Amerikaanse “ nuchtere opmerking.

Na een paar dagen begon het echt, een
onafgebroken stroom van motoren.
Waanzinnige aantallen.
Om alles in goede banen te leiden, en het
was allemaal keurig geregeld, zijn er 4
locaties waar de feesten plaats vinden.
Mainstreet is wel het kloppend hart van
het event maar dan is er nog de locatie
Daytona Speedway Stadium, Ormond
Beach en een locatie aan de US 95.
Dit leek ons in eerste instantie lastig maar
ja als je ook nog nooit zoveel motoren bij
elkaar gezien heb dan maak je blijkbaar
dit soort opmerkingen.
1 locatie is dus gewoon onmogelijk en
moet je wel naar meerdere locaties om
de gigantische stroom motoren te
splitsen.
Indian en Victory zijn ook ruim
vertegenwoordigd en een standaard
motor zie je dus niet.
Allemaal kitsch, glitter en groot / groter /
grootst.
De enkele japanner die je ziet is minstens
een Hayabusa of vergelijkbaar, het liefst
met verlengde achterbrug en lachgas
injectie.
En alsof het heel gewoon is zie je veel V8
(automotoren) ingebouwd in iets wat ze
daar een motor noemen.
Bijna alle motoren zijn ook nog eens
versierd met “Neonverlichting” .
We vergaapte ons aan alle motoren en
hoewel ik de meeste modellen wel kon
thuis brengen stonden er op de
parkeerplaats bij het Speedway stadium
een 2 tal motoren die “onbekend” waren.
Blijkbaar voor meerdere mensen want
het was er nogal druk omheen.
Na enkele minuten kwam de eigenaar en
vroeg vriendelijk of we enigszins een stap
op zij wilde maken want hij zou hem
starten. Tot onze stomme verbazing
bleek het een helicopter motor te zijn
welke was ingebouwd in een
motorframe.
Ongelooflijke hoeveelheid warmte kwam
er uit de uitlaten. Het leek wel een
openbare barbecue.
En dit rijdt gewoon op de weg met een
origineel kenteken. Alles kan zullen we
maar zeggen.
Wat rijdend materieel betreft kan
inderdaad alles echter er zijn een aantal
zaken zeer streng geregeld. Wat de
meeste wel weten is natuurlijk de strikte
snelheids controle maar het is ook
verboden voor motorrijders om tussen 2
rijen auto`s door te rijden.
Dit betekende dat de motoren in lange
files gewoon netjes aansluiten in de rij.
Alcohol “not done” en een biertje drinken
op straat is gegarandeerd een “penalty”

Omdat in Amerika alles groots is hebben
ze natuurlijk ook de grootste Harley
Davidson dealer en deze zit in Ormand
Beach. Een ongelooflijk groots complex,
eigenlijk een klein dorpje op zich.
Ruim 10.000 m2 met meerdere bars en
restaurants.
Het verhaal gaat dat de oprichter Bruce
Rossmayer in eerste instantie door Harley
Davidson werd afgewezen als dealer
omdat hij onvoldoende passie zou
hebben.
Dit vertellen ze daar natuurlijk graag.

voordringen hadden we uiteindelijk toch
nog een leuke foto.
Het Harley recept in Amerika is precies
hetzelfde als in Europa, veel gezellige
mensen, veel eten en drinken en heerlijke
muziek.
Kortom een prachtige reis gehad.

In het Speedway Stadium was een grote
HOG locatie en in een hoekje van de grote
tent was een vlag geplaatst waarop stond
“Hogs Heaven”
Toen we hier heen liepen zagen we een
oude man en vrouw.
Wie zou dat nou zijn want het was best
druk hier rond om heen…Ja hoor Willy G
Davidson, vrouw Nancy en zoon Bill.
Hier moest een foto van komen maar
gezien het feit dat de “oude man” (hij is al
78 jaar) al een uur aan het signeren was
mochten niemand er meer bij. Jammer
dachten we of zullen we gewoon zeggen
dat we helemaal uit Nederland komen
voor Willy. Nou ja zoveel liegen kan
natuurlijk ook niet. Dus met een beetje
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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

40 | Zomer 2016 | HOG Coast Riders Chapter Alkmaar

Verrassingsrit wordt Moederdagrit
Het is begin mei, zondag 8
mei om precies te zijn, en
het lijkt wel zomer. De
Verrassingsrit van 24 april
was uitgesteld omdat het
toen bar en boos weer was,
met hagel, sneeuw en veel
regen was het voor velen
terecht dat de rit uitgesteld
werd.
En nu dus op Moederdag echt
prachtig weer, de thermometer staat
om half 10 al boven de 20!
En dan de opkomst, op Moederdag
zijn er toch ook veel moeders die op
de Harley gestapt zijn, als duo
passagier of op hun eigen hengst.
Met 41 motoren en 50 man wordt de
briefing gehouden. Theo en Ferry
rijden voorop en Ingrid met Matty
sluiten de hekken.
De rit start vanaf de Alkmaarse Poort
en slingert via nog steeds prachtige
wegen door het weideland van
Akersloot, door naar Uitgeest en
Krommenie. De rit slingert verder via
het Fort aan den Ham door de
Westerpolder
naar
de
buurtgemeenschappen Kerkbuurt,
Zuideinde en buitenhuizen. Via de
Zeedijk, die natuurlijk niet langs de
zee gaat, rijden we Beverwijk in.
Vanwege de warmte was het
opvallend rustig. Ferry en Theo rijden
de groep via de Sluizen naar de Kop
van de Haven waar we konden
genieten van koffie met appelgebak.
Wat een pracht van een route was dit
al.
Na de koffie springen we weer op de
Harley’s en rijden weer achter het
duo Theo en Ferry aan door Driehuis
en Santpoort. In Bloemendaal

vergapen we ons aan de vele
miljoenen kostende villa’s die hier in
de duinen neergezet zijn, de
prachtigste huizen staan hier. Dan via
Aerdenhout naar Heemstede en
Cruquius. Een wat saaiere weg, zeker
in vergelijking met Bloemendaal,
rijden we langs Aalsmeer en zien ook
nog even het huis van Aad en Ingrid
staan, alles veilig hoor.
We ronken door het Amsterdamse
Bos met een prachtige sliert HarleyDavidson motoren en op de
Bosbaanweg kunnen we nog enkele
wedstrijdroeiers aan het werk zien.
En dan wordt het een stuk drukker op
de weg, want we rijden via het
Olympisch
Stadion
en
het
Stadionweg Amsterdam Centrum in.
Op de Wibautstraat stoppen we nog
een keer om de groep bij elkaar te
laten komen en dan is de volgende
stop op het Waterlooplein. Helaas

voor de prularia zoekers was het
plein gesloten, dus gingen enkele een
rondje centrum doen en andere
renden naar het terras om daar een
drankje en hapje te bestellen.
Na het nuttigen van de laatste
dubbele uitsmijter werd het weer tijd
om de motoren te starten. Hier werd
denk ik een afslag gemist want via de
IJtunnel reden we Noord en om
vervolgens de snelweg te kiezen, dit
werd een beetje rommelig. Maar bij
de volgende afslag werd de route
weer opgepakt en reed de groep de
Uitdammerdijk
richting
Monnickendam en Edam. Hier viel de
groep nog wat verder uit elkaar en
zochten de meeste dan toch de voor
hun snelste weg op richting huis.
Maar ondanks dit laatste stukje was
het op deze prachtige zomerse dag
een genot om te rijden. Top
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Bloemenrit voor Roos
Onze charity officer, Dries Bessels,
kwam op het goede idee, om een
bloemenhulde te brengen aan Roos
van Broekhuizen in Zaandam. Zoals
vrijwel iedereen in het chapter weet,
is zij getroffen door een ernstige
ongeneeslijke ziekte en zijn de
vooruitzichten zacht gezegd "niet
goed". Roos en haar man Harry reden
vaak mee en ook in de eventsweekenden waren ze van de partij.
Met bossen bloemen in onze koffers
verzamelden we op zondag 17 april in

Zaandam en reden rond 13 uur met
veel geronk en loeiende sirenes de
straat in.
Afgesproken was met Harry, dat
indien de toestand van Roos dit
toeliet, zij achterop bij Harry, een
deel van de bloembollenrit zou
meerijden.
We wachtten met z'n allen onder bij
de lift, tot Roos eruit stapte. Emoties
kwamen los bij Roos en bij ons. Dat
mag toch? Dat is toch ook het leven?
De fragiele Roos is in motorpak en
gaat mee, maar
eerst
al
die
bossen bloemen
in vazen.....! We
reden een mooie
maar
drukke
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route door de bloembollengebieden,
waar Roos van genoot. Ze heeft niet
de hele rit meegereden, en nam
onderweg afscheid van ons met 'n
zwaai en kushand.
Een huivering ging door je heen en
niet alleen door het koude, zonnige,
weer.
Tekst Lucky, foto’s Simon Verhoef

www.hpgprojects.nl
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