Jij en H.O.G.

BeLGiAn MeTropoLe
MAAKT De STATeS onVeiLiG
Een roadtrip door de United States, daar droomden de leden van het Belgian Metropole Chapter al lang van. Dus
boog assistant director Camille Van Vaerenberg zich over de kaart, en stippelde een reis uit om nooit te vergeten.
Dat LoH-ofﬁcer Heidi Laporte
maanden na datum nog steeds
met volle teugen nageniet, is
duidelijk. “We zijn vertrokken in
Arizona, waar de hitte de meesten
overviel. Regelmatig stoppen om
te hydrateren was een absolute
must,” schrijft ze in haar verslag.
“Op weg naar de Grand Canyon
hebben we héél veel interessante
plaatsen bezocht. Het historische
dorpje Jerome bijvoorbeeld, the
wickedest town in the west, of
Sedona, dat aan Oak Creek Canyon ligt en bekend is voor zijn
massieve rode rotsformaties.
Maar het indrukwekkendst is

natuurlijk de Grand Canyon zelf,
zéker bij zonsondergang. Zelfs
de knapste foto’s kunnen niet
concurreren met wat je zélf ziet
en voelt als je daar staat.”
“De route naar Colorado ging
dwars door Monument Valley,
naar mijn gevoel een van de
mooiste parken die we gezien
hebben. We reden kilometers en
kilometers zonder ook maar één
tegenligger te zien, en de tankstations waren ook niet dik gezaaid!
Eenmaal in Colorado trokken we
de bergen in naar Durango, waar
sommigen van de groep naar het
authentieke station reden om het
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vertrek van de legendarische
stoomtrein van Durango naar
Silverton te zien. Van daar ging
het verder naar Canyonland, waar
enkele chapterleden hun motor
verruild hebben voor een paard:
‘there are only two ways to get
around in this part of the country,
on a horse or on a Harley!’, zei
de cowgirl die ons begeleidde.
Ze reed zelf ook met een Harley – onnodig te zeggen dat het
meteen klikte!”
“Een bezoek aan Sin City mocht
natuurlijk ook niet ontbreken.
De rit er naar toe is hallucinant.
Het ene ogenblik zit je nog in de

woestijn, het andere ogenblik zit
je middenin de lichtjes, de glamour en de limousines. De eerste
avond gingen we eten in het Harley Cafe, waar één van onze leden
zijn partner ten huwelijk heeft
gevraagd! De volgende dag zijn
ze al getrouwd, Las Vegas-style.
Tenslotte zijn we over de Route 66
en dwars door de Mohave Desert
naar de Golden Shores of Havasu
gereden, de laatste etappe van
onze reis, die we afsloten met een
heerlijke margarita. We dromen al
van de volgende reis. Nogmaals
een dikke ‘merci’ aan Camille voor
de puike organisatie!”
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ALAin jUnGBLUT en FrAnCeSCo FArrUGiA
H.O.G.-leden beleven samen de mooiste avonturen, maar steunen elkaar ook in
moeilijke momenten. Het Liège Chapter meldt het heengaan van twee van haar leden,
Alain Jungblut en Francesco Farrugia. Alain was als medeoprichter van het Chapter
iemand die voor Harley-Davidson leefde en die zijn passie graag met anderen deelde.
Francesco was nog een recent lid, wiens levenslust iedereen in het Chapter kon
charmeren. Het Liège Chapter biedt familie en vrienden haar oprechte deelneming aan.
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