H.O.G. Afgelopen Events

MET VLAG
EN WIMPEL
RIDE TO BIOGRAD!
Het was een hele organisatie, maar de Ride to Biograd, bracht
in mei 14 motorrijders veilig en vrolijk op hun bestemming. Eén
van hen was Roger Kievits van het Den Haag Chapter. Samen
met zijn vriendin Yvonne Hazenbroek nam hij voor het eerst
deel aan een georganiseerde trip. “Doorslaggevende factor
voor onze deelname was de praktische kant van de reis. De
hotels zijn vooraf geboekt, er is altijd een wagen in de buurt, je
bagage wordt getransporteerd dat is best comfortabel. Bovendien kon je ook individueel rijden, wat we nu en dan gedaan
hebben. Het moet gezegd, we hebben echte droomroutes
gereden, die ons langs de prachtigste landschappen hebben
geleid. Onvergetelijk was het Krka natuurpark, de Kroatische
kustlijn, en een héél bijzondere treinrit.”

Amerikaanse moto’s en Amerikaanse auto’s: het bleek een match made
in heaven op de voorbije Flag Parade van het Belgian Metropole Chapter.
Toen het chapter, dat een rit organiseerde waarvan de opbrengst naar
de Muscular Dystrophy Association zou gaan, vernam dat Chevrolet
dezelfde dag zijn 100-jarig bestaan wilde vieren, besloten beide partijen
de handen in elkaar te slaan. Het resultaat was een indrukwekkende
parade dwars door het hart van Brussel. “Het was geweldig om met al
die moto’s naast elkaar, verspreid over drie of zelfs vier rijvakken over de
stadsboulevards te mogen rijden,” vertelt Heidi Laporte, terwijl ze nog
naglundert. De route eindigde aan het Atomium, waar de deelnemers
konden nagenieten op de site van Chevrolet Centennial. Met een lekker frietje en een verfrissend drankje was het gezellig kuieren tussen
prachtige Amerikaanse Oldtimers. Wij bedanken al de aanwezigen voor
hun steun voor MDA, MDA vertegenwoordigers, onze vrijwilligers, de
stad Brussel en de Politie voor hun aanwezigheid. Dankzij hen werd
het weer een fijne dag!”
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