H.O.G. Ladies of Harley

STRIKE
A POSE
In juni organiseerde het Belgian Metropole
Chapter zijn eerste Ladies Ride Out.
Omdat een goed ontbijt de motor van je
dag is, werden de ladies in de loungebar
Ring 13 bij Harley-Davidson Capital
Brussels verwend met een bourgondisch
ontbijt én een fotoshoot. Een fotoshoot?
“Ja, naar aanleiding van de release van
het tweede seizoen van de populaire
bikerreeks Sons of Anarchy, hadden
20th Century Fox Home Entertainment
en Harley-Davidson Capital Brussels
de handen in elkaar geslagen. Het
resultaat was een exclusieve fotoschoot,
waarbij de Ladies poseerden als
een personage uit de reeks,” vertelt
LOH-officer Heidi Laporte. De rit zelf,
die door 13 vrouwen en 12 mannen
gereden werd, verliep vlekkeloos,
en eindigde bij de Dealer, waar alle
dames een mooie geschenktas kregen.
Een dagje
dagj
gje vol verwennerij,
j, kortom.

MET DE WIND
IN DE ZEILEN
Voor de Ladies of Harley was de Benelux H.O.G. Rally een klein beetje ‘Te land, ter
zee en in de lucht’: ze reden niet enkel met hun motoren door de prachtige Friese natuur, maar gingen ook te water, in een heuse praam. “Een praam is een ouderwetse
zeilboot, waar vroeger van alles mee vervoerd werd,” vertelt Sietske de Lange. “Het
was echt genieten. Er stond best wel wat wind, dus eens we de haven uit waren, kon
de aanhangmotor uit en de zeilen omhoog. Op een bepaald moment heeft Agnes, een
van de ladies, zelfs het roer overgenomen. Na een relaxte lunch in Langweer zijn we
een tweede keer het water opgegaan. Omdat er meer wind was komen opzetten, ging
de praam iets harder en plots hingen we wel érg scheef: een paar ladies hebben een
behoorlijke golf over zich gekregen, wat een hilarisch moment opleverde. Terug in de
haven van Langweer konden we gelukkig onze droge motorpakken weer aantrekken,
om onze tocht voort te zetten naar Leeuwarden. Op terrein De Kleine Wielen kregen we
onze pin, het Elfstedenkruisje, een aandenken aan een topweekend!”
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