H.O.G. Afgelopen
H.O.G.®
AfgelopenEvents
Events

de favoRieTe
haRleY van
SinTeRklaaS
Zeer hoog bezoek, daar bij het
Belgian Metropole Chapter in
Dilbeek bij Brussel. Niemand
minder dan Sinterklaas reed
er voor. En wat graag zou
hij zijn paard inruilen voor
een Harley-Davidson®!
HET MAG STRAKS dan wel bijna Pasen zijn,
maar bij het Belgian Metropole Chapter genieten
ze nog na van de komst van de Goedheilige
Man bekend als Sinterklaas – het is immers een
event dat er al sinds het ontstaan van het Chapter wordt georganiseerd. En met veel succes.
Zo verkondigde Sinterklaas de best mogelijke
boodschappen aan tientallen kinderen van de
leden van het Belgian Metropole Chapter. Die
waren allemaal braaf geweest, maar kregen
ook goede raad. De Sint vroeg bijvoorbeeld
aan een van de kids om voortaan in zijn eigen
warme bedje te slapen, in plaats van ernaast,
of uiteindelijk bij mama.
Maar ook de Sint moest een bekentenis aﬂeggen… Gevraagd naar zijn voorkeuren wat verplaatsing betreft, antwoordde de Sint weliswaar
dat hij tevreden is over zijn paard, maar dat hij
voortaan nog liever cadeautjes zou uitdelen
vanop een Harley-Davidson®, wegens nog meer
paardenkracht en een geluid dat zelfs het mooiste gehinnik overstemt. Sinterklaas had daarbij
zijn ideale Harley meteen voor ogen, al toonde
hij zich ook bescheiden: “ik ben blij met elke
Harley die maar past bij mijn gevoel en nood.
Dus liefst een krachtige motor in wit en rood!”
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WoRld PoRT chaPTeR

MeT 250 MoToRen oP
de eRaSMUSbRUg!
Harley-Davidson Rotterdam heeft sinds kort haar eigen Chapter:
het ‘World Port Chapter’. Dat past ook wel bij een havenstad van dit
formaat. Op 20 oktober vond de eerste Ride-In plaats. ‘Yesss!!!’ stond
er als kreet op de ﬂyer, en terecht.
de groep werd opgesplitst in twee en het
werd een geweldige ervaring voor heel wat
Rotterdammers (én voor ons!) om elkaar in
tegengestelde richting tegemoet te rijden
tot bij het stoomschip de SS Rotterdam
in Katendrecht. Daar waren we, rijen dik
op de Erasmusbrug. Wat een toepasselijk
hoogtepunt tijdens deze Ride-in! Napraten
deden we bij een kom dampende soep bij
het dealership Harley-Davidson Rotterdam.
De grote parking was te klein voor alle motoren en diverse Harley-rijders schreven
Ook culinair. Het meeting point voor de zich meteen in voor het World Port Chapter!
lunch was het Pannenkoekenhuis de Oude
Maas in Barendrecht, waar de eigenaar ons (Met dank aan: Harley-Davidson Rottereen heerlijke lunch serveerde. Voor de start dam, Pannenkoekenhuis Oude Maas in
van het tweede gedeelte van de rit kregen Barendrecht, alle Road Captains en speciwe nog een luidkeelse en duidelijke uitleg ale dank aan het Delta Chapter voor hun
van de Director van het Delta Chapter - assistentie.)

eeN eeRSTe RiT is altijd apart, en dat vonden
de deelnemers én de weergoden ook. Om
11.00 uur vertrokken we vanuit Capelle aan
den iJssel met maar liefst 250 motoren. een
opkomst boven alle verwachtingen, maar
gelukkig waren er ook enkele ervaren Road
Captains van het Delta Chapter van de partij.
Zij leidden alles mee in goede banen toen we
een andere groep motorrijders passeerden.
Puur toeval, maar wel even verwarrend. Maar
het wat verder echt een perfecte rit!

www.worldportchapter.nl.

