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H.O.G. World

Hallo, met
CHrIstaan?
JE KRIJGT HEM aan de
lijn als je ons Customer
Care Center belt op
00800 1111 2223
2223:
CHRISTIAAN THELEN
(32) is onze nieuwe
contactpersoon, geen
vraag is hem teveel. “Ik
werk hier sinds maart en
heb inderdaad al allerlei
vragen gekregen. Van
het simpel verlengen van het lidmaatschap
tot speciﬁeke vragen over allerlei H.O.G.evenementen. Ik tracht steeds de nodige
tijd te nemen om iedereen verder te
helpen. Gisteren kreeg ik nog iemand
aan de lijn die me vroeg welk vliegtuig
hij best nam richting Faakersee. Ik merk
wel dat H.O.G.'ers een unieke familie van
vrienden is, met één gemeenschappelijk
kenmerk: ze léven echt voor hun merk.
Of ik zelf al een Harley-Davidson® heb?
Neen, maar wees gerust: het staat op
mijn verlanglijstje, hoor!”
00800 1111 2223,
customerservices@hog-europe.com

ColleGIale
CHapters

Ook dat is typisch H.O.G.®:
in de nood kent men zijn
vrienden, en voor enthousiaste Chapterleden is er altijd plaats. Zo
neemt sponsoring dealer Harley-Davidson®
Mons met plezier het Brussels Chapter Belgium onder zijn vleugels. Voor de leden van
het Chapter een hartverwarmend gebaar,
dat opnieuw voor de nodige levenslust zorgt.
Het in 1993 opgerichte Brusselse Chapter
kreeg immers eind 2011 een zware klap te
verwerken, bij het heengaan van Fred Cuny
en de daaropvolgende noodzakelijke sluiting
van de Dealer. Nu is er dus terug hoop, met
dank aan Nicola en Alex, dealer-eigenaars
van H-D Mons. De liefde voor Harley, die
zelfs Chapters kan overstijgen… mooi, toch?!

sorry "In het vorige nummer van HOG
is een foto verschenen bij het artikel over
het Den Haag Chapter, waarop iemand
staat afgebeeld, die ons heeft laten weten
dit niet te apprecieren. Wij bieden hiervoor
bij deze onze welgemeende excuses aan."
HOG NEWS X
®

GeslaaGDe roaD
CaptaIn traInInG
In belGIË
Road Captains, het zijn de onbezongen helden, de onmisbare schakels die bij een Ride
Out iedereen veilig en vlot door het verkeer loodsen. Bij elke Road Captain Training zijn
de plaatsen dan ook gegeerd. Sammy, Luc en Django van het Belgian Metropole Chapter waren erbij. “Tijdens de goed gevulde dag kregen we eerst een uitvoerige theoretische uitleg, en daarna… de baan op! Op gepaste wijze stoppen met het zogenaamde
C3-bordje in de aanslag: dat vroeg toch om wat oefening. Komen aanrijden, aan een
kruispunt voldoende afremmen met de voorrem (+ eventueel achterrem), al rijdend je
bordje omhoog steken, verder afremmen met de voetrem, tegelijk de motor in neutraal
zetten, tot stilstand komen. En dat met een passagier achterop – niet eenvoudig. Maar
we kregen het onder de knie, en na een afsluitende proef keerden we terug naar ons
Chapter met drie officiële diploma’s. Klaar om onze Ride Outs nog beter te begeleiden!”

