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H.O.G. Afgelopen Events

BRETOENSE BIKERS
‘Leven als God in Frankrijk’ luidt de bekende slogan. De leden van het Belgian Metropole Chapter die eind
mei door Bretagne trokken, weten sindsdien wel beter. Zij hebben het over ‘Rijden als God in Frankrijk’,
want dat is precies wat ze deden.
“De combinatie van puur rijplezier, prachtige landschappen en
een vriendschappelijke sfeer die ervoor zorgt dat elke halte een
moment is om naar uit te kijken, is een concept waar vele Harleyrijders warm voor lopen,” begint Django, de editor van dienst, zijn
relaas. “Ook de 14 leden van het Belgian Metropole Chapter, die
eind mei Bretagne binnenreden en het schitterende en bijzonder
mooi gelegen hotel Logis du Lac bereikten, hadden er bijzonder
veel zin in. Dat het het laatste anderhalf uur onophoudelijk geregend had, kon de pret niet bederven. De warme ontvangst en het
feeërieke decor maakten veel goed. Als vanouds had onze goede
Camille weer enkele prachtige ritten voorbereid, met bezoekjes
aan Le Château de Montmuran en Le Mont Saint Michel. Net toen
we ons even afvroegen of we onze dag niet te vol hadden gepropt,
loodste Camille ons onverstoord verder langs de meest sublieme
kustroutes. Achteraf beschouwd hadden we er geen kilometer van
willen missen! Bretagne leent zich perfect voor een motorvakantie:

mooie wegen, schitterende natuur, veel bezienswaardigheden,
een voortre ﬀelijke keuken en de plaatselijke trots: een overheerlijk glaasje calvados (of twee, drie…) om ’s avonds, wanneer de
moto’s veilig opgeborgen staan, de dag mee af te sluiten. Als God
in Frankrijk leefde, dan reed hij hier vast met een Harley.”

DE AANRADERS VAN HET BMC:

•
•
•

La pointe du Grouin, adembenemend mooi bij een helderblauwe lucht!
Logis du Lac Hotel in Combourg. Bikers zijn er uiterst welkom (de eigenaar is zelf een Harleyrijder) en voor groepen
wordt indien gewenst ’s avonds een speciaal menu geserveerd. Uitstekende prijs/kwaliteit!
De imposante Pont de Normandie, gratis voor bikers.

DANCING IN THE STREET
Eind juni zette het Antwerp Diamond Port Chapter voor de vierde
keer de straat af om er een feestje te bouwen. De Streetparty werd
deze keer gecombineerd met de Open House van sponsoring-dealer
American Lifestyle. In tegenstelling tot de voorbije jaren was de zon
deze keer volop van de partij, en de bezoekers lieten bijgevolg niet
lang op zich wachten. “Al snel waren ‘onze’ straat, en de omliggende straten gevuld met glimmende motoren en rijders”, vertelde
een tevreden Director Geert Van Gijseghem nadien. “Kort na de

middag kregen we dan ook nog eens bezoek van Biker Nick VZW,
het goede doel voor slachtoﬀers van motorongelukken dat door ons
Chapter werd gesponsord. Verder was er een bikermarkt, waren er
eetkraampjes, een druk bezochte toog, een mode- en bikeshow… in
totaal ontving het ADPC meer dan 2000 bezoekers, overal hing een
gezellig sfeertje, en er werd flink verbroederd tussen de diverse clubs.
De livebands Wild Deuces en The Rawönes en DJ Jaco sloten de
dag swingend af. We kijken nu al uit naar de volgende Street Party!”
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