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METROPOLE GOES BUFFALO
Een blinde Ride Out, wat denk je? Heerlijk toch? Het was eigenlijk wat het Belgian Metropole
Chapter in gedachten had: je schrijft je in, maar je weet niet wat je te wachten staat. “Dat
ze 350 km zouden rijden, dat was het enige", knikt Fabrice Letot. Om 10 uur ‘s morgens
verzamelen in Brussel, en daarna naar Leuven, Braives, om tot ieders verbazing te stoppen aan een heuse ranch, Don Diego in Harre. Daar volgde de volgende verrassing. Als
op de dag van je Ride Out de Rode Duivels hun belangrijkste match van het WK spelen,
dan speel je daar natuurlijk op in. Samen supporteren voor het grote scherm, dus, en
daarna tex-mex eten met een spectaculaire roofvogelshow er bovenop. Ook de volgende
dag stond nog een pittige rit voor de boeg, jammer genoeg in de regen, maar met een
smaakvol einde in een Marokkaans restaurant in Gembloux. “Iedereen was tevreden na
ons eerste Surprise Weekend, volgend jaar volgt beslist een tweede editie”, lacht Fabrice.

B enelux
U K & Ireland
S candinavië

De leden van het Maasland Chapter Belgium zijn
trots op ‘hun’ provincie, vandaar dat een ‘Ronde
van Limburg’ op zijn plaats was. De vervloekte
weergoden gooiden echter roet in het eten,
zo laat Johan
Vandekerkhof,
Director van het
chapter, weten.
“De regen viel
met bakken
uit de lucht.
Tja, wat doe
je daar aan?
Nu, we bleven
niet bij de
pakken zitten,
een dertigtal
moedige zielen
reden onze uitgestippelde rit uit en we maakten
er een gezellig feestje van. Enkel de ijskar die
we op voorhand besteld hadden, die was niet
echt nodig (lacht). Trouwens: ze krijgen ons
niet klein hoor. Volgend jaar: een nieuwe editie
van onze Ronde van Limburg, zeker weten!”

VEILIGER
OP DE WEG,
DANKZIJ…
We rijden met z’n allen heel wat veiliger en
vermijden zo ongevallen en motorschade
dankzij de Safe Riders Trainingen.
En... dankzij de partners, die ervoor zorgen
dat iedereen aan een erg scherpe prijs
zo’n SRT kan volgen. Een welgemeende
dankjewel, dus, aan trouwe partners ANWB
en Peugeot Driving Academy!

SCHOTSE DONDER
Thunder in the Glens? Een naam die dondert, en intussen het grootste Harley-Davidson
evenement in het Verenigd Koninkrijk. Eentje die dus ook valt in onze BUS-regio (Benelux
- UK & Ireland – Scandinavië). Tijd om te kijken hoe het die grootse reputatie kreeg, dacht
Liane Mulder (Rock City Chapter). Dus trok ze samen met haar vrienden Jan Blekkenhorst
en Barbara Van Dam (Amsterdam Chapter) naar Aviemore, Schotland. “Een hele trip, maar
eenmaal ter plaatse is er zoveel te zien en te doen, je komt ogen en tijd te kort. We voelden
ons trouwens niet bepaald een vreemde eend in de bijt, er lopen daar zoveel nationaliteiten
rond. We overnachtten op de camping – voor mij was dat de eerste keer, en het bleek een
prima zet. Zo zit je middenin de sfeer, toch beter dan in een hotelletje.” Nog een reistip?
“Wel, een aandachtspunt is de lange ferrytrip tussen Newcastle en IJmuiden – in totaal
ben je dan 18 uur kwijt, volgende keer wil ik toch langer zelf rijden richting de bestemming.
Maar die bestemming zelf? Echt wel een aanrader, hoor!”

Voor de data in 2015: kijk op p. V.

HOG NEWS III
®

