Aanvullingen op de jaren 1981 – 1985! Door Henk Janse.
Om te beginnen met Wilma: die heeft haar KH al heel lang weer verkocht
en rijdt niet meer.
Leo wél, die gaat nog dagelijks met de Lib. naar zijn werk!
Maar ik kreeg van haar wél haar KH-boekje, wat ik nog steeds bewaar!

En het schilderij is niet zomaar ontstaan, want er zijn wel degelijk foto’s van.
Niet echt smakelijk natuurlijk, maar toch leuk!

En ik moet zeggen dat ik er niet in de minste plaats mee aan bijgedragen heb!
Maar al heel vroeg gaf de penningmeester, Henk van Straalen, het voorbeeld op de bruiloft van
Chris Abspoel met Rita.
Maar ik wil ook niet meer weten wat ik zelf aan het doen ben bij de oudste dochter van Klaas!

1

Nu is het ook zo dat ik mijn eerste schilderlessen van Wilma heb gekregen.
Zij kreeg van Don Bosco een ruimte(tje) om als atelier te dienen, mits ze 1x p/w ’s avonds
schilderlessen gaf.
Nou, ik was de enige leerling.
Op een gegeven moment had Maurice v.d. Berg het plan opgevat om zijn zaak in Eindhoven een
Westernsfeer te geven door boven een balustrade te bouwen.
In navolging van de RAI-expo wilde hij daar motorkunst exposeren.
Ik en Wilma deden mee en op bijgaande foto’s zie je mij bij mijn inzendingen en Wilma bij de hare.
Gezellige dag!

En ja, R&R was hot in deze dagen.
We hebben een leuk feest gehad bij Jaap Van Vliet thuis,
waarvan ook weer de nodige foto’s!
Nu was het zo dat Marian Vogelaar eigenlijk een strakke
kokerrok aan had, maar de ‘heer’ Aad S. vond het nodig
om die beet te pakken en met één ruk open te scheuren tot
bovenaan!
En ze werd niet eens kwaad!
Ik heb altijd te sluik haar gehad voor een goeie vetkuif en
ik heb toen maar in de keuken flink wat slaolie er door
heen gesmeerd.
Hielp niet veel….
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Waarschijnlijk ben ik een fotoalbum kwijt ben, want ik had een prachtige opname van mezelf op de
tafel staande met mijn onderbroek op de knieën na een geslaagde demo striptease.

Niet in financieel opzicht, want ik kreeg er geloof ik maar ƒ 1,90 of 2,90 voor, dat ben ik vergeten, maar de dames
prezen unaniem de professionaliteit!
En ja, hoog pissen!
Ik weet niet precies waar, maar het was op een kampeerterrein waar de dames- en herentoiletten
gespiegeld waren en gescheiden door een muurtje.
M.a.w. als een dame op een toilet zat was dat tegen de rug van de heer aan de andere kant.
Nu zat Kitty Samwel op de wc, wisten we, en we namen een tuinslang en zeiden hardop: “Jongens,
we gaan proberen wie er het hoogste kan pissen!” en vervolgens draaiden we de kraan open, het
muurtje over. “Vuile viezeriken”, hoorden we haar schreeuwen, terwijl ze niet direct door had dat
het koud was…
En wat
onderbroekenlol
betreft, laat ik
vooral vermelden
dat ook voorzitter
Abspoel zijn
steentje bijdroeg en
tenslotte had hij het
goede voorbeeld
moeten geven!
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En ja, Aarle-Rixtel. We waren te gast en kampeerden rond de caravan van Henk van Hout.
Hij is allang overleden, maar die eerste keer
hebben we wel lol gehad.
Onderweg naar huis viel hij in een heg en scheet
in z’n broek hoorden we later.
Verder heb ik de naam, maar hij was écht een
vies oud mannetje!
Op het podium zwaaide hij met briefjes van
honderd voor ieder meisje dat haar tieten wilde
laten zien.
Tijdens mijn laatste rally in Polen liet hij mij zijn
pols zien, bedekt met horloges en bedoelt om
daarmee de plaatselijke schonen te verleiden.
Het leuke was dat hij tijdens de parade een
meisje van 16(!!) achterop had, maar die moest
na afloop weg, want ‘ze moest naar haar
moeder’. Gaaf!
In De Spiegel ga ik nog wel eens een stukje
plaatsen over de ‘Scavengers’ aan wie wij het te
danken hebben dat Don Bosco geen weekend
meer van ons wilde, dat is nu te lang.
En ik weet niet of de foto’s die ik heb van de
Eagles echt van het 10-jarig bestaan zijn, maar
afijn; dat mag de pret niet drukken.

We zien spelletjes, w.o. ton rollen tussen Aad
S. en (wijlen) Wout Schonewille.
Verder Ben Stiefelhagen in het zijspan en
(wijlen) onze secretaris Arnold Borsje, bezig
met een ei.
Wat konden we ons toen nog simpel
vermaken! Iedereen kéék i.p.v. foto’s maken
op de gsm!
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Ja, en dan Mac Taple.

Hebben we inderdaad ‘beroemd’ gemaakt, althans in de H-D wereld.
Nu weet ik dat ik ‘ergens’ nog een “Mac Taple Boekie” heb liggen, want ik heb teksten daaruit
gebruikt voor een Spiegel, maar ik heb geen idee waar!
Niet zo gek, want een paar weken geleden keek ik boven op een kast en daar stonden twee dozen
vol met motorbladen, waarvan ik allang vergeten was dat ik ze had!
Maar dit terzijde.
Ik heb wel een foto van ze, maar die dateert van het 1e huwelijksfeest van Larry.
Maar toch leuk, niet dan?
Van het voetballen in Bokhoven heb ik alleen een ingelijst tegeltje aan de muur hangen.
Wel weet ik nog dat we in de sporthal mochten overnachten, maar bijna iedereen ging naar huis.
Ik lag op mijn matje in de slaapzak op een tafel, toen ik rare geluiden hoorde.
Ik keek op een zag een groot wit laken op en neer gaan.
Ja hoor, had ik weer!
T
Theo Borsboom lag te wippen met zijn toenmalige vriendin José.
Het ging kennelijk niet helemaal goed, want ik hoorde haar zeggen “dan doe je het toch van
achteren!” waarop Theo benauwd piepte “ja, maar dat ben ik niet gewend..”
Voor de daaropvolgende jaren heb ik:
a) een dikke donzen slaapzak gekocht
b) gekampeerd in mijn tentje!
De open dag op Don Bosco was wel een succes, vonden ze zelf ook! In de kelder was een exporuimte ingericht, gerund door twee leuke dames.
Buiten stonden onze ouwe gebakkies, er speelde een band en werden versnaperingen genuttigd.
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Verder was ik allang vergeten dat ik ooit met Harry van Schie in de tourcommissie heb gezeten,
dus wat dat betreft zijn al deze verslagen toch nog nuttig, voor ik definitief het geheugen verlies.
Ze zeggen dan wel dat als je bejaard wordt je alle dingen uit je jeugd ineens haarscherp onthoudt,
maar voor mij is het dus het omgekeerde!
En dan La Roche. Jaren lang toch een heel gezellig gebeuren.
Ik weet dat er ’s avonds een man naar ons toekwam met de eigenaresse van de camping, helemaal
over de rooie vanwege ons lawaai. “Ik ga de ANWB inlichten over deze camping” brieste hij.
Nou kwam zij later terug met de mededeling dat we ons gang konden gaan, maar “ik ben verplicht
mee te gaan”.
Maar inderdaad, ’s morgens heel vroeg al reed hij weg met z’n auto+ caravan.
We maakten natuurlijk ook rondritten en bezochten bijv. de grotten van Han en het
oorlogsmuseum van Bastogne.

Verder was het ook goed toeven op de talrijke terrasjes.

6

En ja, er werd besloten een clubvakantie te houden naar de H-D rally in Finland (Koskenpa of
zoiets)
Iedereen die wilde kon mee of onderweg aansluiten dan wel eerder weg gaan.
Al gauw bleek dat de snelheid, vanwege de volgeladen zijspannen, te laag was voor mij en voor
Nico v/d Poel.
Steeds maar schakelen was niet prettig rijden, daarom werd afgesproken dat wij 100 p/u zouden
rijden en dan na 100 – 110 km zouden wachten bij de inrit van een benzinestation.
Dat werkte perfect!
We gingen via Stockholm naar Turku.
In Denemarken bleven we een extra nacht op de motorcamping staan om wat bij te komen.
Larry had een opvouwbare hengel meegenomen, want hij ligt bij het water.
Leuk voor mij was dat ik mijn oude vriend Ton Hulsing daar tegen kwam met z’n broer.
Het kwam zo ter sprake dat hij van alles als reserve bij zich had; een binnenband, koppakkingen,
carterpakkingen etc. etc.
Ik zei verbaasd dat ik altijd alleen 2 bougies bij me had en een spuitbus plakspul.
Ik zei dat de Wet van Murphy nu eenmaal luidde dat alles wat je meeneemt ook kapot gaat.
En ja, ’s avonds kwam er een kleine jongen naar Ton toe met de vraag “Meneer, weet u dat uw
achterband langzaam leeg loopt?”
Nu noemden we hem vroeger niet voor niets de ‘ballenkoning’ vanwege alle toeters en bellen
waarmee zijn motor was volgehangen en het kostte dan ook ruim een halfuur om alleen al de
accessoires te verwijderen bij het achterwiel.
Ik had gelijk!

Toen we in Finland reden kwamen we al gauw langs een parkeerplek, waar Ton naar ons zwaaide.
Ik zwaaide vriendelijk terug, maar pas op de rally hoorden we dat zijn koppakkingen waren gaan
lekken.
Hij had de tanks + koppen moeten demonteren!
Ik had alweer gelijk!
De rally was één groot zuipfestijn.
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De band speelde wel en dat was bijzonder, want het jaar
daarvoor waren de leden al voor 20 u weggedragen,
volkomen laveloos.
Maar wij hebben zelf de lol gemaakt, o.a. in de sauna.
Daar kon je elkaar slaan met berkentakjes en J.W. Boon
wilde wel geslagen worden, maar had niet in de gaten dat we
die eerst over de zwarte kolen hadden gehaald.

Bij het meer was het heel gezellig.
Er werden sportieve dingen gedaan, die niet altijd 100% goed gingen.

Er gingen zelfs mensen naar de overkant zwemmen, waarbij ik als stand-by in de roeiboot moest
fungeren, mocht er iemand kramp krijgen. Nou, dat heeft de conditie behoorlijk geholpen!
Zie de gespierde torso! op de volgende bladzijde.
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We gingen door naar Helsinki.
Onderweg had Larry zijn zijspan verkocht, vanwege de idioot hoge prijs die hij kon krijgen van de
campinghouder, die een motormuseum wilde maken en nog geen Harley had.
Het gevolg was dat ik Corinne voor de rest van de vakantie achterop moest nemen en Larry haar
motor bereed met nu 2 gigantische plunjebalen achterop.
Onderweg sleutelen was ook niet erg, niemand heeft de motor hoeven achter te laten.

Helsinki was een mooie stad, waar we veel van bekeken hebben.
Ook een rondvaart stond op het programma.

Ik ga niet verder vertellen over de terugweg, zij het dat Marion het genoeg vond en terug vloog.
Ze was toen nog net jong genoeg om met een jongerentarief te reizen!

9

Corinne had het, geloof ik, ook wel gewild, maar die was 1 jaartje ouder en ja, dat was ineens veel
duurder.
En ja, dan later Polen.
Het rijden ging op dezelfde manier, want er was weer een zijspan bij.
Eerst naar de H-D rally, waar ik zo stom was uit een kraan te drinken die uit de grond kwam.
Gevolg: hevige diarree.
Probleem: nergens toiletpapier te koop, in heel Polen niet.
In Warszawa hebben we o.a. het technisch museum bezocht met o.a. motoren.

Daarna gingen we naar het merengebied.
Daar kampeerden we o.a. in de boomgaard van een pension, waar we tot onze verrassing leden
van Twente tegen kwamen, die bezig waren met een Baltic toer.
Iets verderop was het hotel van Max Middelbosch, toen nog in aanbouw, maar we hebben er wel
een keer ’s avonds gegeten.
Op een gegeven moment stonden we in een wei als zijde ‘kamperen bij de boer’.
In het meer zwom een zwanenechtpaar met jongen.
Stom genoeg gaven we ze brood, waarop ze de andere dag prompt voor meer kwamen.

10

Pa blaasde toen de bediening niet snel genoeg was, waarop Ronald zijn motor startte, maar Pa trok
zich niets aan van het lawaai.
Verderop stond nog een tentje met 2 jonge Poolse meisjes.
Op een gegeven moment landde er zo maar een helikopter.

Een van de aanwezige Poolse dames zei dat de piloot de neef was van de 2 meisjes.
Neef wilde ons wel laten meevliegen de andere dag, mits wij ze op een tochtje achterop de motor
trakteerden.
Dat deden we natuurlijk.
Nu vertelde een vrouw ons dat het haar broer was (geloof ik).
Het was een sproei-heli en de piloot was gewend om pakweg en meter boven de grond te vliegen.
Ze raadde ons af mee te gaan, omdat we onderweg kotsmisselijk zouden worden door zijn
capriolen.
Dus we gingen en ja, het was spannend!
Nooit geweten dat die dingen vrijwel rechtop naar boven kunnen.
Hij vloog op een bomenrij af en net voordat je dacht “dit gaat fout” trok hij hem rechtstandig
omhoog.
Ook heel laag boven een meer en een rondje om een kerk, waar net een bruidspaar uit kwam.
Een geweldige herinnering voor mij!
We hebben ook bij een groot hotel het jaarlijkse Country-festival meegemaakt.
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Het podium aan het meer, de tribune er tegenover.
De producent werd helemaal gek, toen hij onze motoren zag.
Ze moesten en zouden naast het podium staan.
Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want we moesten achterom door het bos en het zijspan
van Ronald moest zelfs over een boomstronk getild worden!

Maar ik moet zeggen dat de muziek goed was en het luxe hotel had ook als voordeel dat hier wél
toiletpapier was, dat onder onze truien verdween…
Ik kan nog melden dat ik in het eerste jaar van de Big Twin met meerdere foto’s er in heb gestaan.
Ze wilden nl. “In the wind” van Easyriders imiteren.
De foto’s zijn gemaakt bij (wijlen) Klaas v/d Roest thuis, die met projectie een levensgrote Lib. op
de muur had getekend.
Het was een serie van 13 foto’s!
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En ja, ik heb in het begin gezegd dat ik ook de nodige bijdrage heb geleverd aan het blote gedoe.
Bijgaande foto’s zijn dan ook gemaakt tijdens het feestweekend van H-DC Den Bosch.
Met een mooi setje van Nicolien Abspoel aan gaf ik opnieuw een professionele act weg, die
voortijdig eindigde door dat ik door het podium zakte…
Gelukkig had ik mijn motorlaarzen aan, zodat splinters mij bespaard bleven! Maar zoals jullie
kunnen zien was het publiek weer dol enthousiast en terecht natuurlijk!

HENK JANSE.
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