Ditjes en datjes 1970 – 1975

Zomaar wat dingen die me invallen naar aanleiding van de verhalen van Aad S., waarin
ik trouwens opvallend veel genoemd wordt,
maar dit terzijde.
Het bestaan van Club 750 uit Leiden duurde,
voor zover ik me kan herinneren, niet zo lang.
Het waren ‘ruige’ boys, althans, zo wilden ze
overkomen.
Ik denk daarbij aan een avond in hun clubhuis,
waarbij twee man bij elkaar de snottebellen uit
de neus pulkten om die bij zichzelf in de mond
te steken!
Wel kan ik me een rondrit herinneren, waarbij
ik bijgaande foto van een shopper nam.

Tsja, dat Paasweekend was een ramp.
Ik ging zelf als organisator met een groep op vrijdagmiddag weg; bij Utrecht begon het
te regenen, na Utrecht werd het natte sneeuw, die overging in echte sneeuw.
Er zouden er ’s avonds meer komen.
Nou, dat was gebeurd, maar de andere ochtend werd ik wakker gemaakt met de
mededeling dat Gerard een ongeluk had gehad en dat Benja in de ambulance was
overleden.
Ik wilde de rest van het weekend direct annuleren, maar men verzekerde mij dat het de
wens van Gerard was dat het gewoon zou doorgaan.
Achteraf heb ik vernomen dat de koplamp van zijn Hydra er mee ophield en hij (in het
donker!) verder reed met zijn voorspatbord lichtje.
Het sneeuwde en toen er een tegenligger aankwam werd hij verblind en reed een greppel
in. De rest is bekend.
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In 1970 bezocht ik inderdaad voor de eerste keer de Tsjechische rally.
Ik was op de Duo-Glide.
Er werd over het feit dat ik in twee dagen er heen reed toen schamper gedaan, want
Praag is ‘toch maar’ 900 km en dat doe je toch zeker in 1 dag!
Nou, ik niet dus en tot op heden probeer ik mijn maximum per dag te houden op 500
km.
In 1971 ging ik opnieuw.
Nu was ik het deksel van 1 van mijn koffers even kwijt doordat ik het eerder was
verloren en hersteld moest worden.
Ik had een weekendtas in de koffer gezet, ging prima.
Maar…Ook mijn voetrem werkte niet meer, door een kapotte flexibele leiding.
En geloof het of niet,: ik wilde persé gaan en toen heb ik een vast dun koperen leidinkje
gemaakt vanaf het remhuis naar de achterrem, in de hoop dat het toch flexibel genoeg
was om mee te veren.
En het heeft gewerkt!
Er werd wel heel moeilijk aan de grens gedaan.
Ik had nog een foto uit mijn diensttijd in mijn paspoort, maar op het visum had ik lang
haar en dat was reden om mij te weigeren!
Eerst een nieuwe foto!
Ik naar het dorp voor de kapper.
Die zette mijn paspoort voor hem en begon te knippen.
Toen hij hoorde dat ik Hollander was zei hij goede herinneringen te hebben aan Breda,
waar hij van 1942 tot 1944 in een hotel verbleef.
Hij liet me zelfs het visitekaartje zien, dat hij al die jaren had bewaard!
Daarna een foto, toen terug. “Hoelang blijft u” wilde officier weten.
Ik zei 4 dagen en “Dat is te lang, want het regent hier altijd!”.
Er was al een ploegje van ’t Centrum aangekomen.
Die kregen dezelfde problemen en zijn gewoon omgekeerd, huiswaarts!
Er zijn toen tv-opnames gemaakt.
Daarin schijn ik ook voor te komen in mijn blote bast, zoals op de foto.

En die opnames zijn ook in het Polygoon journaal in de bios getoond, maar dat hoorde ik
pas toen de nieuwe filmweek was begonnen!
Maar geen nood, ik hoorde dat hij tijdens een HDCN-jaarvergadering getoond zou
worden.
Dus ik vol goede hoop op een zondag naar café Flora in Doorn, hét trefpunt destijds voor

2

motorclubs, maar toen ik aankwam: niemand!
Bleek dat de HDCN op zaterdag altijd vergaderde…
De oprichting van het Stalen Ros in Brugge was ook een succes (zie de verschillende
foto’s).

De eerste keer was het nogal nationalistisch met een band van jeugdige ‘Vlaamse
Leeuwen’ o.i.d.
Verder een kerkdienst, waarin aarde van Francorchamps werd binnengedragen, ter ere
van overleden motards.
Aangezien de Honda Representive niet was komen opdagen had ik zijn plaats in de kerk
maar ingenomen!
We zijn er een paar jaar achter elkaar heen gegaan, maar het ging onder aan het succes,
werd te groot en toen werden er alleen persoonlijke uitnodigingen verstuurd.
Kreeg er ook één, ben gegaan, maar zat toen met pakweg 30-50 man te kleumen bij een
kachel.
Daarna niet meer geweest en het is ook doodgebloed.
Het Leeuwentreffen op Zolder was eerst een H-D-rally, maar omdat de organisator Paul
Lammerant overstapte op een Triumph werd het een treffen voor alle merken.
De foto toont mij met wijlen Ger Oorlog achterop.
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Toen het frame van zijn Lib. krom was gereden door een auto was hij overgestapt op
Moto Gatsi, die toen voor het eerst op de markt kwam met een toermachine.
Alleen was die nu een beetje stuk…
Het Zeestertreffen werd georganiseerd door Motorclub.

De Tweewieler uit Amsterdam, waar ik ook al meer dan 30 jaar lid van ben trouwens!
Gekampeerd werd binnen het circuit op nogal los zand.
Je mocht ook op een bepaalde tijd op het circuit rijden.
Ik zag het eerst niet zitten met mijn langzame Duo tegenover de Jappen, maar deed het
op het laatste moment toch én ik had de sirene op het voorspatbord vastgezet, zodat ik
gillend mijn ronde draaide.
Op een gegeven moment stonden de toeschouwers enthousiast te zwaaien en ik zwaaide
natuurlijk terug.
Tot ik weer voor me keek en zag dat de slagboom al dicht was! Nog nét er voor tot
stilstand gekomen!
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Ook gingen we tijdens de rondrit op zaterdag een keer het strand op en soms zelfs de
zee in!
’s Avonds feest en bij het laatste treffen werd vriendin Aukje voor het eerst na een paar
jaar niet gekozen als Miss Motor, maar onze eigen Willy Abspoel!
Nu was ze geloof ik pas 16 en Auk ‘al’ 26 en van jeugd kun je niet winnen…. (We zijn nog
steeds bevriend en ze is nu 70!)
Van de H-D Club Haarlem heb ik maar 1 groepsfoto.
De man in het zwart vooraan achter de vrouw met het rode windscherm is De Kuijer,
oprichter en voorzitter, Geheel rechts Cees en Betty Maas (kind voorop).

Betty vertelde me een keer op een rally dat ze liever niet meer meeging naar een
weekend omdat ze zich niet thuis voelde tussen de andere vrouwen.
Zij was 57 en in die tijd waren de andere vrouwen soms nog geen 30!
Voor Cees was het anders, vond ze, want die kon altijd over de motoren praten.
Maar Cees wilde niet zonder zijn Betty en kwam dus niet meer. Als dat geen echte liefde
is!
Ook van de H-DCA heb ik nog een foto uit de begintijd. Derde van links is (wijlen) Willem
Koeslag, ook voorzitter geweest.
Helaas jaren geleden al op 50-jarige leeftijd overleden na een volledig herstel van
kanker, maar toen aan een acute hartstilstand tijdens een koffiepauze van zijn werk.
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Zijn motor en hijzelf zijn nog gebruikt voor een Castrolreclame!

Overigens werd Abspoel m.i. aangereden tijdens een Palingrit o.i.d. en per ambulance
naar Purmerend gebracht. Vandaar naar Den Haag.
Ik doe er wat foto’s bij, gemaakt tijdens het Kaasstadtreffen bij Alkmaar, waarop je zijn
gips kunt zien.
Ben Dikken had voor hem een beugel gemaakt aan de voorste valbeugel, waar hij het
gipsbeen in liet hangen.
Schakelen deed hij met een lange pook uit een vrachtwagen van Ben,, die rechtstreeks
op de versnellingsbak werd gemonteerd.
Remmen?
Alleen de voorrem was toch genoeg?
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Van de Ponderosa heb ik alleen wat foto’s van de bijzondere constructies, waarmee de
HDCA kwam aanzetten.
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Helaas ontbreekt de rijdende zijspan-piano.
Tijdens het laatste weekend waren de toetsen zo afgeragt, dat we het apparaat hebben
volgestopt met vuurwerk en dat laten ontploffen.
De toetsen vlogen ons om de oren!
Breda moest helaas stoppen met Ulicoten, vanwege de talrijke vernielingen die een
groepje uit Gouda bewust pleegde.
Ik lag ’s nachts net in mijn tent toen ik ze hoorde zeggen “we moeten nog een paar
caravans in elkaar trappen, anders komen we niet in de krant”, dus ja…
In Zweden waren Ed en Mariska er voor het eerst bij met een tent.
Nadat we van de boot kwamen begon het te regenen, dus bij een benzinestation de
regenbroeken gepakt.

Nu had Ed een reusachtige plunjezak achterop en daar zat de regenbroek helemaal
onderin.
Dus omkeren die hap én weer inpakken.
Verder hadden ze nog nooit gekampeerd en op de camping bleek dat ze zo’n grote tent
gekocht hadden, dat die niet door 2 personen kon worden opgezet.
Toch maar geholpen, maar toen bleek dat Mariska zich had voorbereid op het feest door
een reusachtige beautycase mee te nemen + jurken!
Niet erg, maar ja, er was geen plaats mee voor luchtbedden o.i.d.!
Afzien dus en die spijkerbroek heeft ze de hele vakantie aangehad.
Het feest was prima, want de HDCS heeft een hele grote villa als clubhuis!
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In een eerste aflevering stonden diverse omslagen afgebeeld. Misschien wel leuk om nu
de voorkanten van de nrs. 1 en 2 van 1966 te tonen.

Henk Janse.
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