“HOE VERINNEWEER IK EEN HARLEY?” Een verhaal van vallen en opstaan….
Ik had zelf geen zin om het verhaal van de Oldtimers vanaf het begin te gaan schrijven, want dat
heb ik bij een eerder jubileum al een keer gedaan en daar heb ik nooit meer wat van gehoord….
Nee, ik laat maar eens een paar ‘ongelukjes’ de revue passeren, ter lering vooral, maar toch ook
tot (leed)vermaak!
Ik ben ergens in de jaren tachtig meegegaan met een motorreis van de KNMV naar Ierland. Er was
nog een andere H-D-rijder bij, een zekere Onno uit Amersfoort, die toen ouder was dan ik, maar
dat doet eigenlijk niet ter zake.
Onderweg was er ook een
dag, dat je jezelf moest
amuseren en hij en ik besloten
op goed geluk een ritje te
maken. Nu had ik toen nog
een soort choppermodel
(naam ook even vergeten,
dacht Heritage) en daar had ik
een legertas aanhangen om
mijn regenkleding in te doen.
Die tas kun je zien op de 1e
foto, genomen op de Ring van
Kerry.
Het was prachtig weer en ik
was maar kort onderweg toen
ik bedacht dat ik de tas was
vergeten. Ondanks dat ik dit
dus wist keek ik toch om,
maar toen ik weer vooruit
keek ging de weg ineens in
een bocht. Mijn voorwiel
raakte de stoeprand, ik schoot er over heen en kort daarna ging ik onderuit. Toen ik opstond zag ik
dat mijn linker pols een rare hoek maakte en ik wist gelijk, dat verder rijden er niet meer in zat.
Ik vroeg Onno terug te rijden en toen ik op de stoeprand ging zitten begon het pas pijn te doen.
Afijn, onze gids kwam er aan die voor een ambulance zorgde. In een plaatselijk ziekenhuisje kon ik

alleen een verdoving krijgen, want voor een röntgen
opname moest ik naar een grotere plaats gebracht worden.
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Ik moest daar blijven,
omdat mijn pols
onder verdoving
gezet werd.
Bovendien nog een
nacht extra, omdat
mijn nagels blauw
werden. Bleek
gewoon te strak gips
te zijn… Daarna werd
ik met een taxi naar
Cork gebracht voor
de terugvlucht. Ik
werd behandeld als
invalide en ook op
Schiphol stond tot
mijn verbazing een
karretje klaar, die me
naar een taxi reed!
De motor stond
overigens drie dagen
later alweer voor de
deur, omdat de
ANWB-chauffeur
toevallig in Engeland was en dus alleen ‘even’ hoefde om te Volgens Onno had ik trouwens enorme
mazzel. Hij zag me vallen, maar de motor ging een meter dwars de lucht in, draaide boven me en
kwam met een klap naast mij terecht. Een klein stukje eerder en ik had 300 kg staal op me gehad!
Goed, gaan we over naar 1996. Dat jaartal weet ik nog wel, omdat ik toen pas mijn Electra had
sinds Kerst ’95. We gingen met een groepje naar de rally in Polen. Die werd voor het eerst op een
nieuwe locatie gehouden. Ik ga er geen heel verhaal van maken, maar van belang is dat Cok de
Vette en een andere Westlander, Cees van Wijk, meereden, toen oudere mannen al, die voor het
eerst een grote rit gingen maken. Aad Samwel was de voorrijder, vanwege zijn kennis van de
Poolse taal en Cees v.d. Does reed mee met de splinternieuwe motor van zijn baas!
We waren op de terugweg naar de camping, Aad voorop. Maar die stopte en Cees van Wijk reed
recht achter hem, hartstikke fout natuurlijk, maar hij gooide het stuur om én remde en ging
prompt onderuit. Hij lag dwars op de rijweg, links er langs kon ik niet vanwege een auto, dus ook
ik remde uit alle macht!
Maar helaas, Cees v.d. Does reed weer recht achter mij, kon niet meer remmen en reed mij aan
tussen de koffer en de uitlaten. Gevolg, ik ging ook onderuit, maar mijn topkoffer raakte Aad
Samwel, die op zijn beurt het evenwicht verloor. Nu was het zo dat die middag het weer een stuk
frisser was geworden, dus ik had mijn leren jack aan. Gelukkig maar, want ik lag op mijn rug met
mijn arm onder zijn uitlaat. Ik voelde de hitte en schreeuwde dat hij hem overeind moest zetten.
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Het was een geweldige ravage. En Cees van Wijk had een gebroken sleutelbeen, Cees v/d Does
iets aan zijn arm (dacht ik), maar die bleek later uit de kom te zijn en ik had een pijnlijke voet, die
’s avonds ook behandeling behoefde. Daarna was hij zo dik, dat ik mijn schoen niet meer aan kon.
We zijn dan ook met z’n allen via een vliegtuigvlucht terug gekomen.
Iedereen (behalve ik, echt!) vond dat het Aad z’n schuld was, omdat hij zo plotseling remde én zijn
remlicht het niet deed. Maar in werkelijkheid hadden mijn voorgangers baksteengewijs moeten
rijden, dan was er hoogstwaarschijnlijk niets gebeurd. Overigens heb ik het aan de verklaring van
Cok te danken dat mijn schade (17.985,-- gulden)werd vergoed, want hoewel Cees v.d. Does bij
mij thuis keurig invulde dat hij mij van achteren had aangereden, kwam hij daarna bij zijn
verzekering met de verklaring dat hij niet anders kon, omdat ik mijn voorganger geraakt zou
hebben. Maar Cok reed zo’n 30 meter achter ons en die had alles goed gezien. Ik nam het Cees
niet eens kwalijk, want de motor was splinternieuw en te leen… Zie de schade!
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Overigens hebben we ons altijd goed vermaakt op de Poolse rally’s, vooral zondagavond, als
iedereen weg was en wij Hollanders bleven. Het lied “Frau Haferkamp, wat heb je grote… was een
succes. Maar ook vroeger was het best leuk, getuige de zw/w foto’s! (al zijn die genomen op een
plek na de rally en ergens rond 1973)
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Dan heb ik nog 2 foto’s, waarop ik kennelijk ook gewond ben. Maar…ik heb geen idee meer waar
en wanneer dat is! Dus de vraag is: wie is die helpende hand en kan zij( denk ik) mij/ons inlichten?
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