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                                               Het verhaal van Paul Boering: 

Hoi, Ik heb nog niet veel geschiedenis bij de Oldtimers. 

Allereerst werd ik lid omdat Henk Baard dat aan me vroeg tijdens de rally van de Silent Grey 

Fellows al een hoop jaren geleden. 

Nou woon ik in Zaandam en Den Haag is een takke end weg om op de liberator te rijden.       

Is er een avond, dan moet ik daar naar toe en in de nacht weer naar huis.                                   

Dan merk je opeens hoever dat is en een auto bezit ik niet. 

Op het Internationale Weekend kom ik al sinds lange tijd niet meer omdat ik dan altijd op 

vakantie ben of net een week ervoor terug gekomen ben.                                                          

Dan heb ik vaak geen fut meer om weer zo'n stuk te gaan rijden.                                                  

De laatste keer was, dat  er een kawasaki met voorhamers een koppie kleiner werd gemaakt. 

Het was een goed feest. 

Ik had een Paul van de HDCA achterop en we vertrokken op de zondag er vroeg om naar de 

grasbaanraces (of zoiets) in Drachten te gaan.                                                                               

Met slaperige koppen zaten we op de motor.                                                                                      

Ik moest voorzichtig rijden omdat de andere Paul op het duivenplatje zat en z’n benen 

bungelde aan weerskanten naast de motor.                                                                                   

Dat ging goed, totdat een ome agent hier wat van wou zeggen.                                                  

Dat deed hij dus en het resultaat was dat we een oplossing vonden om die benen op te 

bergen.                                                                                                                                                         

We mochten weer gaan en ik kreeg geen bon. 

Na vele uren kwamen we nog mooi op tijd in Drachten, maar toen ze de entree prijs 

noemden gingen we allebei op tilt.                                                                                                             

Rot op, dat gaan we niet betalen, Aju, we gaan naar huis.                                                              

We konden dus meteen door rijden naar Amsterdam via de afsluitdijk.                                            

De anderen die met ons mee reden , verklaarden ons voor gek, maar we hielden onze centen 

in de zak. 

Ik ben ook nog een paar keer mee geweest naar zo'n lang weekend dat de club een huisje 

hadden gehuurd met de deelnemers.                                                                                                 

De laatste keer was daar aan de oever van de IJssel, Ik geloof bij Ommen. 

Verder ben ik 2 of 3 keer bij het Ceel weekend geweest en daar is de relaxede sfeer van de 

Oldtimers goed terug te vinden.                                                                                                             

Ik heb daar altijd veel plezier gehad en zal daar ook weer aan gaan meedoen als het maar 

even kan. 
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Ik het clubblad stond / staat het reisdagboek dat ik bijhield tijdens mijn USA trip in 2015. 

Daar je in het onderwijs je ADV dagen kon sparen voor 5, 8 of 10 jaar, besloot ik al 4 maal 

een tijd van 5 a 6 jaren te sparen. 

Zo ben ik met de 1200 naar Australie geweest voor 5 maanden, waar ik bijna 20.000 km 

reed. 

In 2003 was ik met het sixpack-span naar deUSA om het 100-jarig feest te vieren.                        

Ik toerde zo'n 3 maanden rond en legde een kleine 16000 km af.                                              

Natuurlijk ook weer veel meegemaakt en uiteindelijk bij het 100-jarig bestaansfeest in 

Milwaukee veel Nederlandse HD-rijders ontmoet. 

In 2009 had ik weer genoeg dagen om eerst met Ingrid en Veerle Stolker door de USA te 

reizen van Seattle naar Houston.                                                                                                           

Ik reed die tijd zo'n 13000 km's.                                                                                                            

Ingrid en Veerle reden mee tot Denver, zij deden zo'n 5 a 6000 km's.                                     

Door de ziekte van Ingrid was haar dochter Veerle mee om op haar Liberator te rijden.          

Ingrid kon niet meer rijden en zat bij mij in mijn "gewone" span.                                               

Kon ze nog geen 10 minuten op een stoel zitten, ze hield het wel uren uit in het zijspan en 

viel zelfs tijdens de rit vaak in slaap.                                                                                                             

Na deze reis ben ik naar New Zeeland geweest voor een maand om daar op een huur Suzuki 

rond te rijden en vervolgens ging de reis naar Australie , waar ik nog 2 maanden heb 

rondgereden op een Suzuki.                                                                                                                  

Hier ben ik nog even Knock out geweest na een val op de Utnadatatrack, geen hoofdpijn, 

maar wel gekneusde ribben en voeten aan overgehouden. 

Nu had ik weer 5 jaar gespaard en omdat de ADV dagen al in 2011 waren afgeschaft hebben 

ze mijn BAPO dagen (inmiddels ook over) gespaard.                                                                  

Deze verhalen staan dus in het clubblad. 

 

Mijn eerste motor was een CZ, deze kocht ik nieuw en zou gaan sparen voor een Harley.      

De CZ was van de 3e dag al raar en gaf veel problemen.                                                                           

Ik zat toen in dienst in Venlo/Blerick en later in Amersfoort en Nunspeet.                                     

Ik ruilde hem in , met bijbetaling, voor een Harley SS Sprint 350. 

Deze spagetthi bike deed het goed bij mooi weer, maar bij regen en in de winter rotte de 7 

koperen lipjes van mijn contactslot, dat onder de tank zat, wel 3 keer door in de winter van 

1978.                                                                                                                                                                

De puntjes stonden blank na een paar uur regen en ook mijn Del'orto gasschuif bleef vaak 

hangen als het erg nat was op de weg, gelukkig deden de remmen het wel goed. 
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                                      De 350cc aermachie-HD nadat ik 'm "verelectraglided" had. 

In januari 1980 kocht ik een liberator bij Gert Jan Blonk.  

              

           De grijze liberator is zoals ik hem kocht in 1980                            

Met de liberator reed ik stad en land af en in voorjaar 1985 zette ik het zijspan eraan.  

Een week voor 29 oktober van dat jaar kocht ik een BSA omdat ik er iets bij wilde hebben 

zonder zijspan.                                                                                                                                      
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Weer een week later, 29 oktober, ving ik een uit de bocht gevlogen Mercedes op en vloog 

zelf het ziekenhuis in.   

                       

                       De motor op de weg, na de Mercedes attack. 

In het ziekenhuis lag ik 10 dagen in coma en daarna nog zo'n 3 maanden voor ik weer thuis 

mocht strompelen.                                                                                                                             

Veel post van leerlingen, R&R cassete bandjes van mensen van de HDCN en van HDC Breda.  

Een foto uit Polen.   

                                                                                                  

                       Groepsfoto kreeg ik van de Poolse HD-club naar het ziekenhuis gestuurd. 
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Daar was ik de zomer van 1985 op een rally geweest en verkozen tot de mooiste motor! 

De liberator was ook aan een opname toe en heeft veel onderdelen moeten vervangen 

omdat ze zeer krom, dan wel gebroken waren.  

 

De foto met de motor in de achterhoekse tuin is uit 1986, toen de motor weer  gerepareerd 

was na de botsing 

Larry heeft me daar goed bij geholpen.                                                                                           

Veel ritjes naar de Kruidentuinen zouden nog volgen 

Nu had ik voor dat ongeluk een nieuw Grieks legerframe in de motor gezet.                             

Ik dacht , omdat de motor altijd naar rechts trok (solo),dat het frame misschien krom was.    

Na de botsing was het frame uit Griekenland nu echt krom en in ieder geval krommer dat 

het orginele frame. 

Omdat ik te zwaar gewond was om mijn papieren in beslag te nemen had ik ze nog steeds 

toen ik weer uit het ziekenhuis kwam.                                                                                                

Met veel hulp hebben we het wrak opgehaald bij de politie en in 1996 heb ik in de 

achterhoek bij vrienden de motor weer herbouwd en een nieuwe zijspanbak gemaakt.         

De oude trokken we weer uit elkaar met een tractor en aan de andere kant een boom.  
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In 1988 kreeg ik smartegeld voor het ongeluk en daarbij ontwikkelde het idee om een 12 

zijklepper te kopen ipv. een nieuwe HD.                                                                                                  

De motor werd voor een kenteken gekeurd in 1990 en sinds die tijd heb ik er erg veel vrije 

tijd op doorgebracht.Bij elkaar zit er nu zo'n 280.000 km op de klok.                                                                           

Natuurlijk niet met hetzelfde setje zuigers/big enden/kleppen en dergelijke, maar het rijd 

geweldig. 

En zo hoop ik dat nog geruime tijd vol te houden. 

                                                                 
Mijn package-truck zijspan in de franse montagnes    

                                                     
Het sixpack-span aan de 1200 in friankrijk. 
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                                                     De WLA zoals die nu nog is.                                                                                                                                              

 

 

Tot zover, Paul. 


