
KEMPEN CHAPTER RIDE-OUT 
Nationale feestdag: donderdag 21 juli 2011 

Afstand: 250 km. 
Sheriff: Freddy Blues 

 
 
70 à 80 % kans op regen en dit gedurende al enkele dagen, een mens zou er moedeloos van beginnen 
worden. Tijdens m’n ‘carrière’ als motorrijder heb ik evenwel een paar zaken geleerd…ga niet te vlug 
verder op de berichten van de meteo en zeker, laat sombere voorspellingen niet aan je hart komen. 
 
Nu heb ik me dit jaar zelfs een nieuw pak aangeschaft en diene ‘gore-tex’ heeft al wonderen verricht. De 
laatste tijd begon ik evenwel terug te twijfelen of is het de ouderdom? Feit is dat sinds een paar weken er 
al immers enkele afgelastingen waren gebeurd… A fortiori…ik was zelf niet meer zeker en volgde dan 
maar het voorbeeld. De mail met de vraag om de rit naar een latere datum te verschuiven werd gelukkig 
niet doorgestuurd en op ‘facebook’ circuleerde de vraag of er nu wel gereden werd. Ik zie mezelf niet als 
een gebruiker op dit sociaal netwerk maar gelukkig zijn andere dat wel… 
 
Zo was er ‘ons’ Maddy waar ik ‘out of the blue’ een mailtje mocht van ontvangen om te vragen hoe het 
zat voor donderdag en echt lang heeft ze niet moeten aandringen om mijn standpunt te herzien. Daar de 
mail toch niet was verzonden zou er geen kwaad zijn geschied  en onder het moto van ‘Carpe diem ‘ 
bezweek ik onder de lichte druk van Maddy… ons ‘Marleentje’ is toch een braaf maske! 
 
In de Holvenhoeve waren er 7 chapterleden die kwamen opdagen voor een ‘zonnige’ rit doorheen de 
Brusselse agglomeratie, de Waalse achtertuin en ons Vlaamse ‘Hageland’ en zo deden wij onze duit in het 
zakje voor de nationale feestdag’. Maddy, Benny, Yves, Freddy (met de vele familienamen), Albert (geen 
familie van…), David en ikzelf begonnen goedgemutst aan een wat later zou blijken… een stralende dag! 
 

Doorheen de buik van het Hageland reden we langs ‘my 
hometown’ (en ook van den Benny) richting Kasteel van 
Horst. Aan deze habitat van ‘De Rode Ridder’ was de eerste 
stop voorzien.  
 
Schoolverlof, bouwverlof, vakantie voor zo velen en toch 
was de aangrenzende horecazaak gesloten, of de 
gemakzucht van het geld verdienen! 
 

Gelukkig ben ik nog een beetje inventief en had ik mijn familie opgetrommeld om ons aldaar te voorzien 
van een ontbijt in een groen en Middeleeuws decor uit de 15de eeuw.  
 
Om ons van een tafel te voorzien met 
eigen inbreng was ik enkel weken 
voordien aan de slag gegaan met hak en 
bijl en gelukkig hadden Eva Brems en haar 
‘groenen’ niets opgemerkt en mocht het 
resultaat gezien worden (grapje). 
 
 
 
 
(aan de Kempen Chapter stammtisch) 
 
 
 



Gelukkig mocht in ‘ons’ etablissement worden gerookt en daar 
werd gretig van gebruik gemaakt.   
 
Na wat keuvelen, enkele ‘zjatten’ koffie,  een koffiekoek en een 
geïmproviseerde ‘Ladysroom’ voor Maddy kwam het signaal van 
‘onze klenne’ dat het tijd was om verder te rijden. 
 
 
(onze ‘klenne’ terug op zenne ‘bike’) 
 
 

Van hieruit ging het richting trots van Oud-Heverlee. Onderweg waren we een beetje aangedaan van de 
belangstelling want overal ten velden hadden ze voor ons de nationale driekleur uitgehangen en dat doet 

een mens toch wat. ;-) 
 
Aan de ‘zoete waters’ hielden we geen stop anders zou de 
dag wel eens te lang kunnen worden. Benny begon toch 
wat hartzeer te krijgen want zowel aan onze stop in Sint-
Pieters-Rode als hier in Oud-Heverlee waren ze lustig aan 
het vissen en hij moederziel alleen op de moto…Life can be 
very cruel!!! 
 
Via Neerijse ging het nu richting Huldenberg  en reden we 
via de grote poort de thuishaven binnen van de ‘Vitis 
vinifera’. Overijse behoort tot de groene gordel en tevens 
ook tot de arrondissement Halle-Vilvoorde en zo bevinden we ons weerom op communautair vlak. 
 
De volgende stop was voorzien aan de ‘Leeuw van Waterloo’ en hier komt toch een ietwat verduidelijking 
bij. Ofwel is David veel op ‘bosklassen’ geweest of was zijn geliefd onderdeel tijdens het verplichte 
leerproces bij de schoolgaande jeugd de ‘haagschool’, in alle geval was hij hier nog nooit geweest. Shame 
on you!, dus gaven we David een stukje beknopte geschiedenis over Napoleon en welke gevolgen hij voor 
ons kende wat door Albert (nieje nie diene van BXL) werd bevestigd. 
 
(De slag bij Waterloo…verleden en heden.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laatste ‘historische’ stop was voorzien aan de ‘Abbey de Villers-la-Ville’. Zelfs met het ontbijt en de 
veldslag in Waterloo was het nog maar 12 uur toen we in dit Waalse dorpje binnenreden en hadden we al 
ruim de helft van de kilometers achter de kiezen. 
 
 Deze ruïnen zijn overblijfselen van een cistercïenzerabdij uit de 12de eeuw en werd in 1146 gesticht door 
Sint Bernardus als dochterabdij van Clairvaux. Villers-la-Ville telt maar 2 horecazaken en in eentje daarvan 
deden we ons tegoed aan omelet en spaghetti. 
 
 
 
 



Een klein uurtje later begonnen we aan het laatste deel van de trip 
en ondertussen was het al flink warm geworden. Via Walibi, 
Hamme-Mille en Beauvechain bereikten we terug Vlaams-Brabant. 
 
Langsheen de ‘fruitplantages’ van Oom 
Tom reden we in gezapig tempo richting 
einddoel welke was café ‘Den oker’ in 
Engsbergen waar de ‘Flor’ ons met een 
vierwieler (?) kwam vervoegen. 
 

Het was nog maar 14.30u en alles was vlot verlopen. Tijd genoeg om lekker na 
te keuvelen over deze aangename dag op een heerlijk warm terrasje… 
 
Met dank voor het goede verloop van de rit en de aanwezigheid van Maddy, Yves, Albert, Freddy, Benny 
en David… 
 

 
 
 
Verslag:  Freddy Blues 
Photographer:  Maddy & Freddy Blues 
 
A fortiori:  Latijn voor sterker nog 
Carpe diem:  pluk de dag 
Vitis vinifera: de Latijnse naam voor druivelaar 


