
KEMPEN CHAPTER RIDE-OUT 
Zaterdag 02 juli 2011 

Sheriff: Freddy (van Christiane) 
 
 

 
Zaterdag 02 juli 2011, de dag dat het Westpoort 66 Chapter met huisvesting bij ‘Gus’ en zijn 
American Lifestyle hun 3rd Harley Independence Festival organiseren.  

‘Dolas an virtus, quis in hoste requirat’, oftewel het doel heiligt de middelen en omdat dit weekend 
er zowat overal ten lande wel iets te doen is moeten ook wij bij het Kempen Chapter keuzes maken 
en Freddy (van Christiane) zou dit weekend als ‘sheriff’ mooi opsplitsen in 2 dagen. Zaterdag naar het 
Westpoort 66 Chapter en zondag richting ‘Liège Chapter’, kwestie van niemand onbemind te laten. 

Afspraak, zaterdag 10AM* in de Holvenhoeve en er verschenen 8 ‘King Of The Road’ bikes en 1 
volgeling van Erik Buell. Voor deze laatste is er goed nieuws want Buell brengt opnieuw een motor 
(zij het met een limiet van 100 exemplaren) in productie onder de naam EBR. Deze EBR 1190RS (175 
pk bij 9.750 opm en 131,5 Nm koppel bij 9.400 opm) heeft een ‘bescheiden’ prijskaartje van om en bij 
de 28.000€. 

11 personen want de Flor had zijn ‘rugverwarmer’ mee en ginds zou Ludo met zijn FLHX ons nog 
opwachten. Freddy was inventief geweest en schotelde ons een rit doorheen de voorsteden van Lier. 
We cruisen  langsheen groene wegen, doorheen de ‘regenwouden’ van Bevel en Kessel. Webmaster 
Paul had ‘de Flor’ van een nieuwe CD voorzien en dat konden we allemaal horen want met de 
volumeknop van zijn ‘Harman Kardon’ installatie op maximum was er geen ontsnappen aan. 

Legendes als Tina Turner, Janis Joplin, Sam the Sham & the Faraohs en Dire Straits passeerden de 
revue maar mijn favoriete roadsongs kwamen zonder meer van Creedence Clearwater Revival en 
onder de tonen van ‘Lodi’ en ‘Who’ll Stop The Rain’ reden we richting oevers van de Schelde. Niet om 
de lichtjes van Bobbejaan Schoepen te zingen maar om de dorstigen te laven. 

Aan de ‘Scheldeborders’ van Willebroek verraste Freddy ons nog op een behendigheidsproef 
langsheen plaatselijke ‘Amsterdammertjes’ alvorens we ons mochten neervleien met een frisdrank of 
‘koffie verkeerd’ in een etablissement waar de waard cultuur-minded is. Ondanks de video van ‘The 
Thank You Australia Concert 1976 –Live’ van Neil Diamond vielen de citaten uit ‘De Brug van 
Willebroek’ op de muur van onze eigenste Wannes Van De Velde (1937-2008) nog het meest op 
(allee toch voor mij). 

Na de stop was het gedaan met talmen want de 
wijzers van de klok gingen richting ‘noen’ en de ride-
out van het Chapter event zou starten om 1PM*. 
Volle gaazzz à la Joe Bar richting Hamme en de 
Manege ’t Overdijk waar het Westpoort 66 Chapter 
en de Chapter sympathisanten hun tenten hadden 
opgeslagen. Onder leiding van onze ‘horsewhisperer’ 
Freddy galoppeerden we onze stalen rossen richting 
buitenpiste en als getrainde ‘Lippizzaners’ wachtten 

we geduldig tot de ‘pistemeester’ ons kwam voorzien van een houten plankje om onder onze 
standaard te schuiven. Nog vlug de Ludo gedag zeggen en in sneltempo en hamburger en cola achter 
de kiezen werken...  



‘High noon’ en een goede 120 Hadeekes en een Yamahahaha vertrokken 
onder de leiding van ‘La Policia’ en een meute ‘road captains’ voor een 
ritje van een kleine 150km. Doorheen de ‘cityborders’ van Hamme 
kwamen we na vluchtheuvel nummer ‘one hundred and eighty’ op de 
hoofdweg waar we onder het goedkeurend oog van ‘mijnheer polis’ 
door het rood mochten rijden om zo doorheen het Waasland richting St. 
Niklaas te rijden voor een ‘toerke’ industrieterrein.  

Na goed een uur en half bereikten we de achterzijden van ‘American 
Lifestyle’ waar een toch ietwat te lange tussenstop volgde. De hostessen 
van de ‘Coca Cola Company’ waren op alles voorbereid en deelden gretig 
blikjes Cola Zero uit. De stop duurde voor velen te lang en verschillende hadden het zekere voor het 
onzekere genomen en waren reeds richting huis of ‘site’ gereden. De diehard’s onder ons bleven 
wachten op het sein van ‘de polis’ om de terugweg aan te vangen die bijna identiek was aan het 
eerste deel van de ‘big ride-out en zo hadden we aan de ridicule plannen van Elio di Rupo* met een 
1.000€ (accijnzen en taksen op de benzine van deze rit) bijgedragen om de besparingen op peil te 
houden. 

 

De ‘Big Ride-out’ zat erop en wij van het Kempen Chapter gingen een mysterieuze ;-) gesponsorde 10 
euro inleveren tegen drank-jetons  en deden ons als voorbeeldige deelnemers tegoed aan een BBQ. 
Alsof er tijdens de 3 uur durende rit geen tijd genoeg was geweest begon  tijdens ons eten de 
soundcheck en na het binnenspelen van kip en worst kozen ook wij het ruime sop…and we were 
shiftin’ gear richting Geel. 

 

*AM/PM (AM = ante meridiam, PM = post meridiam ) 
 
Ante meridiem (Latijn "voor de middag"; spreek uit: ante meridiëm) is een aanduiding voor het 
tijdvak van 12 uur 's nachts tot 12 uur 's middags. 



Post meridiem (Latijn "na de middag") is een aanduiding voor het tijdvak van 12 uur 's middags tot 
12 uur 's nachts. 
 
Om te onthouden wanneer je AM en PM gebruikt: 
De A staat eerder in het alfabet, dus AM is eerder dan PM 
 

‘E’ moppeke… 

Elio’ke en zijn chauffeur Jean-Pierre stonden in hun ‘dienst’wagen aan een rood licht te wachten.. 

Plotseling werden ze langs achter geramd door een onoplettende bestuurder. Verbolgen stapten Elio 
en Jean Pierre uit om de schade op te meten. 
 
De bestuurder van het andere voertuig kwam zich uitgebreid verontschuldigen en bood 1500€ aan 
voor de opgelopen schade. 
 
Elio wilde er niet van weten en zei: Jean-Pierre bel ‘la police’. 
 
Verbouwereerd verhoogde de bestuurder zijn bod naar 3.000€ maar de reactie van di Rupo bleef 
dezelfde… 
 
Jean-Pierre bel ‘la police’… 
 
De andere bestuurder vond dat hij genoeg had aangeboden en draaide zich kwaad om met de 
woorden… kus dan mijn kl*ten waarop Elio onmiddellijk reageerde en riep… 
 
Jean-Pierre attend!!!  Mijnheer heeft een voorstel…………..LOL. 
 
 
Dank aan de politie, de road captains en onze Freddy (van Christiane)  
Verslag en foto’s: Freddy Blues. 


