
 

KEMPEN CHAPTER RIDE-OUT 
Zondag 12 juni 2011 

Sheriff: Geert Van Cauter 
 

 

Zondag 12 juni 2011, een dag dat er veel op het programma staat!  Zo is er Pinksteren oftewel 
Sinksen voor de gelovigen onder ons wat met zich meebrengt dat er ook in Antwerpen zoiets bestaat 
zoals Sinksenfoor. De 3de zondag van juni staat ook garant voor de vaders om een jaarlijkse das of 
ander ‘nuttig’ kado bij te krijgen omdat deze zondag werd uitgeroepen tot vaderdag, maar als Harley-
rijder betekent dit ook een verlengd weekend en dus extra tijd om onze geliefkoosde hobby uit te 
oefenen, en juist daarover gaat dit verslagje… 

Kukuluku, sunday morning 06.00 AM, voor diegene die leven in het 12 uurs tijdvak. Ik had mijn 
haantje de opdracht gegeven om me op tijd te wekken want bij in het clublokaal was de start van de 
rit voor vandaag voorzien om 07.30. Clubmember Geert zou vandaag als sheriff fungeren om ‘act de 
présence’ te houden bij de 2de culinaire ride out van het Ghent Chapter. Nog vlug onder de douche, 
lederen pak aan en nog voor de ochtendnevel in de Zichemse swamps zich kon oplossen cruisde ik 
richting Geel met het uit de boxen galmen van ‘Creole Queen’ gebracht door  Canned Heat* met aan 
de drums ‘Fito’ de la Parra, ook zelf een fervent Harley rijder. 

In de Holvenhoeve stond Monique de zeven ‘motards’ op te wachten die er 35 euro voor over 
hadden om het Kempen Chapter te gaan vertegenwoordigen in Ghent voor deze ‘lekkernij’ ride out. 
Gent bevindt zich niet in de kempen dus vertrokken we voor een uurtje autosnelweg. Vervelen 
deden we ons niet want Geert had zich voorgenomen om een pitstop te houden op de parking van 
‘Snack E17’ evenwel zonder stop???. 

Na het nemen van ‘exit 14’ bevonden we ons onmiddellijk op de ‘Golden Mile’ van Gent en tussen de 
garages van Mercedes, BMW, Ferrari, Bugatti en andere luxespeeltjes bevond zich ook het gebouw 
waar Ann en Ray ‘ons’ merk van Milwaukee in huisvesten, namelijk op de Xavier de Cocklaan 84 in 
Sint-Martens-Latem. De parking 
oprijdend werden we al 
onmiddellijk begroet door de 
gastvrouw welke voor Geert 
gewoon Anneke was en voor 
ons de ‘madonna with the big 
boobies’. Feit was dat Ann als 
voorbeeld mag gesteld worden 
als perfecte gastvrouw… 

De 1ste stop van deze ‘Culinairy Ride Out’ was voorzien in het koetshuis van ‘Kasteel van Ooidonk’ 
amper op een kleine 5 km van de start waar we voorzien werden van een 
ontbijt en om de lieve vrede te bewaren tussen ons en onze zuiderse 
landgenoten was de bakker van dienst zo gekwiekt geweest om een 
croissant en een boterkoek op bord te leggen (diene moet in de politiek 
gaan). GPS is hier in Gent een nog onontgonnen terrein en zo moesten we 
ons behelpen met papiertjes waar de rit was op uitgeschreven. Omdat geen 
van ons van een ‘rugverwarmer’ was voorzien werd het voor Geert jammer 



genoeg rijden met het hoofd naar de tank gericht. Het 2de deel van deze rit bracht ons van het 
Ghentse hinterland richting Vlaamse Ardennen en dat we hier in een gegoede streek aan het bollen 
waren kon je merken aan sommige namen van etablissementen, zo werd café ‘het loze vissertje’ al 
vlug ‘Auberge du Pêcheur’. 

Of het voor onze sheriff aangenaam toeren was weet ik niet maar wij bevonden ons 
allezins in een prachtig landschap en ineens rechts in de 
‘Ommelozenboomstraat’ werden we staande gehouden om 
een vroege aperitief te nuttigen. Een kleine 2km verder 
kwamen we aan in Tapas bar ‘Le Petit Cochon’ gelegen in 
Oudenaarde en de aanbeveling aldaar werd een 
vereenvoudigde versie van Gentse waterzooi. 

Voor de volgende stop moesten we nog een kleine 50-tal km bollen die ons richting Vlaamse 
Ardennen brachten en waar we met momenten gingen flirten met de bekende ‘Route des Collines’, 

een route die iedere motard die zichzelf en ons landje respecteert al 
heeft gereden. Zottegem, en meer bepaald het ‘Hof van Nassau’ werd 
de volgende stop waar we zouden getrakteerd worden op het ‘pièces 
de résistance’ van de dag. In een mooie feestzaal konden we ons 
tegoed doen aan een bord met zalm, kip en rosbief. 

 

Het laatste deel van deze Culinairy Run zouden we in de Ghentse HD tempel verorberen en daar er 
van de 19 wegvermeldingen 10 maal ‘omleiding’ werd vermeld volgde Geert het advies om op GPS 
richting HD-Gent te rijden waardoor we juist niet als eerste aankwamen. Het dessert werd koffie met 
een trio van gebak en een paar honderd kilometers en calorieën rijker konden we de terugweg met 
een voldaan gevoel aanvangen. Till further on up the road aan Ghent Chapter en haar madonna ;-)… 

 



 

*Canned Heat: 

De Woodstock generatie onder ons zullen zeker Canned Heat  nog kennen. Deze ‘witte’ bluesband 
werd in 1965 opgericht door Bob ‘The Bear’ Hite (zang) en Al ‘Blind Owl’ Wilson (gitaar). Andere 
leden waren Larry Taylor (bass), Henry Vestine (gitaar) en het nog enige overgebleven actief lid van 
de groep, drummer Fito de la Para wie we ook als een doorwinterde rijder Harley Davidson kennen. 

De naam Canned Heat werd geleend van de bluessong ‘Canned Heat Blues’ van Tommy Johnson en 
verwijst ook naar de benaming van een zeer gevaarlijk alcoholische moonshine (lees: sterno). Hun 
bekendste hits zijn uiteraard ‘On The Road Again’, ‘Lets Work Together’ en ‘Goin’ Up The Coutnry’. 
Deze laatste werd zelfs de officieuze  soundtrack van Woodstock het overbekende festival aan wie 
‘Canned Heat’ toch een beetje hun succes te danken hebben. Het nummer ‘On The Road Again’ is 
hier zeker zo bekend door de uitvoering van de Britse bluesband Nine Below Zero. Op 3 september 
1970 sterft stichter Al Wilson aan een overdosis drugs en wanneer op 5 april 1981 ook het andere 
stichtende lid Bob Hite tijdens een optreden aan een hartaanval sterft lijkt het voor de groep over en 
out. 

Gelukkig blijft deze legendarische band onder een wisselende bezetting bestaan en deze dagen 
treden ze hier in België nog met regelmaat op onder leiding van onze ‘compadre’ Fito de la Parra. 
Tijdens de jaren hebben zelfs  bluesrocker Walter Trout en Dallas Hodge (2000) hun opwachting 
gemaakt in de band. 

                                                   

Andere aan te raden nummers zijn uiteraard ‘Harley Davidson Blues’, ‘Creole Queen’ en Mercury 
Blues’. 

Verslag en foto’s: Freddy Blues 

 

 

 

 


