
KEMPEN CHAPTER RIDE-OUT 
Zondag 10 juli 2011 

Sheriff: Jamie 
 
 

Samenkomen in de Holvenhoeve op zondagmorgen 8 AM…dat is zaterdagavond ‘met de kiekens de 
rek op’ om tijdens de rit zeker alle houtblokken te kunnen ontwijken ;-) … en geen tijd om m’n 
zondagritueel van koffie met bijbehorende ‘ronde suisse’ en ‘croissantje’ te kunnen houden… 
 
In het clublokaal zijn we met 8 HD’kes en 9 personen samengekomen om aan een lange dag te 
beginnen. Vlug nog een koffie naar binnenwerken en…… 
….Alley oop* en de motor ‘oep’ voor een ritje richting Assenede alwaar vandaag de 6de 
Internationale Harleydag zal plaatsvinden dat wordt georganiseerd door de plaatselijke ‘Harley 
Davidson Club’. Vandaag geen bezoek aan een ander ‘Hog Chapter’ maar er zullen er zeker en vast 
wel aanwezig zijn in deelgemeente Bassevelde want door ‘werken’ in het centrum van Assenede is 
de HD club naar ginds moeten uitwijken. 
 
‘Ons’ Maddy zou de groep voortrekken tot aan het futuristische tankstation van Texaco op de E17 
alwaar Jamie en Ludo zich bij de groep aansluiten en Jamie vanaf hier als ‘Sheriff’ zal fungeren. In vol 
tempo de E313 op richting ‘E’ntwerpen. Op zondagmorgen is er geen al te druk verkeer al zijn er wel 
enkele ‘ambetante’ (H)ollanders op de ring te bespeuren. ‘Just On Time’ en Sheriff Jamie en Hilde 
stonden al ongeduldig te wachten. Vertrekken konden we nog niet omdat we nog zouden wachten 
op ‘Franske’ die helaas de ‘Expressweg’ was opgereden. Een ‘Vlaming’ uit Lyon kwam nog bij ons 
aansluiten en we konden vertrekken richting ‘Klein-Sinaai’ want de vader van Jamie was jarig en met 
de teller op ‘72’ zouden we ‘efkes’ langs rijden om een eresaluut te brengen aan de brave man. Het 
saluut kwam er maar verd****me, gien toerte… . 

 
Na een kleine 60 km kwamen aan 
in Bassevelde en pal in het 
Meetjesland zou de zondagrust 
hier vandaag danig worden 
verstoord door enkele honderden 
Harley’s.  
 
We hadden nog ruim te tijd om ons 
plechtig in te schrijven en een 
verfrissing te nemen. Tegen 11.30u 

kwam de meute op gang voor een ride-out van 60km. Wat opviel is dat de politiezone Assenede-
Evergem niet beschikt over een ‘zwaantje’ en zodoende werden we voorafgegaan door een 
‘dievebuske’. 
 
Het werd een mooie rit doorheen de polders van het ‘Meetjesland’ en talrijke toeschouwers kwamen 
ons een saluut brengen waaronder ook BV ‘mister Parijs-Roubaix’ oftewel 
Roger De Vlaeminck. Iedere polderdijk kreeg hier een naam en zelfs aan 
den ‘Albert van Brussel’ was hier gedacht en wanneer we de Albertdijk 
voorbij zoefden viel de aparte bouwstijl op. Smalle woningen tegen de 
straat en breder dan diep maar toch met enige charme. 
 
In Watervliet werd er een tussenstop gehouden en konden ook de ‘bikers’ 
eens bijtanken met een frisse ‘Jup’. Na een korte pauze klonk het 
fluitsignaal om terug richting brommerkes te gaan. Maddy had zich voor 
de ‘ambstwoning’ van mijnheer pastoor geparkeerd in de hoop op een 
professionele babbel of was het iets anders… want toen ik de tonen 
hoorden van een jonge Steve Winwood met ‘Gimme Some Loving’ dacht ik 
dat het stationeren voor de kerk ook een andere reden kon hebben… LOL 
 



Het 2de gedeelte van de rit bracht ons langsheen de ‘smokkelroute’, een bepijlde route die loopt in 
het grensgebied van het Meetjesland en Zeeuws-Vlaanderen. Deze route samen met mosselen eten 
in Philippine staat zeker nog op mijn programma. Even leek het er stevig op of we reden hier langs de 
Damse vaart, zeker even mooi. De politie van dienst werden wakker en denkelijk moesten ze binnen 
zijn voor hun shift ten einde was want het tempo werd aardig opgedreven. Toen we terug in 
Bassevelde aankwamen was het centrum van dit kleine dorpje werkelijk verzadigd van Harley’s en 
terwijl we nog wat slenterden tussen de talrijke ‘bikerkraampjes’ konden we alleen maar besluiten 
dat het een mooie dag was geweest… 
 
En Maddy…morgen ga ik zeker en vast in ‘onze’ basiliek een kaarsje branden voor een goeie vr… 
 

 
 
Alley Oop* 
Een ‘alley oop’ is een spectaculaire aanvalsbeweging in het basketbal waarbij een speler de bal in de 
hoogte werpt en een teamgenoot de bal in de lucht onderschept en in één enkele beweging de bal in 
de ring deponeert. ‘Alley Oop’ is ook een ‘song’ die werd geschreven door ‘Dallas Frazier’ en  deze 
werd voor het schrijven ervan geïnspireerd door een gelijknamig ‘Comic strip’. 
 
Aanvankelijk werd het nummer door Frazier zelf opgenomen in 1957 als een ‘Country song’. Er 
volgden nog verschillende ‘releases’ waarbij ook eentje van Darlene Love voor de film ‘Bachelor 
Party’ in 1984. Mijn voorkeur gaat uit naar de ‘rock ’n roll’ versie van George Thorogood, welke hij in 
1986 opnam op zijn ‘Live’ album. Lekker ruig en vettig staat dit nummer van ‘Thorogood’ ook op de 
cd in mijn speler en doet bij het beluisteren ervan enkel de snelheid toenemen. 
 

George Thorogood (1950) is een blues & rock 
vocalist en iedere ‘biker’ die zichzelf respecteert 
kent zeker zijn ‘Bad To The Bone’. ‘Blues 
standaards als ‘One Bourbon, One Scotch and 
One Beer’ van John Lee Hooker (1917-2001) en 
‘Who Do You Love?’ van Bo Diddley (1928-2008) 
zullen zeker ook wel bekend in de oren klinken.  
 
Opzwepend zijn zeker de nummers van rock ’n 
roll legende Charles Edward Anderson Berry 



‘aka’* Chuck Berry die George in zijn repertoire gebruikt en dan denken we zoal aan ‘Maybellene’, 
‘Reelin’ & Rockin’ en ‘Memphis Tennessee’.  
 
George Thorogood & The Destroyers zien optreden op ons continent is eerder zeldzaam te noemen 
omdat de George een beetje vliegangst heeft maar zeker ook doordat ‘Live Nation’ er zich mee 
bemoeit en er daardoor voor een ‘bluesartist’ redelijk veel ‘dineros’ op tafel moeten komen. In 2009 
kon ik hem nog bewonderen in de ‘Effenaar’ te Eindhoven en geloof me de optredens van George 
Thorogood zijn 1 vat adrenaline, stomende bluesrock, opzwepende rock ’n roll en bad to the bone… 
 
Aka* is de afkorting voor ‘also know as’ en wordt gebruikt om o.a. pseudoniemen, aliassen en 
‘nicknames’ te introduceren. 
 
…nog een woordspeling en tip voor de vissers op de ‘annual’ viswedstrijd van Rob Bertels… 
Hoe een vis aan de lijn krijgen? Zeg hem dat er telefoon is. (Guy Mortier) 
 
Verslag en foto’s: Freddy Blues 
 
 


