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Reisverslag RCT EU-Trip Slovenië 2016 door Piet Bouwens: 

Portoroz in Slovenië was voor dit jaar de Europese 

bestemming van Rock-City-Travel (RCT). Daar werd van 16 

t/m 19 juni de 25e editie van de jaarlijkse H.O.G. rally 

gehouden. Nu had ik mij nog nooit echt in een rally laten 

onderdompelen en dit leek mij een goede gelegenheid om 

dat eens mee te maken. Bovendien heb ik een Sloveense 

vriendin en haar komst naar Portoroz bood mij ook de 

gelegenheid om te zien in hoeverre zij mijn motor-liefde kon 

velen of wellicht delen. Nou dat laatste heb ik geweten. Nee, 

ze hoefde niet zelf een Harley. Maar of ik mijn toch niet echt 

magertjes uitgeruste Softail de Luxe CVO nog wel even wat 

op wilde leuken met wat extra glimmende toeters en bellen. 

Maar gelukkig stond ze ook onmiddellijk fanatiek te poetsen, 

dus dat zat weer mee.  

Nou had ik eerder tijdens mijn 12 jarig H.O.G. lidmaatschap 

wel foto’s gezien en artikelen gelezen over HOG rally’s en me 

al met verbazing afgevraagd hoe je zoiets in een piepklein 

badplaatsje met 3000 inwoners als Portoroz zou kunnen 

organiseren. Afgelopen winter ben ik er maar eens 

poolshoogte gaan nemen en kon me toen niet voorstellen 

hoe je daar nu zo’n slordige 15.000 motoren en 25.000 

bezoekers zou kunnen herbergen. In mijn idee zou Portoroz 

misschien wel volledig worden overlopen en ontredderd 

worden achtergelaten. Maar toen wij daar aankwamen bleek 

wel dat ik nog veel te leren had omtrent H.O.G. 

evenementen.  

Alles was strak geregisseerd, iedere m2 werd effectief benut, 

overal voldoende assistentie en bewaking en als je ergens in 

de weg stond met je motor dan werd je vriendelijk aan een 

alternatief plekje geholpen. Er was zelfs ruimte voor een 

soort van PC Hoofdstraat waar je rijdend kon zien en worden 

gezien, dan wel kon horen of worden gehoord. Dat laatste 

hield eigenlijk nooit op. Er was geen moment van stilte, ook 

’s nacht hoorde je constant het typische onderaardse 

gerommel van HD motoren. Gelukkig was er om die tijd 

niemand die zo nodig moest aantonen dat Loud Pipes levens 

konden redden. 

H-D had ook een stand waar je het volledige scala aan 

standaard Harley’s kon bewonderen. Dat is maar goed ook, 

want verder was er geen van de 15.000 te bezichtigen 

motoren standaard. Dat hoort nu eenmaal zo, want wij zijn 

vrije geesten. Wij willen iets unieks waaraan men ieder van 

ons kan herkennen. Onze Harley’s worden meestal nieuw al 

afgeleverd met aanvullende of vervangende verbeteringen. 

Ook daarna gaan we meestal nog verder met aanpassingen 

naar onze eigen smaak om zo doende iets unieks en 

persoonlijks te creëren. Sommigen gaan zelfs zover dat je 

alleen maar aan het logo ziet dat er ergens nog een 

onderdeel van een Harley in verwerkt is. Soms vraag je je ook 

af hoe je nog op die kunstwerken kunt rijden. Maar als 
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gezegd, wij zijn vrije geesten, toch? Groot was dan ook mijn 

ontzetting toen ik mij uit het motorpak (FXRG) had gehesen 

en ik mij in HD pantalon met een vrolijk HD T-shirt het rally 

terrein op begaf. Ik was naakt, ik hoorde er niet bij, ik was 

een vreemde snoeshaan, ik werd meewarig nagekeken, ik 

had geen H.O.G. jack, iedereen had een H.O.G. jack en dat 

kledingstuk is verre van individueel. Dat herken je meteen en 

daar komt geen eigen smaak of vrije geest aan te pas. Het 

H.O.G. jack lijkt wel aan een strikte code gebonden, alhoewel 

ik die nergens heb kunnen vinden.  

Achter op het jack prijkt de links of rechts glurende H.O.G. 

Eagle precies in het midden. Daarboven de Chapter patch 

(goud stiksel) zo ongeveer tussen de schouderbladen. 

Daarboven komt de patch voor diegenen die levenslang 

hebben “Live Member”. Dit is de allergrootste patch, zodat 

het voor iedereen duidelijk is dat ze een deel van hun vrijheid 

hebben afgekocht. Dan op de rechter voorzijde komen de 

patches voor titels en functies zoals Road Captain, Secretary, 

Photografer, Safety Officer en dergelijken. Eventueel mag 

daar ook een patch met je eigen naam staan, met name als je 

geen functies hebt. Die zijde kan nog worden aangevuld met 

H.O.G. jaarpatches.  

Dan aan de linker voorzijde komen de patches met je 

prestaties zoals Safe Rider, 100.000 miles, etcetera. Die zijde 

kan ook worden aangevuld met patches van H.O.G. 

evenementen die je hebt bezocht. Maar denk er om: niets 

gaat in je eigen taal, maar alles in het USA Engels. Persoonlijk 

viel het me een beetje koud op mijn dak. Ik had het vroeger 

ook al niet zo met de uitrusting van de padvinderij, maar aan 

de andere kant is het natuurlijk goed dat je gelijkgezinden 

direct kunt herkennen en hun plaats in massa kunt 

onderscheiden. 

Genoeg over de rally in Portoroz. In afstand gemeten was dit 
wel het verst gelegen doel, maar zeker niet het klapstuk, La 

Pièce de Résistance van de 14 daagse motorreis door 8 
Europese landen die de 23 RCT deelnemers met elkaar 
ondernamen. Dat hoogtepunt was wel het nemen van de 
Passo Stelvio (2757 meter). Aan de Italiaanse kant omhoog, 
waar de wegen vooral in de haarspeldbochten niet al te best 
zijn en aan de Oostenrijk/Zwitserse kant weer naar beneden. 
Gelukkig was het die 21e juni goed weer, want ook mentaal 
werd het voor ons “the longest day”.  
 
De dag ervoor was er nog zeker wel twijfel ontstaan, vooral 
bij de deelnemers aan de rit over de Grossglockner pas. 
Daarbij was het zicht bij de afdaling benauwend slecht tot 
minder dan 20 meter. Ik zelf heb met mijn ploeg die rit over 
deze pas niet gemaakt, maar in plaats daarvan hebben wij 
enkele Italiaanse passen aan voornamelijk de zonzijde 
genomen. Een goede oefening voor de dag erna, de dag van 
de waarheid.  
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Het zag er mooi uit bij het ontbijt in Hotel Wiesenhof in 

Mieders en we waren ook mentaal goed voorbereid door de 

mooie succesvolle ritten van de vorige dag. Klokslag 9 uur 

vertrek en direct al flink de vaart er in. Als eerste moest de 

Jaufenpas (passo Giovo 2100 meter) genomen worden. 

Precies een week eerder hadden we deze pas ook al 

genomen, maar dan van de andere kant. Nu ging het een 

stuk soepeler. Met een stevig tempo kwamen we even na 10 

uur op de top. Kopje koffie, fotootje en om 10:30 uur 

begonnen we aan de afdaling. Netjes haarspeldenbochten 

blijven nemen maar wel tempo houden.  

Onder aan het begin van de Stelvio nog even overleg. Eerst 

lunchen en dan naar boven? Normaal zou dat prima gepast 

hebben, maar nu: De mentale stemming was nog prima en 

dat kan na een lunch best anders zijn. Bovendien, het weer 

kon gemakkelijk omslaan door over-ontwikkeling met 

onweer en buien, zoals dat de dagen ervoor ook het geval 

was geweest in de middagen. Ik voelde me bijna een 

slavendrijver toen ik voorstelde om direct door te gaan om 

zeker te stellen dat we in ieder geval met mooi weer naar 

boven gingen.  

De linker(buiten)bochten omhoog waren redelijk te overzien 

ondanks het drukke tegenliggende verkeer, maar de 

rechter(binnen)bochten waren een waarlijke uitdaging. Niet 

alleen was de weg ronduit slecht, maar in deze bochten heb 

je totaal geen zicht op het tegenliggende verkeer, ben je vaak 

gedwongen om de bocht vanaf de linker weghelft te starten 

en heb je geen invloed op het verkeersfatsoen van de 

afdalende tegenliggers.  

Eenmaal ging het ook bijna fout. Een gedwongen stop in een 

opgaande haarspeldbocht. Maar ik kon de motor in bedwang 

houden en weer bij mijn maten aansluiten. Concentratie, 

doorgaan, volg je kijklijn, gas erop houden, voorbereiden 

voor de volgende bocht. En dan eindelijk het laatste rechte 

stukje naar de top. YES WE DID IT. Wij krasse knarren van 

gemiddeld 72 “herfsten” (lentes kun je dat nog moeilijk 

noemen) hadden het ook nog gepresteerd. 

De Jaufenpas en de Stelvio waren niet de enige passen die op 

onze rondreis genomen moesten worden. Ook de 

Dolomieten werden op zowel de heen- alsook de terugreis 

aangedaan, met als hoogtepunten de Pordoi pas (2239 mtr) 

en het Val di Fassa met uitzicht op de Marmolada. Daarnaast 

de Silvretta, de Timmelsjoch, de Pennespas en nog een 

handvol andere passen. Wanneer je het zo dicht bij de hemel 

zoekt kom je natuurlijk ook door prachtige bergdorpjes als 

Cortina D’Ampezzo en door natuur- en wildparken als onder 

andere Parco Naturale Dolomiti Di Sesto en Nationalpark 

Hohe Tauern.  
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Uiteraard moet je daar wel goed oppassen voor overstekend 

wild. Arthur bezorgde zich daar bijna een klein bruin reetje. 

Niet op zijn zadel, maar voor zijn voorwiel wel te verstaan. 

Ook buiten de natuurparken en de bergpassen was onderweg 

veel te bewonderen. Routes door de Ardennen, de Eifel, de 

Pfalz zijn prachtig, wanneer je er maar de tijd voor neemt.  

De 23 RCT deelnemers reden in kleine groepjes of ook wel 

alleen gemiddeld zo’n 300 km per dag. Daar vul je normaal 

geen dag mee. Maar er waren door de deelnemers zelf en ook 

door de organisatie routes voorbereid die gemakkelijk de 

gehele dag van ’s ochtends 9 uur tot ’s avonds tussen 6 en 7 

uur in beslag namen.  

Buiten een lunch-, koffie- en theepauze heb je dan toch nog 

zo’n 8 uur om ook eens stil te staan voor een mooi uitzicht dat 

een fotootje waard is, voor de bezichtiging van een interessant 

optrekje of voor een ommetje dwars door het akkerland of de 

heuvels met wijn “in statu nascendi” (druiven dus).  

Zo’n ommetje kan er ook wel toe leiden dat je in 

“nergenshuizen” belandt en op de onmogelijkste plaatsen te 

horen krijgt dat je een U-bocht moet maken, of slechts het 

rechte pad weer kan bereiken via een motoronvriendelijke 

modderpoel. Maar dat hoort er natuurlijk ook bij. Alles is wel 

vooraf grondig bestudeerd en nagelvast geregeld, want je wil 

natuurlijk niet onderweg nog een hotel of restaurant moeten 

regelen voor 23 motormuizen.  

Maar als de door jou bedachte route voor een deel 

geblokkeerd is, of door het weer totaal zijn charme verliest, 

dan is het toch weer uitdagend om toch nog een ander 

alternatief te kiezen dan de “snelweg” naar het volgende hotel. 

Ook wanneer ondanks de grondige voorbereiding er iets met 

de motor scheef gaat, moet er geïmproviseerd worden.  

Het is mooi wanneer een Oostenrijkse Harley dealer bereid is 

om even naar een Italiaanse collega te rijden om voor jou die 

nieuwe spanningsregelaar op te pikken en nog redelijk op tijd 
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de volgende ochtend te monteren. Maar het kan ook voorkomen dat 

je met je uitgelopen lager bij een naburige landbouw smid belandt en 

daar zelf even een vervangend exemplaar monteert dat een maatje uit 

je groep 20 km verderop kan oppikken. Niks moet, alles kan, wij zijn 

toch bikkels nietwaar? Dat werd ook wel weer heel duidelijk toen 

bleek dat de weergoden ons niet echt welgezind waren. Op 4 dagen na 

kwamen de regenpakken iedere dag wel weer uit de tassen. De 

stemming leed er echter nauwelijks onder. 

Zo’n groep van 23 deelnemers, hoe werkt dat dan? Het merendeel had 

in 2015 samen al de Rock City Travel Vogezen trip gedaan. Na het 

gezamenlijk (meestal vorstelijke) ontbijt werd er opgesplitst in 

groepjes en met de route van die dag aangevangen. Soms 

reden al deze groepjes nagenoeg dezelfde route en haalde 

elkaar onderling wisselend in.  

Dat bood dan de gelegenheid om elkaar al rijdend te 

fotograferen of te filmen. Op andere dagen werden er totaal 

verschillende routes gereden door de verschillende groepjes 

en de ervaringen moesten daarna natuurlijk uitgebreid 

uitgewisseld worden. Bij aankomst in het volgende hotel 

werden we steeds keurig door Dolf en Tina opgewacht, zodat 

iedereen direct met bepakking en al naar de juiste kamer 

verwezen kon worden.  

Even opfrissen en dan aan het bier of de wijn. Naarmate er 

meer deelnemers binnen druppelden werden er meer 

discussies over de ervaringen onderweg opgestart en ook 

naar mate de kelen met meer alcohol werden gesmeerd 

werden de discussies uiteraard luider. Niet zelden speelden 

dit tafereel zich af in een lounge-hoekje van 3 bij 3 meter 

waardoor de kakofonie vergelijkbaar werd met die van 100 

kinderen in een zwembad.  

De rust keerde echter immer weer terug wanneer rond 20:00 

uur iedereen aan tafel ging. Ook stoere bikers maken minder 

lawaai met hun mond vol. Nog wat officiële mededelingen 

voor de volgende dag, zoals je drankrekening op tijd betalen.  

Een kopje koffie of tee al dan niet met een lokaal glaasje 

maagzuurversterker en dan werd het langzamerhand weer 

tijd om de warme nestjes op te zoeken. Sommige dames 

troonden hun mannen mee voor wat persoonlijke 

gezelligheid, anderen lieten hun echtvriend achter voor het 

stoere ruige werk, zoals naast het wegwerken van nog maar 

een litertje, het zingen van dubieuze limericks en andere 

onduidelijke dan wel onbeduidende liederen.  

Deze groep zingende drinkebroers gaan nu de geschiedenis in 

als de Rock City Community Gospel Singers. Hoe dan ook, de 

volgende morgen melde iedereen zich steeds weer fris en 

fruitig aan het ontbijt. 

Ook aan deze gezellige, opwindende en leerzame trip kwam 

uiteraard een einde. De laatste avond in Klotten aan de 

Moezel werd er nog eens flink feest gevierd en werden de 
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Rock City Community Gospel Singers professioneel 

ondersteund door hotel eigenaresse Christa Blanca die ooit 

klassiekers gezongen heeft met Frans Bauer, Corry Konings en 

Ben Cramer. Eerder die avond werden Dolf en Tina uitbundig 

bedankt voor hun inspanningen en geprezen voor het perfecte 

resultaat.  

Ik neem alvast een optie op de volgende trip. Zie ik jullie daar 

ook? 

Piet Bouwens  


