
Reisverslag RCT Vogezen Ervaringsweek 2016 door Piet Bouwens: 

Op 4 juni 2016 ging de tweede editie van de ervaringsweek georganiseerd door Rock City Travel van start. 

Ook deze tweede editie had de Vogezen als einddoel. De groep van 7 deelnemers was beduidend kleiner 

dan de 24 -waaronder ikzelf- van de eerste editie. Omdat ik gezegend ben met uitsluitend vakantietijd en 

doorlopend behoefte heb aan gezelligheid, besloot ik ook deze tweede editie te “ervaren”. Hieronder 

staan mijn eigen impressies, maar ik weet zeker dat die ook door andere deelnemers als prettige 

herinneringen zullen worden ervaren. 

Dag 1 

 Zaterdag 4 juni 2016. Ik had besloten om direct van huis uit nabij Enkhuizen naar de gezamenlijke  

vertrekplaats Stein af te reizen. Om 5 uur van huis zou geen probleem moeten zijn, want er was mij mooi 

weer beloofd. Helaas was het zeer mistig, met op sommige stukken geen 100 meter zicht. Om 8:30 uur 

arriveerde ik bij het van de Valk hotel in Stein. Iedereen zat nog gezellig aan het ontbijt. Even een snel 

rondje voorstellen en een kort weerpraatje. Van het weer wist ik inmiddels alles al. 250 Kilometer door 

dikke mist, koude vingers, een nat motorpak, maar wel vooruitzicht op mooi weer. 

Om 9 uur op weg voor de eerste route. Nou ja 9:30 uur is ook goed 

want de eerste dag is natuurlijk nog even wennen. Dus rond de klok 

van 10:00 uur was iedereen op weg. Ik reed samen met Gerrit. Hij 

had zelf een route gemaakt. Mooi, op weg dus. Ik moet zeggen dat 

de route zeer gevarieerd was. Stukjes snelweg, stukjes landweg, ook 

een bospaadje om weer op het rechte pad te komen. Alleen dwars 

door Aken was wat minder en ik weet niet helemaal zeker of de 

routeplanner van Gerrit niet een beetje op hol was geslagen. 

Achteraf zag ik in mijn telefoon een hele reeks berichtjes van T-

Mobile: welkom in Duitsland, welkom in België, welkom in 

Luxemburg, welkom in Duitsland, welkom in Luxemburg, welkom in Duitsland. Maar, we reden 

uiteindelijk een mooie route door de Eifel. Een koffiestop en een lunchplek uitzoeken leek even moeilijk. 

Telkens reden we voorbij een uitspanning waarvan ik dacht, mooi plekje toch? Maar dan gingen we weer 

verder. Later werd dat duidelijk. De routeplanner van Gerrit gaf ook aan waar ze WIFI hadden. Ja, en 

zonder WIFI krijg je geen business van de moderne motorrijder niet waar? We arriveerden mooi op tijd bij 

het hotel van Bert en Christa in Klotten. Halverwege de reis dacht ik nog dat we naar Hoscheid moesten. 

Maar ik had duidelijk 2  verschillende trips in mijn hoofd. Aan mijn Zumo had ik niet veel. Daar stond wel 

de goede route in, maar je kunt niet direct zien waar die eindigt. Dan maar even de website van Rock City 

Travel geraadpleegd. Gerrit (en onze beide routeplanners) hadden gelijk, de bestemming was Klotten. Dat 

kostte mij dus niet alleen een biertje, maar ook het nodige hoongelach. 

Dag 2 

Zondag 5 juni was gereserveerd voor een 

bergtraining. Ontbijt om 8:30 uur, dus weer 

niet om 9:00 uur weg. Geen probleem, het 

was schitterend weer en vandaag gingen 

we gezamenlijk met de hele groep op stap. 

Dolf en Chris reden voor, achter of opzij 

naar gelang de instructie dat noodzakelijk 

maakte. Ondertussen werden we van voren 

en van achteren gefilmd zodat we onze 

verrichtingen ook zelf nog konden 

beoordelen tijdens de koffiestop en de 

lunch. De theorie is redelijk simpel: 

 



KIJKLIJN VOOR ELKAAR EN KIES VOOR EEN RECHTE LIJN 

KIJKEN WAAR JE NAARTOE WILT EN GAS EROP 

MAAK AF WAAR JE MEE BEGONNEN BENT  

De praktijk is echter wel wat weerbarstiger, maar 

met een dag gerichte oefeningen gaat het echt 

werken. De bochten worden gemakkelijker en 

gaan ook sneller en we kregen er duidelijk meer 

plezier in. Toegegeven, wanneer je de eigen 

prestaties terugkijkt op de filmpjes dan valt er 

zeker nog het nodige te verbeteren, maar de basis 

zit er in en het voelt verrekte goed. Er was 

natuurlijk ook ruimte voor bezoek aan plaatselijke 

bezienswaardigheden. Zeg je Klotten bij Cochem, 

dan zeg je natuurlijk ook Moezel. En de Moezel 

was zeker een bezichtiging waard. Van boven af bij Piesport is het een machtige stroom. 

Er was de laatste dagen zoveel regen gevallen dat de rivier duidelijk meer ruimte nodig had. Dat 

betekende dat de wegen direct aan de rivier waren afgezet wegens hoog water. Nu was dat natuurlijk uit 

voorzorg en wij konden best eens even op onderzoek gaan. Bij de eerste afzetting kwam het water 

inderdaad tot aan de wegmarkering, maar er kon prima gereden worden, We konden ons toertje dus 

rustig voortzetten. De volgende afzetting werd dus genegeerd. Inderdaad zeer imposant als de rivier 

eindigt net naast je voorwiel. Dan komt er een stuk  met een flinke plas. Geen probleem, rustig door laten 

rollen zodat je geen boeggolf maakt. Even verderop nog zo’n stuk. Ook dat wordt zonder problemen 

doorwaad. Maar dan komt er een stuk waarvan het einde niet in zicht is. 

Geen probleem denkt Chris met Diny achterop. Ik zal ze even laten zien wat ik 

ze vanmorgen heb geleerd: 

WATERKIJKLIJN VOOR ELKAAR EN KIES VOOR EEN RECHTE LIJN  

KIJKEN WAAR JE NAARTOE WILT EN GAS EROP  

MAAK AF WAAR JE MEE BEGONNEN BENT 

Chris maakt een flinke boeggolf en verdwijnt 

uit het gezicht. Maar gelukkig heeft hij zich 

zo’n dure uitlaat aan laten meten en volgen we 

het imposante geluid. Ja hij rijdt nog!!!  

En dan Bloebeldebloebeldebloebel. Dat was 

het dus. Hij had gelukkig zijn camera aan laten 

staan, zodat we later konden zien hoe hij tot 

zijn assen in het water stond. Tenminste, toen 

hij stil stond. Tot die tijd maakte de camera bij 

de laatste tientallen meters slechts 

onderwateropnames. Nog 15 meter moesten 

Chris en Diny duwen om droge grond te 

bereiken. Uiteraard niet met droge voeten. Je 

mag dan Head Road Captain zijn. Dan heb je 

natuurlijk verstand van de weg. Maar water is een ander verhaal. Misschien de volgende keer naast het 

duct tape, de tie wraps, de bolletjes touw en ijzerdraad, ook maar zwembandjes aan de 

standaarduitrusting toevoegen voor het geval dat de Head Boat Captain weer meegaat. 

 

We sloten de dag af met een rondje kermis. Dat werd ons duidelijk opgedrongen door onze gastheer en -

vrouw, want die hadden de kermisbaas verzocht om de kermis open te houden ondanks de hoogwater 

problemen. Resultaat was dat alleen de dranktent open was. Nou vonden wij dat natuurlijk niet erg want 

alle andere attracties waren voor ons toch min of meer facultatief. 



Dag 3 

Maandag 6 juni was gereserveerd voor de trip naar Le Clerjus, de motorherberg La Mouche van Jos en 

Anselma. 400 km dus, dat was flink aanpoten. We vertrokken om iets na 9:00 uur in twee groepen. Ik zelf 

reed met Gerrit en Henk. Henk wil eigenlijk liever niet 

voorrijden, maar we kregen hem zover. Daar was de 

routeplanner van Henk het duidelijk niet mee eens. 

Voordat we 5 kilometer hadden afgelegd, had die de 

route snel even omgelegd via de snelweg. Lekker snel 

natuurlijk maar niet wat we graag doen. Dus werd Henk 

snel van zijn taak ontheven. Een bezoekje aan de dealer 

in Trier en dan snel weer verder. Schitterend weer, mooie 

routes en precies 5 minuten voor de afgesproken eindtijd 

kwamen we allemaal binnen bij Jos. Flink aan het bier, 

lekker eten en op tijd naar bed. Nou ja, dat laatste was 

slechts voor een enkeling weggelegd. 

Dag 4 
Dinsdag 7 juni begon met mooi weer, dus besloten we met de gehele groep de fameuze Route de Crêtes 
te rijden. Deze route verbindt de schitterende bergen in de Vogezen van noord naar zuid, waaronder de 
Grand Ballon en de Ballon d’Alsace. Dit gebied is niet alleen favoriet bij motorrijders, maar ook bij 
wandelaars en parapente piloten. De weg werd oorspronkelijk aangelegd door het Franse leger aan het 
begin van de eerste wereldoorlog. Zacht glooiende groene hellingen met nauwelijks een steen te 
ontdekken De weersverwachtingen noopten ons om zo vroeg mogelijk te vertrekken om nog voor het 
verwachte onweer met bijpassende kans op flinke regenbuien toch nog wat zonniger kilometers af te 
leggen. Chris reed voor en dat kon vandaag geen kwaad want op zo’n 1100-1200 meter hoogte kun je niet 
in een rivier belanden. Tot de koffie mooi zonnig weer en een schitterende rit. Na de koffie gingen we 
langzamerhand hoger op met fraaie uitzichten veelal boven de wolken. Lunch op 1100 meter hoogte en 

snel weer verder. Inmiddels hadden we ons in 
regenpakken gestoken, maar Chris slaagde erin om 
ons tussen de buien door weer terug te brengen. 
Het laatste stuk moesten we even Los. Chris 
voorop, daarachter Myrtha en ikzelf sloot het rijtje 
dat even alle remmen los moest gooien. ’s Avonds 
werd er flink gepimpeld. Reuze gezellig, maar wel 
aanleiding voor sommigen om de volgende dag 
maar even af te haken. 
 

Dag 5  
Woensdag 8 juni startte wel droog, maar de weergeleerden hadden ons een uitstekende zwemdag 
beloofd en daar hoefden we niet eens voor naar het zwembad te gaan. Toertje naar een museum dus en 
vooral al het materiaal maar eens goed testen. Gedrieën gingen we op pad met dezelfde route in de 
planning. Maar bij de eerste bocht bleken de verschillende GPS-en daar heel anders over te denken. 
Verwarring en al spoedig sprong de eerste kikker uit de emmer en bleef ik met nog slecht de voorrijder 
over. Na de lunch donderde er zoveel regen uit de hemel dat zelfs de op- en afritten onder water stonden. 
Dan maar even de dichtstbijzijnde dealer opgezocht. Ook diens parkeerterrein stond blank met enkele 
“verzopen” showmodelletjes zielig in de regen. Maar er was koffie en we konden even uit de druipende 
regenpakken. Na een uurtje weer op pad, want de regenradar gaf ons geen zicht op een droog gaatje. 
Halverwege de terugtocht vergat de voorrijder dat ik als trouwe volger niet over zijn route beschikte. 
Onze GPS-en hadden immers besloten om elk hun eigen weg te volgen. Jammer dus, een kleine 
verkeersopstopping en ik was mijn wegwijzer kwijt. Dan maar alleen naar huis op mijn eigen routeplan. 
De actuele voorrijder had weer iets geleerd, Als voorrijder houd je constant je groep in de gaten. Is die 
niet meer compleet dan stop je en desnoods rij je terug om de uit de emmer gevallen kikker weer op te 
halen. En de materiaaltest? De motoren gaven uiteraard geen krimp. Ik kwam zelf kurkdroog aan, maar 
om mij heen werden er wat onderdelen aan de recycling toevertrouwd en maakte de haardrogers 
overuren om natte laarzen weer bruikbaar te maken. Chris, Diny en Myrtha hadden een productief ABC-
dagje. Maar na het fotograferen bij zo’n locatie  bordje moet er natuurlijk ook wel eens een U-bochtje 
gedraaid worden. Voor Chris was dat geen probleem. Myrtha verdacht hem er zelfs van dat hij 



stuurbekrachtiging had laten monteren. Na weer zo’n fotosessie op een smal onverhard weggetje met 
een helling van zeker meer dan 5 graden en met links en rechts door de zware regenval doordrenkte 
grasbermen stond Myrtha te rukken en te trekken om haar geliefde Harley die zich gedroeg als een 
onwillig bakbeest 180 graden om te krijgen. Hakken in de grond, voorzichtig een beetje gas, kansloos. 
Gelukkig kwam ze tijdig tot bezinning. Motor afzetten, afstappen, drie keer diep ademhalen, flink met je 
kop schudden en dan maar eens even rustig kijken. O ja, als ik nou… en ja hoor met een beetje beleid heb 
je zelf een Harley zo weer op het rechte spoor zonder in de drassige kant te verdwijnen.  
 

Dag 6 
Donderdag 9 juni begon een beetje 
twijfelachtig. Het was redelijk weer, 
maar het kon twee kanten op. Dus 
maar vroeg op pad. Als het dan toch 
gaat regenen heb je dan toch noch de 
maximale droge tijd. Ik reed samen 
met Henk en hij had een mooie route 
(Haute de Saône) uitgezocht en zou 
hem ook voorrijden. Na een half 
uurtje rijden stuitten we op een 
wegblokkade. Er werd aan de weg 
gewerkt. Wat nu? Henk besloot bij 
het oorspronkelijke plan te blijven. Als 
Chris bij een wegblokkade naast de 
Moezel er toch in slaagt door te gaan, 
konden wij dat natuurlijk ook wel 

doen . Misschien waren die wegwerkzaamheden inmiddels wel klaar  of werden eerst morgen gestart. 
Bovendien dat bord tomatensoep hing alleen op een afzetting aan de rechter weghelft en we hadden van 
Dolf geleerd dat je ook de linker weghelft kunt gebruiken omdat je daar ook voor hebt betaald. Dus we 
gingen er voor. De eerste kilometers gingen goed. We kwamen wel een tiental volgeladen vrachtwagens 
tegen die ergens op stonden te wachten. Maar daar kun je gemakkelijk langs, vooral als er geen verkeer 
is. We passeerden stukken nieuw asfalt en stukken waar nog nieuw asfalt op moest en alles liep op 
rolletjes, tot er ons een vrachtwagen tegemoet reed die de weg besproeide met een gloeiend zwarte 
smurrie die duidelijk bedoeld was om daar daarna een nieuw wegdekseltje op te leggen. Nou heeft Henk 
een zwarte motor, maar gelukkig bedacht hij dat die zwarte smurrie het niet zo heel erg zou doen op het 
zilverwerk van mijn motor. Waar een wil is, is een weg. Maar de weg was weg en dan heb je niks te willen. 
Dus maar weer een tiental kilometertjes terug en omrijden via een minstens zo mooie route. Gelukkig 
klaarde het weer op tot een wolkeloze zonnige hemel. De tocht was mooi en de dag volledig geslaagd. 
 
Dag 7 
Vrijdag 10 juni. Inpakken en wegwezen  . Inmiddels zat de discipline er goed in. Iedereen op tijd, want we 
zouden gezamenlijk rijden met Chris voorop en Dolf als aanjager. Ook vandaag schitterend weer en qua 
route kon het eveneens weer niet op. Een snelle geïmproviseerde lunch bij een Mac Donalds, want de 
klassieke restaurants hadden er geen zin in ons uitsluitend een kopje koffie te serveren. Natuurlijk ook 
nog even een Harley dealer aangedaan, anders kwamen we te vroeg bij het hotel aan. Wij waren immers 
inmiddels gewend om exact 5 minuten voor het einde van het afgesproken tijdslot te arriveren. Dolf die 
halverwege voorruit was gereden stond alweer met zijn telefoon in de hand om te vragen waar we 
bleven. Het diner werd gebruikt om de laatste emoties uit te wisselen. Wij hadden een super week gehad. 
 
Gerrit, Henk, Dolf, Chris, Diny en Myrtha, bedankt voor de gezelligheid en de vriendschap. Motorrijden is 
natuurlijk onze passie. Motorrijden met je vrienden nog leuker. Maar motorrijdend nieuwe ervaringen en 
nieuwe vrienden opdoen, daar wordt je echt rijker van. 
 
Piet Bouwens  


