
Reisverslag RCT USA-Trip Milwaukee-Sturgis door Piet Bouwens: 

 
40 Enthousiastelingen staan op zondag 30 juli 2017, liefst 3 uur voor het geplande vertrek klaar om naar Chicago te 
vliegen. Doel van de reis is een motorreis door Amerika, met als voornaamste bezoekplaatsen de Harley Davidson 
operatie in Milwaukee en de Motor-rally in Sturgis. De gevreesde chaos op Schiphol blijft achterwege. In precies 1 
uur worstel ik mij door het check-in proces, de bagage afhandeling, de security check en de douane afhandeling. Het 
daarna scoren van een kop koffie bij Starbucks nam bijna evenveel tijd in beslag. De reis gaat via Detroit waar de 
Amerikaanse douane nog eens grondig wil kijken of wij wel toegelaten mogen worden. Alle 40 gekleed in hetzelfde 
RCT tourshirtje valt zelfs de douanebeambte op. Een praatje over de geplande reis helpt ongetwijfeld voor degenen 
die na mij komen bij hetzelfde loket. 's Avonds (dan is het dus ongeveer 3 uur 's nachts voor ons) ontvangst bij Wild 
Fire HD dealer voor het formele papierwerk voor de motorhuur. Daarna bier, veel bier en een BBQ aangeboden door 
Wild Fire. 
Maandag eerst naar Wild Fire om de motoren op te halen. Allemaal 2017 modellen, maar natuurlijk wel een beetje 
eentonig. Verschillende kleurtjes, maar verder alles simpel standaard. Hier en daar nog wat bijstellen of aanpassen 
voor de lange of juist korte ledematen en voor een extra accessoire als bv een Gps en vervolgens op pad voor een 
korte rit naar Milwaukee. Prima om even te wennen aan het Amerikaanse verkeer. Dat is voor motorrijders een 
verademing. Maar daarover later meer. Amerikanen doen vrijwel alles op het gebied van verplaatsen met de auto. 
Meer dan 20 meter lopen doe je alleen down Town in grote steden. Ik zag hoe een vuilniscontainer met de auto aan 
de weg werd gezet. Hoe? Nou ja, heel eenvoudig. Je opent de achterbak van je auto. Zet je dochter er in, geeft haar 
het handvat van de rolcontainer en rij dan vervolgens naar de weg. Vreemd? Niet in Amerika. Gedurende de rest van 
de reis ervaren we duidelijk dat lopen eigenlijk zeer ongebruikelijk is en ook precair kan zijn, vooral wanneer je een 
weg moet oversteken waar eenvoudigweg geen voetgangersvoorzieningen zijn gemaakt.  

Dinsdag dan op visite bij Harley Davidson Company. We bezoeken uitgebreid 
het museum en krijgen typisch Amerikaanse presentaties van diverse Hot 
Shots, waaronder Bill Davidson, achterkleinzoon van medeoprichter William 
Davidson en Vice precident van het Harley Museum. Na zijn praatje worden 
liefhebbers getrakteerd op zijn handtekening. Uiteraard op een typisch Harley 
kledingstuk als een HOG vest, een HD t-shirt en zelf een pet. We leren dat 
Milwaukee zeker in de beginjaren van Harley Davidson sterk Duits was 
georiënteerd en daarom ook een broedplaats was van veel hoogwaardige 
industrie. Niet verbazingwekkend dat ook in deze stad Miller, een van de 
grootste bierbrouwerijen is gevestigd. Werkelijk indrukwekkend is het hoe HD 
zich profileert en hoe het bedrijf zich vooral in de moeilijke jaren heeft weten 
te handhaven. Belangrijke speerpunten die hebben bijgedragen aan de huidige 
succesvolle positie zijn de Quartermaster classes (thans HD University) die 
mede de doorslag hebben gegeven bij de grote orders gedurende de tweede 
wereldoorlog en de oprichting van de HOG waarmee je als Harley rijder niet 
alleen een goed product bezit, maar ook een duidelijke en gewilde lifestyle 
vertegenwoordigt. 
Vandaag woensdag 2 augustus al weer. Eindelijk een behoorlijk eindje toeren. 
325 km en het grootste deel langs de machtige Mississippi rivier. Vlak land en 

eindeloze maisvelden met hier en daar reusachtige opslag silo's. Er is kennelijk heel veel mais nodig. Voor het stoken 
van Whiskey, voor het maken van zoetstof voor de frisdranken als cola, voor de maiskolf bij de BBQ en voor de bij 
Amerikanen populaire ontbijtpap: Grits. We passeren kleine 
provinciale stadjes. Uitsluitend de locale kerk en officiële 
gebouwen zijn van steen gebouwd. Huizen bestaan uit grote 
stacaravans of eenvoudige huizen opgetrokken in houtskelet 
bouw. Een skelet van houten balken van ca 15 x 15, compleet 
met ramen en deuren. De vrije ruimte opvullen met isolatie 
materiaal, aan de binnenzijde/binnenmuren gipsplaten en aan 
de buitenkant rabatdelen of shingles. Voor we bij ons hotel 
arriveren krijgen we nog bezoek van een typische Mississippi 
rivierboot. Er klinkt luide vrolijke muziek vanaf de boot en voor 
hij uit het gezicht verdwijnt maakt hij nog even een 180 graden 
rondje binnen 15 seconden. Ik heb nog niet uitgevonden hoe 
dat precies gaat. 



 
Donderdag 3 augustus is een dag  voor het echte werk. Een kleine 600 
km. Mijn GPS meldt dat de eerstvolgende afwijking van de rechte weg 
over 187 mijl verwacht mag worden. Dat is een aardig stukje rechtdoor 
en achteraf verbaast het me niets dat er een waarschuwingsbord staat 
wanneer na zo’n lang stuk rechte weg er een bocht verwacht mag 
worden. Werk voor de highway steps dus. Het weer begint te betrekken 
en bij de eerste druppels stoppen we voor de regen outfit. Net op tijd 
want we krijgen een flinke plens te verwerken. De regenkleding is in 
ieder geval niet voor niets meegesjouwd. Het landschap wordt wat 
heuvelachtig en de eindeloze zee aan mais wordt hier en daar 

onderbroken met stukken ongerepte natuur. Maar het blijft 600 Km mais en dat kan natuurlijk niet alleen voor 
whiskey en zo bedoeld zijn. Dat klopt ook, want het grootste gedeelte wordt verwerkt tot veevoer en tot bio-
brandstof. Alhoewel lang en eentonig, is de rit toch aangenaam. Nauwelijks ander verkeer, geen stress en ook het 
zonnetje komt weer terug  Aangekomen in Lincoln Nebraska worden we feestelijk onthaald door het plaatselijke 
Frontier HOG Chapter. Niet al te laat naar bed natuurlijk want het was een lange dag, maar de volgende ochtend 
melden we ons weer bij de Frontier HD dealer voor een bezoekje aan de zaak. Net als alle andere die we eerder 

bezochten is ook bij deze dealer alles groots opgezet met een enorme 
keuze. Na een gezellig onderonsje, nog wat extra cadeautjes en een 
groepsfoto vertrekken we voor nog eens 300 km mais. Naast mais worden 
er ook sojabonen verbouwd. Die worden geteeld omdat het niet 
verstandig is om meer dan twee jaar achter elkaar mais op hetzelfde stuk 
grond te verbouwen. Dat heeft te maken met de stikstof en fosfaat 
huishouding in de grond. Dat het rustig is op de weg komt ook omdat er 
eigenlijk maar weinig vrachtverkeer is. Er zijn wel vrachtwagens en dan 
ook nog van een zeer behoorlijk formaat, maar het merendeel wordt 
duidelijk per trein vervoerd. Als we 

onderweg niet belaagd worden door duizenden vlinders worden we wel 
wakker gehouden door treinstellen met soms wel 5 locomotieven die 
honderden meters aan wagons voorttrekken. We bezoeken onderweg Pioneer 
Village in Minden Nebraska waar met een uitstalling van 50.000 items in 28 
gebouwen de geschiedenis van America in beeld wordt gebracht. Je ziet er de 
eerste huifkarren en vliegmachines, afbeeldingen van gevechten met 
indianen, maar ook het derringer pocket pistool waarmee Lincoln werd 
neergeschoten.  
Zaterdag trekken we verder. Nog steeds mais en bonen. Maar langzamerhand wordt dit afgewisseld door weilanden 
met gras. Ook hier weer niet de veelal bij ons gebruikelijke kavels van 2 bij 2 km, maar eindeloos grote velden. Het 
gemaaide gras wordt als torenhoge stapels balen op het veld opgeslagen. Langzamerhand wordt de landbouw ook 
gemengd met veeteelt. Er staan soms duizenden koeien op een paar vierkante kilometer verdeeld over afgescheiden 
stukken. Deze beesten staan op zwarte grond en krijgen snijmais of hooi gevoerd. Het is onduidelijk hoe hier het 
mestprobleem wordt opgelost, waarschijnlijk door de koeien regelmatig te verplaatsen want aan ruimte is hier 
absoluut geen gebrek. Hier en daar duiken ook wat toeristische faciliteiten op. Zo drinken we koffie in een 
authentieke saloon waar ook naast de saloon is uitgebeeld hoe 
de barbier, de begrafenisondernemer en de lokale bank waren 
gehuisvest. Uiteraard had ook de sheriff een onderkomen 
compleet met een heuse jail. De 300 km rijden we weer over 
kaarsrechte wegen. Wanneer we halverwege twee heuse 
bochten moeten nemen komt dat als een aangename 
verassing. Regelmatig passeert ons een trein en wanneer we de 
machinist begroeten blaast die vrolijk zijn oorverdovende 
"fluit". Per slot van rekening zijn wij ook een treintje van 
Harley's. Bovendien zijn we samen de enige op deze eindeloze 
weg. 's Avonds diner bij Hooters, Wanneer mijn vriendin en 
ikzelf een biertje bestellen moeten we ons legitimeren. 1942 
roept Lilly onthutst (de naamplaatjes kun je bij deze dames niet 
missen). Vermoedelijk heeft zij een opa met dezelfde geboortedatum die alleen nog maar kreunend uit zijn 
schommelstoel komt. Prettige service inclusief een hartelijk afscheid. 



 
Zondag wordt een hoogtepunt. Een trip door de Rocky 
Mountains. We starten met regen en vrezen het ergste als 
we met dit weer naar de top op 3723 meter moeten. Maar 
het valt weer alles mee. Voordat we het Rocky Mountain 
park inrijden schijnt de zon alweer en kunnen de 
regenpakken terug in de koffers. We rijden rustig naar 
boven tussen rode rotsen die lijken te bestaan uit 
reusachtige op elkaar gestapelde blokken. Dit doet een 
beetje denken aan de Spaanse kant van de Pyreneeën. Een 
paar kilometer verderop groene gras hellingen die zeker 
niet zouden misstaan in Tirol. Een half uurtje later rijden 
we in een heuvel landschap dat doet denken aan 
Schotland. Waar we ook stoppen, het is allemaal even 

mooi en overweldigend. De wegen naar boven en naar beneden zijn ruim kennen geen echte haarspeldbochten. Al 
dat moois bekijken kost natuurlijk veel tijd. We komen dus laat aan in ons hotel in Graig Colorado. Gelukkig heeft dit 
hotel nu wel eens een bar en een restaurant, dus om 21:00 nog snel even aan tafel.  
De volgende dag gaat de reis naar Rock Springs in de staat Wyoming. We rijden door twee desserts. Als ik het 
woestijnen zou noemen denkt iedereen natuurlijk aan zand. Maar dat is hier niet het geval. Lage bergen en weidse 
dalen met de meest fantastische rotsformaties die miljoenen jaren geleden door aardverschuivingen en 
gletsjerwerking zijn ontstaan. Geologen likken hun vingers hierbij af, 
want hier is het ontstaan en de ontwikkeling van de aardkorst duidelijk 
af te lezen. In deze steenwoestijnen groeit alleen nog datgene wat 

tegen de verdrukking in nog in leven kan 
blijven en dat is niet zo heel erg veel en 
blijft doorgaans ruim onder de 1 meter 
hoogte. In dit deel van de staat Wyoming 
zijn ook sporen en overblijfselen gevonden 
van dinosaurussen. Daar is veel 
wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, 
maar Amerikanen zouden geen Amerikanen 
zijn wanneer daar niet uitbundig mee gescoord zou gaan worden. De meest fantastische 
afbeeldingen staan langs de weg en elk etablissement laat graag zijn afkomst uit 
"Dinosaur Land" weten of presenteert iets met een "Dinosaur sausje". Alhoewel nog 
steeds heel mooi, wordt het prachtige uitzicht later op de 
dag enigszins vertroebeld door de  regen en werkt ook de 
temperatuur niet helemaal mee. Maar ook hier doet een 

warme douche wonderen.  
Dinsdag vertrekken we voor onze reis naar Jackson Hole. We rijden door licht 
glooiend vlakland, maar dat is wel op 2.000 tot 2.500 meter hoogte. Het is redelijk fris 
en na de koffie zien we de regenbuien al hangen, dus voor de zekerheid maar alvast 
in de regenpakken. Niet onverstandig, want hier komt de regen vrijwel altijd in flinke 
buien en met een stevige wind. Om dan nog in zo'n open vlakte in je regenpak te 
kruipen is niet echt effectief. Dit is het meest westelijke puntje van onze rondreis en 
dat is ook goed te merken. Hier hangt nog de sfeer van het Wilde Westen. Iets minder 
wild, maar als je hier rondloopt met een gun belt wordt je zeker niet vreemd 
aangekeken. Ook een Stetson Had of Cowboy Boots zijn hier doodgewoon. Helaas 
vind je de mannen met deze uitrusting 's ochtends niet in de Saloon, maar aan het 
ontbijt bij Mc-Donalds. Enkele nieuwsgierige clubleden bekijken een gun shop, maar 
het blijft gelukkig bij kijken. 's Middags stoppen we bij een mooi stukje woeste natuur 
en gedenken we gezamenlijk twee actieve vrienden uit onze chapter-familie die onlangs hun moedige strijd tegen 
kanker moesten opgeven. Goed ook om te beseffen hoe bevoorrecht we zijn dat we deze reis gezamenlijk mogen 
meemaken.   
Woensdag wordt weer een topdag. We bezoeken Grand Teton park en Yellowstone park. Grand Teton is de hoogste 
berg in het park en de top op 4.197 meter is een uitdaging voor veel bergbeklimmers. Ook paragliders proberen hier 
samen met de indrukwekkende Zee Arenden zo lang mogelijk te blijven rondcirkelen op de thermiekbellen. Het 
landschap is machtig interessant en verandert om de paar kilometer. Dan rijden we tussen kale rotswanden in 



wisselende kleurschakering. Even later grasvlaktes en moerassen. Dan weer bossen, die soms ook gecontroleerd 
volledig worden afgebrand om de natuur te verjongen. Niets in het park wordt  menselijk geleid. De natuur regelt 
alles zelf. Zo zie je de jonge boompjes elkaar verdringen en blijven de sterkste in leven, vaak nog tussen de 
afgebrande staken van de vorige generatie. Maar we willen natuurlijk ook wild zien. Dit is het land van Yogi Bear "I'm 
smarter then the average bear" en zijn vriendje Boo Boo "Mister ranger won't like this Yogi". Maar de kans dat we 
een echte beer te zien krijgen is wel heel klein. 

Ook de volgende dag 
verkennen we nog uitgebreid 
Yellowstone park. Het valt 
uiteraard niet mee om in een 
"treintje" van 10 motoren 
effectief wild te spotten. Als 

eerste hebben we een ontmoeting met een 
Eland moeder die samen met haar jong staat te 
grazen. Maar de komst van de motoren vindt ze 
toch een beetje onrustig, dus verdwijnt ze op 
haar gemak het bos in. Langer kunnen we 
genieten van een Amerikaanse Zee Arend. Deze 
vogels zijn doorgaans slechts hoog vliegend te 
bewonderen. Dit exemplaar zat in een boom op 
ooghoogte aan de overkant van een smal 
riviertje. Hij had duidelijk in de gaten dat wij geen enkel gevaar voor hem konden betekenen en dus begon meneer 
(of mevrouw natuurlijk) aan een uitgebreide toiletteer beurt. Na het maken van een uitgebreide fotosessie zij wij het 
die uiteindelijk het veld ruimen terwijl de Zee Arend rustig op zijn tak blijft zitten.  We kunnen het park uiteraard niet 
verlaten zonder een Bizon te hebben gezien. Die beesten gaan en staan in het immense park waar zij die dag of dat 

uur willen vertoeven. Met wat 
informatie van parkrangers en wat heen 
en weer gebel met de ander groepen 
krijgen we zicht op de plaats waar zich 
een kudde moet bevinden. Liefst een 
kleine 200 Bisons krijgen we in het vizier 
en dus wordt er weer uitgebreid 
gefotografeerd en gefilmd. Een bezoek 
aan de geisers in het Yellowstone park 

hoef je niet te plannen. Naast de meest bekende "Old Faithful" die om de paar minuten huizenhoog heet water 
spuit, zijn er honderden dampende en borrelende gaten waar in de meest fantastische kleuren heet water naar 
boven komt. Dit fenomeen komt ook voor op de top van hoge heuvels, waardoor een druipsteen effect ontstaat. De 
betreffende heuvel is dan een grote stalagmiet ontstaat.  

 
Wil je echt een goed beeld  krijgen van dit immens mooie park, dan moet je er eigenlijk minstens een week in 
rondzwerven. Maar dat zit er voor ons niet in. Wij dienen om 16:00 in Cody te zijn. Dit is de stad van Buffalo Bill en 
zijn belevenissen worden hier dan ook uitgebreid uitgebeeld in de stijl van de tijd waarin hij leefde. Cody is een leuk 
stadje met een veelheid aan toeristische attracties, waaronder  ook een groots rodeo spektakel. Twee uur lang 
worden we getrakteerd op authentiek Amerikaans vermaak met veel vlagvertoon, presentatie van de sponsors, 
gebed en volkslied. Dit alles uitgevoerd door amazones te paard. Na deze intro gaat het echt los met het berijden 
van wilde paarden en stieren, met het lasso werk om kalfjes te vangen en met de pootjes samengebonden gereed te 
maken voor het brandmerken. Maar dat wordt niet gedaan, want diezelfde kalfjes moeten ook de volgende dag 
weer optreden.  



Het optreden van de cowboys is natuurlijk stoer, maar ook de meestal nog zeer jonge cowgirls maken indruk. 
Uiteraard was dit stukje "Wild West vertoning" iets wat we beslist niet wilde missen.  

 
Vrijdag is de rit naar Sturgis, de naambestemming van onze reis. Liefst 600 km staan op het programma, waarvan 
een groot deel over highways waar we met 70 a 80 mijlen/uur flinke vorderingen maken. Onderweg aanvankelijk 
veel landbouw en veeteelt. Later wordt het landschap weer interessant en stoppen we een moment bij Big Horn 
mountain. Niet lang want we moeten nog een flink stuk rijden. We stijgen langzaam naar bijna 3000 mtr. Duidelijk 

weer een stuk frisser dan op de 1500 mtr. waar we 's ochtends 
vertrokken. Langzamerhand veranderd het landschap weer naar 
heuvelachtig en rijden we Sturgis binnen. Even een eerste indruk van de 
activiteit daar en dan snel naar 
de camping. Daar hebben we de 
beschikking over een aantal 
cabines waar we met maximaal 6 
personen zijn gehuisvest. Wel 
even wennen na de voor onze 
RockCity Travel begrippen luxe 
onderkomens die we tot dan toe 

gewend waren. Een eenvoudig maar smaakvol diner en dan de "snaveltjes 
toe". 
STURGIS, uiteraard hebben alle Harley rijders daar allemaal wel een voorstelling bij. Al het gebruikelijke op een 
motor rally: Veel Harley's, maar dit jaar ook een duidelijk groeiende uitstalling van Indians, presentatie van alles wat 
op Harley gebied verkrijgbaar is, demo's, proefritten, veel hardrock muziek, eten en drinken in overvloed. Wat maakt 
Sturgis dan zo bijzonder, dat iedere Harley rijder daar minstens eenmaal in zijn 
leven geweest moet zijn. Niet alleen de magnitude van dit evenement. Zeker, alles 
is enorm. De aantallen bezoekers inclusief hun vehikel, de aantallen exposanten, de 
diversiteit aan accessoires en kleding.  Wat Sturgis echt zo bijzonder maakt is de 

presentatie door de bezoekers van dit 
evenement. Hier zie je de ultieme uiting 
van wat de Amerikanen zo hoog hebben 
zitten FREEDOM. in Sturgis komen 
voertuigen voorbij die je niet voor mogelijk 
houdt, maar je mag ermee rijden. Ook de 
kleding van veel bezoekers is bijzonder 
extravagant en gaat soms je voorstellings-
vermogen te boven. Alles kan en alles mag 
binnen grenzen van het fatsoenlijke en die 
zijn soms redelijk opgerekt. Een dag lang 
hebben we daar rondgezworven, alles 
bekeken, veel geprobeerd, veel geleerd en 
ook veel gelachen. Ik zelf heb nog even 
geleerd hoe je een gevallen motor weer 
overeind zet, en ook nog even in praktijk 
gebracht. Doe je natuurlijk niet zo gauw 
met je eigen motor.  



Twee dagen bezoeken we nog de Black Hills. Twee schitterende canyons, Vanocker 
en Spearfisch. We bekijken nog even het plaatsje Deadwood met een Mainstreet die 
een toeristische versie is van de hoofdstraat in een oud cowboy stadje. Hier in 
saloon nr. 10 is Wild Bill Hickock vermoord en zijn moordenaar opgehangen en dat 
wordt uitgebreid gepresenteerd in 
allerlei vormen.  
 

Vandaag maandag gaan we voor de 
grote Black Hills toer. Black Hills is 

het Mekka voor de Amerikaanse Harley rijder. Geen rechte brede 
autowegen, maar verticaal en horizontaal kronkelende enkelbaans 
wegen, waar je je stuurmanskunsten  kunt tonen. De gemiddelde 
Amerikaan vindt dit reuze spannend. Voor ons is dit eigenlijk 
"appeltje-eitje". Dit is de wegenmaat die wij gewend zijn. Onze 
eerste stop is bij het Pactola meer. Dit is een van de twee 
kunstmatig aangelegde waterreservoirs waarmee een groot deel 
van dit midwestelijke gebied van water wordt voorzien Veel neerslag in de winter en nauwelijks regen in de zomer 
maakte het leven en vooral ook het verbouwen van gewassen uitermate moeilijk. Enorme hoeveelheden materiaal 
en manuren waren nodig om de twee dammen te bouwen. Het teveel aan water wordt nu opgespaard en in de 
droge zomers gebruikt voor drinkwater en irrigatie. Daarnaast is er ook ruimte voor recreatie. Naast watersporter 

vind je hier ook uiterst omvangrijke golfparken omringd met 
villa dorpen. We bezoeken vervolgens Hill City, een 
aaneenschakeling van toeristische winkeltjes met een hoog 
indianen gehalte. Dat is niet zo vreemd want onze volgende stop 
is bij Crazy Hors. In de omgeving van Mount Rushmore wordt 
sinds 1948 gewerkt aan het Crazy Horse Mountain Carving. Dit 
monument, het grootste sculptuur ter wereld (170 m x 195 m) 
zal, wanneer het gereed is, Crazy Horse voorstellen, zittend op 

een paard en wordt uit een berg van de Black Hills gehakt, of eigenlijk met opblazen gevormd. De beeltenis is 
bedoeld als tribuut aan de indianen die de ongelijke strijd tegen de Westerse immigranten en goudzoekers moedig 
doorstonden, maar uiteindelijk moesten opgeven. Op dit moment is de voor-
zijde van het indianen hoofd af. Duizenden tonnen steen moeten nog wegge-
blazen worden en onze generatie zal zeker de vervolmaking van dit werk 
zeker niet meemaken. We kronkelen verder omhoog naar 2000 mtr. en 
gebruiken daar de lunch met een prachtig uitzicht op de Black Hills. We rijden 

de Needle Road. Het is als-
of Obelix daar een partijtje 
reusachtige menhirs heeft 
uitgehakt en waar je 
letterlijk tussen immens hoge rotsen gevangen zit. Op een aantal 
plaatsen gaat de route door een tunnel of een vernauwing waar 
slechts 1 auto tegelijk kan passeren. We kronkelen verder naar 
beneden naar 1000 meter en belanden daar in de Cork Screw, een 

tweetal bochten van elk zo'n 720 graden. Voor 
Amerikanen is dit zo'n beetje het summum van 
stuurmanskunst op de motor. We brengen een 
bezoek aan Mount Rushmore waar de 
presidenten Washington, Jefferson, Roosevelt en 
Lincoln in graniet zijn vereeuwigd. Ook hier 
stappen we af om dit kunstwerk ruim te 
bewonderen en op de gevoelige chip vast te 
leggen.  



Op weg terug naar Sturgis begint het erg behoorlijk dreigend uit te zien. Dat wil 
zeggen, het wordt pikzwart en er is een Thunderstorm verwacht. Nog net op 
tijd bereiken we een benzinestation met de gebruikelijke bijpassende eet- en 
drinkgelegenheid. De bui barst los met een flink formaat hagelstenen die ons 
doet vrezen dat we het eigen risico voor schade aan de motoren wel op onze 
buiken kunnen schrijven. De bijpassende wind blaast alles weg wat niet 
spijkervast zit of niet zwaar genoeg is om in dit geweld overeind te blijven. Als 
gebruikelijk in deze streken is dit zeer hevig maar ook zeer kort en vervolgen 
wij spoedig weer onze weg naar de camping bij Sturgis. 

Dinsdag tot en met vrijdag is voor de terugreis gepland. We starten de eerste dag in regenkleding, want met de 
sluiting van de motor rally in Sturgis is ook het mooie weer op. Een kleine 600 km hebben we voor de boeg, dat 
wordt dus aanpoten. Het zitvlees kan nu best wel wat verdragen want we hebben inmiddels al zo'n 5000 km op het 
zadel of de buddy sit doorgebracht. We verlaten de bergen en het landschap gaat aanvankelijk over naar heuvels die 
wat weghebben van ons uitgestrekte duinlandschap langs de Noordzee. Zouden we daar indianen op hun appaloosa 
paarden aan de horizon ontwaren, dan zouden we waarschijnlijk niet eens vreemd opkijken.  
We bezoeken nog een lokaal klein museumpje. 
Ieder dorp heeft wel zoiets, waar dan spullen uit 
de vroege historie van Amerika worden 
tentoongesteld. Hiermee wordt de geringe 
cultuurhistorie die dit land heeft nog enigszins 
gecompenseerd. Het museum dat wij bezochten 
had daarnaast een leuke uitstalling van 
attributen uit de film "Dances with Wolves" met 
Kevin Costner en een presentatie van de slag bij 
de Little Bighorn waar drie indianenstammen de 
oprukkende kolonisten en goudzoekers 
bevochten die de Black Hills wilden overnemen. 

Ook zijn we nog even gestopt bij een automuseum eveneens 
gericht op de presentatie van een stukje cultuurhistorie, want 
naast oude auto's en de Harley van Elvis kon je daar een straatje 
van rond 1800 bewonderen met o.a. een bank, een brandweer 
kazerne, een spoorwegstationnetje, een hotel, een saloon, 
sheriff's office en jail en diverse winkeltjes. Maar er is niet al 
teveel tijd voor bezichtigingen, we zijn pas halverwege de 600 te 

rijden kilometers. Het is inmiddels mooi weer dus de 
regenkleding kan terug in de koffers. We gaan terug over wat 
vroeger de eindeloze prairie was, maar nu tot een eindeloze 
zee van mais en sojabonen is getransformeerd. Toch nog 
weer regen in zicht, dus maar weer in de regenpakken. We 
arriveren met mooi weer en uiteindelijk dus droog in Sioux 
Falls.  
De tweede dag van de terugreis start met regen en dat houdt 
eigenlijk niet meer op. De route van 350 km naar Clear Lake 
gaat hoofdzakelijk over enkelbaans wegen Echt lastig zijn 
daar de ons tegemoet komende vrachtwagens. Die 
produceren niet alleen een forse turbulentie, maar ook nog 
eens een flinke sproeiregen, ook als het al niet meer regent 
maar de weg nog nat is. Opvallend is dat we aanzienlijk 
minder vrachtwagens tegen kwamen op de heenweg. Dat zou erop moeten duiden dat er meer vrachtverkeer is van 
Oost naar West dan andersom. We merken weinig van het vrachtverkeer in de eigen rijrichting, omdat vrachtwagens 
hier evenals wijzelf constant de maximaal toegestane snelheid rijden. We doen nog even wat rampentoerisme met 
een bezoekje aan het weiland waar Buddy Holly en zijn vrienden met hun vliegtuig zijn gecrasht. Het lukt bijna om 
weer droog thuis te komen, maar op de laatste paar kilometers krijgen we toch nog een flinke bui en komen we voor 
de eerste en enige keer echt kletsnat aan in ons hotel.  



De derde dag van onze terugreis vertrekken we voor de zekerheid in onze regenpakken, maar het weer klaarde snel 
op en echte regen bleef ons bespaard. Een weg-opbreking op de geplande route dwingt ons om echt door het 
binnenland te trekken. Dat is geen probleem want we hebben tijd genoeg om de 350 km naar Prairie du Chien te 
overbruggen. We stoppen in wat kleine dorpjes en ontmoeten daar ook mensen uit een orthodoxe Joodse 
gemeenschap. We nemen rustig de hele dag voor onze speurtocht naar andere vergezichten dan mais en sojabonen.  

Op de laatste dag van onze terugreis wordt nog een tweede 
bezoekje aan het HD museum ingelast. Je kunt je bezoek aan 
het Harley museum of je interesse in HD en/of HOG 
vereeuwigen met behulp van een rivet (klinknagel) die bij het 
museum in het park wordt bijgezet. Wij hadden zo'n rivet in 
groot formaat besteld, maar die was bij ons eerste bezoek niet 
gereed. Gelukkig kon deze klinknagel alsnog worden gemaakt 
en geplaatst voor dat we de USA zouden verlaten. Sponsoren 
van deze klinknagel gaan met 10 motoren via Milwaukee naar 
het start- en eindpunt van onze trip. De anderen nemen de 
oorspronkelijk geplande route over binnenwegen langs de 
Missisippi. Zij genieten bij mooi weer van de mooie natuur en 

het uitzicht vanaf diverse plaatsen op de machtige rivier. De ploeg die via Milwaukee rijdt begint aan een race tegen 
de klok. Uiterlijk 16:00 uur moeten we de motoren inleveren bij HD Wild Fire in Chicago. Dat wordt dus een portie 
snelweg racen om dit nog te realiseren. Onderweg komen we nog Amish mensen tegen die ons in hun paarden 
huifkarretjes tegemoet rijden. Die voertuigjes gaan nog redelijk snel want de dames moeten hun hoedjes tegen 
wegwaaien beschermen, maar het blijft een opvallende tegenstelling als wij met 110 km/uur in tegengestelde 
richting passeren.  Bij aankomst bij het HD museum wordt de geplaatste rivet uitgebreid gefotografeerd en 
zodoende met de meegereisde sponsoren vereeuwigd. Wanneer alle foto's in alle standen en formaten zijn gemaakt 
gaat de reis snel verder. Aanvankelijk kunnen we met 130 km/uur naar Chicago stormen, maar belanden dan in de 
vrijdagmiddag spits richting de stad. Met kunst en vliegwerk houden we de tien motoren toch nog redelijk constant 
bij elkaar en arriveren nog net op tijd bij de dealer om onze motoren in te leveren. 's Avonds nog een uitgebreid 
diner met een flinke slok, want morgen gaan we weer naar huis. Ruim 6000 km met met ruim 30 motoren en ruim 
40 personen mag indrukwekkend worden genoemd. 
 

Bij het lezen van dit verslag komt wellicht de gedachte op dat er wel hele grote stukken overbrugd moeten worden 
waar niet echt veel valt te beleven en dat dit misschien een saaie boel is. Wij zijn gewend om een mooie route te 
rijden door snelwegen te mijden. Als we grote tochten maken door ons eigen Europa gaan we voor passen, colletjes, 
haarspeldbochten en andere uitdagingen om te zien of we het rubber toch nog netjes op de weg kunnen houden. In 
Amerika is dat soort toeren redelijk ongebruikelijk. Met name in de binnenlanden waar ook onze toertocht zich 
hoofdzakelijk afspeelde is het meer de rust, de overzichtelijke eindeloosheid, de gemoedelijkheid en de veiligheid 
waar je bij het rijden van geniet. Brede wegen, weinig verkeer, gelijke snelheid van alle weggebruikers maken het 
bijzonder overzichtelijk. Daarnaast heeft niemand haast en wordt je als motorrijder en zelfs als groep van 10 of 11 
motorrijders met egards behandeld. Als de situatie zich voordoet dat je ergens moet ritsen of anderszins moet 
invoegen houden zelfs vrachtwagenchauffeurs in om de groep in stand te 
laten. Er gaan dan ook veel duimen omhoog of er wordt vriendelijk 
gezwaaid. Helaas maakte ik zelf de fout om daar op te rekenen toen onze 

groep in regelrecht hondenweer 
vanaf een lullig met grind belegen 
vluchtstrookje opnieuw de weg op 
moest. Iedereen voerde alarm-
knipperlichten, maar de aan-
stormende vrachtwagen deed 
duidelijk niet waar ik als bijna 
laatste op rekende. Piepende 
remmen en  boos getoeter was 
het resultaat. We zagen ook veel Harleys met aanhangwagentjes, dat is 

redelijk populair in Amerika. Maar nog populairder zijn de aanhangwagens met Harleys. Die hangen dan achter een 
Mobile Home of achter een Fifth Weel oplegger en rijden dan echt ontspannen door het land. Het  parkeren en weer 
vertrekken met zo’n  “bakbeest” gaat niet altijd even soepel zoals wij op de camping in Sturgis konden bekijken. 
 
Piet Bouwens 
 


