
2008: A Wild West Motorcycle Odyssey! 
  

Op de speciale Algemene Ledenvergadering van 2007 
betoonden oorspronkelijk maar liefst 15 HUG leden hun interesse 
voor de geplande Amerika reis. Op de volgende AV in 2008 waren er 
echter nog met moeite de helft, of welgeteld 8 over. Nog vóór de 
effectieve inschrijving liet toen de ‘Vice’ het ook onverwacht afweten, 
zodat we uiteindelijk met zijn zevenen de definitieve betaling 
uitvoerden, klaar voor onze grote Wild West motorreis ‘Western 
Discovery’. 
         Consternatie enkele weken voor vertrek: de andere Eric, onze 
‘Nightrider’ was opgenomen voor een hernia operatie, en diende dus 
wel noodgedwongen maar met grote spijt forfait te geven! Toen waren 
we dus nog met zes … 
         

Zaterdag 11 oktober 2008: vertrek. 
  
Om 04u50 piept mijn GSM mij wakker  na een eerder rusteloze nacht. 
De afspraak is om samen met Frank en Didier de trein van 6u te 
nemen naar Zaventem. Benita en Magda & Michel zullen vanuit 
Oostende door Ann met de auto naar de luchthaven worden gebracht. 
We vertrekken wel naar het land van ‘Calamity Jane’, maar gelukkig 
verloopt alles toch zonder verdere calamiteiten, en we treffen onze  3 
reisgezellen gepakt en gezakt (vooral de mannen) op Brussels Airport. 
De 6 musketiers zijn klaar voor het grote Amerika - Harley avontuur. 
Eerst om 10u10 een korte vlucht naar Londen Heathrow, om daar in te 
schepen aan boord van vlucht BA283, de Boeing 747 Jumbojet van 
British Airways die om 13u05 het luchtruim zal kiezen voor de lange 
vlucht naar onze eindbestemming, Los Angeles LAX, USA. 

  
Het toestel zit gelukkig niet helemaal vol, en ondanks de 
bemoeienissen van een drukke steward zie ik kans om 3 zetels 
helemaal voor mij alleen in beslag te nemen. Een goed begin van een 
hopelijk redelijk comfortabele reis. 
Als we enkele minuten vóór het opstijgen aanschuiven naar de 
startbaan, verschijnt in mijn gezichtsveld  het meest enorme 
vliegtuig  dat ik ooit aanschouwde. Het voert de vlag van Singapore 
Airlines, en na mijn eerste verbazing besef ik dat ik hier voor de eerste 



keer het fameuze nieuwe gigantische vlaggenschip van Airbus, de 
A800, mag aanschouwen. 

  
Een quasi perfecte vlucht voert ons bij helder weer over o.a. IJsland, 
Groenland, de Hudson baai en Canada, wat uitzonderlijk magnifieke 
zichten op uitgestrekte sneeuw- en ijslandschappen oplevert. Eens 
boven de U.S. bieden ook de besneeuwde toppen van de ruwe Rocky 
Mountains een prachtig beeld.   
We vliegen tegen de tijd in, en dus is het nog steeds zaterdag als om 
14u50 plaatselijke tijd onze ijzeren vogel statig daalt boven de ‘City of 
Angels’ om neer te strijken op Los Angeles Airport, kortweg LAX. 
Echt warm is het wel niet, amper zo’n 19°!  Onze hotelshuttle is vrij 
snel gevonden, en korte tijd later checken we in bij ons verblijf op een 
hoek aan ‘El Segundo’ en ‘Mariposa’. 

  
Hotel ‘Hacienda LAX’, voert de onverwachte maar voor ons dan 
eigenlijk wel zeer toepasselijke huisslogan: “Always providing 
HUG’S” ! Deze grote toevalligheid slaat natuurlijk niet op ons, HUG 
staat hier voor: “Hacienda Ultimate Guest -  Services”. Toch een 
leuke samenloop van omstandigheden ! 
Het wachten is nu op onze Nederlandse reisgezellen, die met een 
rechtstreekse vlucht uit Schiphol wel pas later op de avond arriveren. 
Het moet gezegd, onze eerste reactie als de “Keessies” uiteindelijk de 
foyer binnenstappen is helemaal niet zo enthousiast: “What the f**k 
gooien ze hier naar binnen” lezen we in elkanders blik. De kans is 
natuurlijk wel groot dat zij zo ongeveer hetzelfde dachten van ons. 
Achteraf zal dat trouwens allemaal wel zeer goed meevallen …  

  
Na de kennismaking met medereizigers en begeleiders en een eerste 
briefing gaan Benita en ik samen met M&M iets eten aan de overkant 
van de baan, bij “Sizzlers”. Het moet gezegd, hier géén “fast” maar 
wel prima food ! Ik vul een heel aantrekkelijk en uitgebreide ‘salad 
bar’ aan met een smakelijk sappige ‘Porterhouse Steak’. 
Nadien nog wat TV kijken, met hier natuurlijk op zowat alle zenders 
veel aandacht voor alle presidentskandidaten, zeker voor Obama, 
“pailin’ Palin” en “Joe the Plumber”, en dan vlug maffen. We zijn 
dan wel nog steeds zaterdag maar het was een zeer lange dag, en 
morgen en daarna wachten ons allicht drukke tijden ! 



  
Zondag 12 okt.: van Los Angeles naar Ensenada,  
  
De grote dag, vandaag krijgen we onze bikes! Ons hotel beschikt over 
een mooi restaurant, de “Mariposa”. In deze “Vlinder” genieten we 
van een (betalend) prima ontbijt, en omstreeks half negen vertrekken 
we dan in 2 busjes naar een nabijgelegen industrieterrein om de 
motoren op te halen. Dat blijkt niet echt goed voorbereid te zijn, zodat 
we daar vanaf 9 uur in totaal zo’n 3 uur over doen! Mijn Harley 
machine, de gevraagde Road king, blijkt een zwarte ‘Onslow’-bike te 
zijn, nl. een 2002 Classic, met ondertussen toch al  60.000 miles op de 
teller, zegge en schrijve zowat 100.000 km.  Enkele Nederlanders die 
een Ultra Classic reserveerden, krijgen dan weer een zo goed als 
spiksplinternieuwe roestkleurige ‘105th Anniversary Edition’ onder de 
kont geschoven. Spijtig is wel dat op 2 exemplaren na alle motoren 
uitgerust zijn met de originele dempers; da’s wel een domper… 

Terwijl we wachten klinkt uit de naastgelegen garage, die voor alle 
nieuwsgierige blikken hermetisch afgesloten is, intussen bijna 
voortdurend ritmisch gezang, afgewisseld met donderpreken en 
regelmatig luide “Halleluja’s”. Zo te horen één of andere religieuze 
(wellicht zwarte) bijeenkomst, die al was begonnen nog vóór wij 
toekwamen, en bij ons vertrek 3 uur later nog steeds niet is afgelopen 
… 

  
Uiteindelijk kan onze kleine motorcolonne omstreeks de middag de 
baan op: “Hit the Road Jack !”. We verlaten LA via de 405 South, de 
‘San Diego Highway’. We passeren o.a. een parkeerterrein waarop 
zeker meer dan 100 exemplaren staan van de typische Amerikaanse 
gele schoolbus die we kennen uit films en series. We verlaten de 
snelweg, en gaan opnieuw richting kust. Het landschap wordt hier wat 
heuvelachtig, en onderweg zie ik voor het eerst een zogeheten 
‘Tumbleweed’, ons bekend uit vele Westerns: een groot bolvormig 
kluwen zongedroogd kruid, voortgejaagd door de wind. Ik voel me 
meteen een cowboy galopperend over de weidse  prairie… 

  
De HUG heeft ‘en bloc’ geopteerd om achteraan te rijden, en zo 
kunnen we ondertussen merken dat enkele van onze Nederlandse 



vrienden absoluut geen kaas (what’s in a name) hebben gegeten van 
rijden in groep: een lijn volgen zit er niet echt in, bij sommigen gaat 
het vrolijk van links naar rechts, en bochten worden keurig 
afgesneden. Oppassen zal dus de boodschap zijn ! 
Na zo’n 60 mijl, in het befaamde Laguna Beach, blijkt het 
ondertussen op dit middaguur zodanig druk te zijn, dat de geplande 
stopplaats dient vervangen te worden door een simpele ‘coffee at 
Starbuck’s’. Aan het vlakbij gelegen haventje waar ik even ga neuzen 
zie ik een dame die een foto wil nemen. In plaats van op het 
schermpje te kijken houdt ze het toestel  voor haar oog, en ik maak er 
haar ook vriendelijk op attent dat de lens aan de voorkant dient te 
zitten i.p.v. naar haar toe gericht …(!).   

  
Dan gaat het terug verder naar San Diego, en zo richting Mexico. 
Ondertussen worden de benamingen langs de weg zo mogelijk 
nog  Spaanser dan ze al waren in en rond  LA: Vista, Escondido, 
Ecinitas, enz.  Bij het naderen van de grens valt meteen een werkelijk 
enorme Mexicaanse vlag op die hoog boven alles uit wappert. Deze 
‘border’ tussen de USA en Mexico draagt de veelzeggende bijnaam 
“Tortilla Gordijn” en lijkt hier bij Tijuana inderdaad ook heel scherp 
bewaakt, maar onze groep wordt toch vlot doorgelaten. Het contrast 
tussen het rijke Amerika en het arme Mexico valt meteen op. Direct 
achter de grensovergang is er een wirwar van kraampjes, en tussen de 
richting U.S. aanschuivende wagens laveren ook nog eens tientallen 
venters in de hoop nog iets te kunnen verpatsen aan de wachtende 
chauffeurs. 

  Bij een eerste rustpauze op Mexicaanse bodem kort na de 
grens wil ons Magda een foto nemen. Daar wordt echter meteen een 
stokje voor gestoken door een oudere, druk gesticulerende 
politieagente. Nadat ik haar heb uitgelegd dat we alleen wat zichten 
willen vastleggen, mag het dan uiteindelijk wel. 
Van Tijuana gaat de rit weer verder langs de kust. Op een bepaald 
ogenblik staat op een heuvel een imposant Christusbeeld: een beetje 
naar analogie van Rio, maar in vergelijking dan natuurlijk toch een 
flink stuk kleiner. 
De rit brengt ons naar het eindpunt van deze dag, het Mexicaanse 
kustplaatsje Ensenada, waar we inchecken in het heel comfortabele 
hotel (en spa) ‘Corona’ nabij de haven. Net als elke verdere avond 



worden hier alle motoren op de parking in één lange rij naast elkaar 
geplaatst. Daarna gaat een lange stalen kabel door alle voorwielen en 
wordt het ganse zaakje degelijk afgesloten. 

  
’s Avonds gaan we even op stap in het kleine stadje, en we hebben 
geluk, want het is net volop feest. Het ‘Festival de Mariscos’ ofte 
zeevruchten festival heeft zijn hoogtepunt in het park. Daar staan 
tientallen kraampjes met drukke koks, en voor omgerekend 2 US 
dollar per portie kan men zich tegoed doen aan een keur van lokale 
zeespecialiteiten. We hebben vanavond nog niet gegeten, en proberen 
dus op goed geluk een paar hapjes. Ik neem o.a. een heerlijke vissoep, 
en een soort paddenstoel gevuld met ‘Marlin’, ofte zwaardvis. Het 
moet gezegd, het ene gerechtje smaakt al verrukkelijker dan het 
andere! Op een podium staan ondertussen een Latino band met sexy 
zangeres het beste van zichzelf te geven in opzwepende Mexicaanse 
muziek, terwijl op de plaveien voor hen enkele paartjes rondzwieren. 
Later proeven we aan een ander stalletje meer naar de haven toe nog 
een ‘taco’ met steak, ajuin, kruiden, en de hier zeer typische 
‘Guacamole’. 
  
Terug bij het hotel is op de parking een assortiment knappe oldtimers 
gearriveerd die blijkbaar deelnemen aan een rally, en waarvan de 
rijders ook hier zullen overnachten. Ik herken o.a. een Ford coupé 
‘Hot Rod’, een prachtige Buick convertible, een Ford Thunderbird, 
een Studebaker ‘Golden Hawk’ en nog enkele andere fraaie oude 
karretjes. Een mooie afsluiter van een prachtige eerste dag.      

  
Maandag 13 okt.: van Ensenada naar Calexico, 165 miles. 
  
Vroeg uit de veren, want we vertrekken om 8u stipt. Vooraleer 
Ensenada te verlaten gaan we eerst in groep tanken. Als we opnieuw 
bollen hangt mijn fototoestel aan mijn HUG lanyard rond de hals. Ik 
rijd links als 3° laatste, Didier rechts, en Frank volgt achter ons. Wat 
verder wil ik een snapshot  nemen, maar de instelling op mijn toestel 
blijkt verkeerd. Even ben ik enkele seconden afgeleid om dit te 
regelen. Als ik weer opkijk stoppen de 2 motoren voor mij net bij 
oranje licht, dat hier en in de US overigens voorbij het kruispunt hangt 



! Te laat om nog uit te wijken. Ik ga dus volop in de ankers, maar kom 
net zo’n meter of twee tekort, en knal dan keihard in de kont van de 
stilstaande nieuwe 105 years Ultra Classic voor mij. Ook Didier is 
blijkbaar verrast door de wat onverwachte stop van de 2 voor ons, 
want terwijl ikzelf en mijn voorganger tegen de grond gaan zie ik ook 
rechts van mij Didier’s blauwe Road King Custom over het asfalt 
schuiven (gevolgd door Didier zelf) en de eveneens blauwe Ultra die 
iets voor hem stilstaat ook van de weg maaien. ‘Another one bites the 
dust’. Frank kan gelukkig nog tijdig stoppen voor de ravage. Het 
kruispunt ligt opeens bezaaid met 4 zware Harley’s en hun respectieve 
berijders. 
  
Als ik weer rechtkrabbel staat tot mijn grote verbazing ‘out of 
nowhere’ meteen al een Mexicaanse politiecruiser met alle 
zwaailichten op achter ons. Waar komt die verdorie opeens zo snel 
vandaan? Enkele minuten later wordt hij afgelost door een 
jeeppatrouille. Om verdere problemen te vermijden leg ik hen meteen 
in mijn beste Spaans uit dat het hier een gezellig onderonsje betreft, en 
hun tussenkomst derhalve onnodig is. We worden gesommeerd het 
kruispunt onmiddellijk vrij te maken, wat met vereende krachten 
gebeurt. De Ultra die ik heb aangereden heeft de meeste schade, 
vooral de topkoffer is zowat in gruzelementen. Mijn voorspatbord en 
de rechter richtingaanwijzer zijn ook rijp voor de schroothoop. 
Gelukkig kan Frank het metaal met wat brute kracht wegtrekken van 
mijn voorband. Als ik dan even een klein proefritje maak constateer ik 
echter met schrik dat mijn voorremmen volledig zijn weggevallen. 
Redelijk lastig en niet zo erg veilig, maar momenteel wel niks aan te 
doen, dan maar verder zonder. Peter stelt voor de reserve Harley uit de 
aanhanger te halen, maar ik overtuig hem die te houden voor een 
geval van echte panne. 
Met stevige plakband wordt een en ander vastgemaakt en de koffer 
van de Ultra wat opgelapt. De anderen hebben ons opgewacht, en na 
een kort verslag kunnen we gelukkig allemaal weer verder. Ik mag er 
niet aan denken dat de reis hier voor mij al zou voorbij geweest zijn… 

   
         Een mooie weg voert ons nu verder in het Mexicaanse 
binnenland door bergachtig en zeer droog gebied en over een 
rotsachtig plateau. Langs de weg vallen hier en daar borden ‘Indian 



Reservation’ op. Dan stuiten we ineens op een wegversperring door 
gewapende soldaten. Alle voertuigen worden tegengehouden en 
onderzocht. Onze groep moet wel de weg af, maar we worden niet 
gecontroleerd en mogen langzaam voorbijrijden door de zandige 
berm. Aan een iets verder gelegen eenzame “Abbarotes” 
(kruidenier?) stoppen we en laat Didier, die bij zijn schuiver licht 
gekwetst raakte aan de arm, zich verzorgen door een gastvrije 
Mexicaanse. 
In Tecate nemen we tijd voor een snelle lunch, en een korte 
wandeling in het stadje. Met ons groepje bezoeken we ook de 
plaatselijke barbier (!). Zijn antieke kappersstoelen zouden bij ons 
zeker aardig wat geld opbrengen! 

  
Kort nadien naderen we opnieuw de grens. Net zoals in Tijuana wordt 
ook deze erg streng bewaakt, en grote borden melden dat de grens 
zelfs gesloten is tussen 11u s’ avonds en 5u in de ochtend. We moeten 
stoppen en dan één voor één tot aan een controlepost rijden waar onze 
nummerplaten en papieren worden gecheckt. Dan kunnen we 
individueel door een klein doolhof om zo opnieuw op Amerikaanse 
bodem te belanden waar we op een parking de anderen kunnen 
opwachten. In afwachting prutst Didier wat aan zijn motor, fikst iets 
met een touwtje, en vraagt of iemand een mes bij zich heeft. Zonder 
na te denken pak ik uit een zijzakje van mijn lederen jas mijn Harley 
mes dat daar altijd zit. Dan pas realiseer ik me dat ik dus zowel op de 
vlucht van Brussel naar Londen als van Londen naar Los Angeles met 
een mes aan boord heb gezeten. En vooral: dat ik daar dus (onwetend) 
tot twee maal toe zonder enig probleem mee door de strenge controle 
ben gefietst … ! ? ! 

  
Terug op Amerikaans grondgebied rijden we een flink stuk door de 
woestijn die hier de natuurlijke grens vormt. Opzij van de weg zien 
we regelmatig SUV’s rijden van de ‘U.S. Border Patrol’. Op een 
bepaald ogenblik zijn het er zelfs een stuk of vijf, en wat verder nog 
een paar, plus een aantal agenten te voet. Lachend merken we nog op 
dat ze blijkbaar een spelletje doen “zoek de Mexicaan”. Later kom ik 
te weten dat de werkelijkheid hier verre van komisch, maar wel zeer 
tragisch is. Via dit stuk woestijn met de sprekende bijnaam ‘Devil’s 
Highway’ proberen blijkbaar voortdurend honderden wanhopige 



Mexicanen ongezien het beloofde land binnen te komen. Het betekent 
voor hen een voettocht van 50 à 80 km, of zo’n 3 dagen door zeer 
onherbergzaam en heet gebied met ratelslangen, wilde dieren en een 
absoluut schrijnend gebrek aan water. Het roept scènes op uit de film 
‘Babel’. Zowel in Tucson als in Phoenix Arizona is er een speciale 
eenheid die als taak heeft de regelmatige vondsten van kadavers of 
door de zon gebleekte beenderen te onderzoeken. Tot nu toe werden 
langs de zowat 3.000 km lange grens het onvoorstelbare aantal 
skeletten geborgen van maar liefst 2.950  Mexicaanse mannen, 
vrouwen, en kinderen…  Iets om even stil bij te worden. 
         Ons hotel in Calexico blijkt trouwens op wandelafstand van de 
grens te liggen. Nadat het plaatselijke Mexicaans restaurant ons netjes 
beduveld heeft door borden te rerveren waarop zowat een kwart ligt 
van wat zijn foto’s beloven, slapen we toch vredig … 

         
Dinsdag 14 oktober: van Calexico naar Prescott, 265 miles. 
  
         Bij het verlaten van het grensstadje Calexico houden we eerst 
halt bij een enorme veekwekerij. Onze begeleider Peter vertelde ons 
dat we een bedrijf zouden zien waar runderen werden gefokt, die dan 
via een transportband aan de ene kant de verwerkingsfabriek 
binnengaan, om dan aan de andere kant als hamburgers en doosjes 
‘corned beef’ de fabriek weer te  verlaten. Iets te veel strips gelezen 
waarschijnlijk, want ik herinner mij een dergelijke scène uit “Kuifje in 
Amerika” … 

         Het bedrijf ‘Mesquite Cattle Feeders Inc. Brawley, CA’ is 
inderdaad wel onwaarschijnlijk uitgestrekt, met zijden van toch wel 1 
km of misschien meer. De zo goed als grasloze terreinen zijn bijna 
zover het oog reikt volgepakt met vele tienduizenden zwart-witte 
runderen in alle leeftijden. Het geheel is zo uitgestrekt dat ik er 
gewoon niet in slaag om het op een foto te krijgen… 

  
         Onze kleine colonne trekt verder, we laten het agrarische 
landschap achter ons en komen stilaan meer en meer in een soort 
zandwoestijn terecht die erg aan de Sahara doet denken. Eindeloze 
rijen duinen volgen elkaar op. Niet voor niets heet dit uitgestrekte 
gebied dan ook de “Imperial Sand Dunes”. Een zeldzame zijweg 



leidt naar een grote parking op de top van een hoge duin. Benevens 
het goede uitzicht dat we daar hebben staan er ook een aantal 
mobilhomes met het formaat van een redelijke autobus min of meer in 
een cirkel geparkeerd. Vanuit deze ring horen we het gebrul van 
motoren, dus gaan we een kijkje nemen. Blijkt dat de campers horen 
bij een groep mensen die in deze (blijkbaar niet beschermde) enorme 
zandbak komen crossen met heel lichte en snelle duinbuggy’s. De 
brede achterbanden zijn voorzien van overdwarse ribbels. Ronkend en 
zandstuivend verdwijnen ze tussen de duinen. Elke blauwe, oranje of 
gele buggy heeft een heel hoge antenne met een feloranje vlaggetje in 
top, allicht om elkaar te zien aankomen van tussen de heuvels en zo 
botsingen te vermijden. 
  
         Als we weer op weg zijn moeten we wat verder midden in deze 
woestijn halt houden aan een overweg, waar net een typisch 
Amerikaanse trein passeert. Enkele enorme gele ‘Amtrak’ dieselloc’s 
trekken een lange rij goederenwagons.       
Een eind verder komen we stilaan weer in vlak agrarisch gebied waar 
we ook af en toe een glimp opvangen van de hier rustige Colorado 
rivier. Benita krijgt het aan de stok met de Nederlander Jan, een 
geknotte frisse Friese fietsenmaker, die “zich een ongeluk schrok toen 
ze hem rechts inhaalde” omdat hij een wel heel groot gat liet vallen. 
De gemoederen België-Nederland raken even wat verhit… 

Een volgende stop bij een marktje langs de baan. Er wordt wat van 
alles aangeboden. Naast de ‘Westerner Cantina’ waar een “Longneck” 
bier $2,50 kost, staat een man aan een groentenkraam vakkundig de 
stekels te verwijderen van cactusbladeren. Vervolgens snijdt hij die in 
reepjes. Navraag leert dat hiermee een lekker soepje wordt bereid. 
Alle groenten en fruit zoals paprika’s, druiven en perziken liggen zeer 
kleurrijk en heel netjes uitgestald in kleine groepjes op bordjes of in 
kleine mandjes. Er is ook een stand met een ruime keuze aan mooie 
cowboyboots. Maar ze zijn mij toch nog te prijzig ! 

We rijden opnieuw in woestijngebied, dat nu volstaat met 
reuzencactussen, de zgn. “Saguaro” cactus, die hier goed gedijt. Bij 
een verlaten kruispunt lunchen we in café ‘Kofa’. Er hangt een 
muurgroot kleurrijk geschilderd plan van de streek, de ‘Arizona 
Outback’ (Discover Mc Mullen Valley). Op een terrein naast de weg 
liggen enkele oude Amerikaanse wagens en trucks nostalgisch tussen 



de cactussen te blakeren in de zon…   
  

We zetten onze tocht verder en komen in een bergachtig gebied met 
grote rotsblokken, de ‘Chocolate Mountains’. De wind is ondertussen 
opgestoken, nogal krachtig en jammer genoeg eerder koud! Bij een 
stop op een zandig plateau naast de bergweg doet Frank een 
ontdekking. In de berghelling, zo’n 2 meter onder ons is een 
vuistgrote opening, en een eind daarnaast zit tussen wat stenen en 
droge stengels de bewoner ervan, een indrukwekkend grote en mooie 
bruin-zwart-beige ruigbehaarde vogelspin ofte tarantula, zowat de 
afmeting van mijn hand! Hij (of zij)  wordt uitvoerig gefotografeerd 
en gefilmd, en daarna kan de wat griezelige achtpoter weer rustig 
verder wandelen. 
  
  

Na het inchecken in ons ‘Best Western’ hotel, trekken Magda, Michel, 
Benita en ikzelf te voet naar het kleine centrum van Prescott. Daar 
verzeilen we aan de legendarische ‘Whiskey Row’ in “Arizona’s Most 
Historic Saloon” uit 1877, ‘The Palace’. In die periode zou de saloon 
korte tijd uitgebaat zijn door niemand minder dan Doc Holiday en de 
beruchte gebroeders Earp (Tombstone) voordat de bar in juli 1900 
afbrandde. Virgil Earp was toen “Town Constable”. Hun foto’s 
hangen hier dan ook aan de muur, samen met vele andere. In 1900 
werd de saloon door brand verwoest, en in 1901 in zijn huidige vorm 
heropgebouwd. De muren hangen vol memorabilia, en rondom staan 
ook glazen kasten met o.a. “sixshooters”, en allehande zaken uit 
Prescott’s roemruchte mijn- en “gun-men” verleden. Aan de muur 
herken ik ook afbeeldingen van bekende cowboys zoals o.a. Clint 
Eastwood, The Marlboro Man, en uiteraard John Wayne ‘The Last 
American Cowboy’. Hier werden trouwens ook diverse filmscènes 
gedraaid, o.a. ‘Junior Bonner’ met Steve McQueen, en ‘Wanda 
Nevada’ met Peter Fonda en Brooke Shields. 
  

‘The Palace proudly serves Certified Angus Beef, the Tastiest, 
Juiciest Beef available’, meld de kaart, en wij laten ons hem dan ook 
smaken met een ‘Bud Light’. Aan de lange tapkast worden deze 
overigens ‘old style’ over het blad gelanceerd en schuiven zo tot bij de 
dorstige tooghanger; yeah, this is a real cowboy saloon! 



  
Woensdag 15 okt.: van Prescott naar Flagstaff, 100 miles. 
  
Eerst gaat de rit naar het stadje Jerome, een onooglijk oud 
goudzoekerplaatsje dat uiteindelijk meer bekendheid verwierf door 
zijn koperaders (!). Enkele mooie oude huizen, een paar 
souvenirshops en een kopermuseum, en “that’s all folks!”. Na een 
kort oponthoud gaan we naar een iets verderop gelegen ‘Ghosttown’, 
wat volgens mij veel meer de moeite loont. 

  
Aan de aardeweg er naar toe staat een bord: “Where The Pavement 
Ends The Old West Begins”, en daaronder “Gold King Mine”. Het 
blijkt een authentieke goudmijn geweest te zijn. ‘The Actual Gold 
Mine 1,270’ Deep – Closed in 1914’ zo vertelt een bord ons. Het 
uitgestrekte terrein van de oude mijn site is hier ondertussen de allicht 
laatste rustplaats geworden van een ongelooflijke verzameling van wat 
onze leider Peter oneerbiedig bestempelt als “oud ijzer”. Voor mij zijn 
het echter relikwieën! Naast diverse kranen, grijpers, bulldozers en 
andere machinerie staan vele tientallen oude tot zeer oude auto’s en 
vrachtwagens verspreid over het terrein. Ik zie enkele vrij goed 
bewaarde Kaiser’s, GMC’s, een 1954 Dodge truck (Jodenster met 
‘Dodge Brothers’) met een bordje “My other Woman”, een 
Studebaker Lark met rood en blauwe lichtbalk van de ‘Highway 
Patrol’, en nog véééle andere in alle maten en kleuren. Daar tussen 
staan ook enkele verweerde houten keten met allerhande 
reclameborden en vele andere nostalgische ‘Route 66’ –achtige 
objecten als oude benzinepompen, wegwijzers, enz, en enkele roestige 
jaren 40 voertuigen die zo lijken te zijn weggereden uit Steinbeck’s 
befaamde ‘Druiven der Gramschap’. Tussen dit alles staat ook een 
slimme ezel die op verzoek “ring the Bell” na wat aandringen 
inderdaad met een bel klingelt… 
  
  

De uitbater van deze spookstad ‘Don’ (hij vraagt inderdaad 
entréegeld), is een witbebaarde zonderling met een versleten vilthoed, 
die ons enthousiast zijn “Dikke Bertha” demonstreert, een kolossale 
machine die uit de mijnen komt, luid knallend draait, en die hij bijna 
explosieve dreunen kan laten maken. Daarnaast toont hij ons fier als 



een gieter zijn Harley Flathead (bij ons bekend als de ‘Liberator’) en 
ook een 1952 Harley ‘Flat Track Racer’, waarmee hij ook nog een 
volgas demonstratie geeft op zijn ‘crossterrein’. Hij laat ons ook zijn 
Indian bewonderen, die echter een recent model blijkt te zijn, eigenlijk 
meer een soort ver-Indian-ste Harley-achtige bike  met een zeer 
luidruchtig S&S blok. Al bij al loont dit bezoek hier zeker de moeite! 
  

  
Als we na deze ervaring opnieuw een eind op weg zijn komen we 
enkele groepjes ‘Sheriff’s’ tegen, telkens 3 à 5 man, allemaal op 
Harley’s en in hemdsmouwen. 
  
De route voert door een ‘National Forest’. Tegen de middag arriveren 
we in het artistieke plaatsje Sedona met zijn ‘Red Rocks’ en … zijn 
Harley shop! Het doet mij veel genoegen als de dame in de winkel mij 
bewonderend zegt “I like your jacket !” Geen misse madam overigens, 
maar ja … In een andere store is een overvloed te vinden van o.a. 
cowboy boots & hats. Ondanks het feit dat de goesting er wel is, kom 
ik toch buiten met lege handen. 
De rode sterk geërodeerde rotsen typeren het gebied rond Sedona. De 
binnenstad van dit knusse kunstenaarsplaatsje valt op door zijn Spaans 
aandoende versiering met o.a. balkons voorzien van ijzeren hekken en 
bloempotten. Als we willen vertrekken zijn Frank en Didier “MIA”, 
‘Missed In Action’. Na enig zoeken vinden we hen in een restaurant, 
wachtend op hun net bestelde lunch… 

  
  
Ze kennen het adres van het hotel, en wij moeten door, zij komen wel 
terecht. De rit gaat door een zeer bosrijk gebied, waar ik onderweg een 
doodgereden ‘skunk’ of stinkdier zie liggen, met de typische 
rugstreep, en ook een wasbeer. 

  
Ondertussen toer ik nog steeds met enkel een achterrem, en 
comfortabel is wel anders. Dus besluiten we eerst door te rijden naar 
Bellemont en daar de ‘Grand Canyon’ HD dealer te bezoeken om 
mijn motor te laten repareren. Vakkundig wordt het voorspatbord eraf 
gesloopt en de 2 remschijven vervangen. Wauw, ik heb opnieuw een 
voorrem!! Intussen hebben we de nodige interessante Harley 



aankopen kunnen doen, wat kledij en zo, en over een stukje ‘Route 
66’ rijden we naar ons hotel voor vannacht, gelegen pal aan de 
beruchte  en beroemde ‘Mother Road’. 
  
Donderdag 16 okt.: van Flagstaff naar Gray Mountain,145 
miles.. 
  
         Vandaag zullen we één der wereldwonderen mogen 
aanschouwen, de ‘Grand Canyon’. Zo immens dat deze scheur zelfs 
vanuit de ruimte zichtbaar is. In de kille vroege ochtend rijden we met 
halfbevroren vingers eerst naar de plaats waar de helikoptervluchten 
vertrekken, kwestie van de drukte wat voor te zijn. Er blijkt meer dan 
één helihaven te zijn, maar na enig zoeken arriveren we op de juiste 
plaats, waar de goudgestreepte felrode vogels staan te fonkelen in de 
zon. De vlucht kost zo’n 180 dollar, maar dat hebben de meesten van 
ons er graag voor over. Eerst worden we individueel gewogen, en aan 
de hand daarvan worden we in groepjes ingedeeld en wordt ons een 
plaats in het toestel aangewezen. 

  
Ik heb geluk, ik zit vooraan bij de piloot. De grote plexi koepel geeft 
mij een prima 180° zicht. There we go! Bijna onvoelbaar is het toestel 
“airborn”, zweeft even achteruit en draait naar links. Dan neigt de 
neus naar voor, en weg zijn we! Eerst gaat de vlucht enkele kilometers 
over de beboste Kaibab hoogvlakte, en na enige tijd doemt de enorme 
kloof die voor ons op. Hier en daar cirkelen grote vogels, arenden of 
gieren? 

  
Als we boven het imposante ravijn hangen slingert heel diep onder 
ons de woeste Colorado zich als een onooglijk lintje tussen de rotsen. 
Het is bijna niet te geloven dat deze rivier zijn bedding in de loop van 
vele duizenden jaren zo breed en diep heeft uitgesleten tot dit 
monumentale  kunstwerk van de natuur. De muziek in mijn 
hoofdtelefoon versterkt nog de gevoelens bij het aanschouwen van dit 
wonder, emotie grijpt me naar de keel, en ik voel zowaar mijn ogen 
wat vochtig worden … 
  

  
De kloof is zo’n 466 km lang, tot 16 km breed en 1,6 km diep. Het 



schouwspel is fenomenaal, overweldigend, in al zijn imposante 
grootsheid, zijn grilligheid, zijn verscheidenheid. Ook het werkelijk 
fantastisch kleurenpallet fascineert met overheersende tonen van 
beige, roestbruin en zacht rood. Een beschrijving geven is eigenlijk 
niet mogelijk, fotograferen en filmen schiet ook tekort. Ik zelf maakte 
hier tientallen prachtige foto’s, teveel om hier allemaal bij te plaatsen. 
Dit moet je trouwens toch echt met eigen ogen zien, dit moet je zelf 
mee maken, hier moet je zelf kunnen opgaan in de spectaculaire 
grootsheid van deze canyon … 

  
Tijdens de terugvlucht zien we nog een kudde hertachtigen die net een 
bad nemen in een uitgestrekte poel, en even later zet onze piloot zijn 
‘Eagle 42’ weer fluweelzacht aan de grond. We zijn een 
onvergetelijke ervaring rijker … 

         
Bij het Imax theater is een niet onknappe Japanse toeriste duidelijk erg 
onder de indruk van onze groep zware motoren. In gebrekkig Engels 
weet ze Frank over te halen haar mee te nemen voor een klein toertje; 
niet dat het trouwens tegen zijn zin is hoor ! De Imax film is zeker 
interessant en mooi, maar kan natuurlijk niet tippen aan de 
werkelijkheid; misschien was het beter geweest eerst de film te 
bekijken. 

  
  

Na de lunch rijden we individueel langs de ‘South Rim’ van de Grand 
Canyon. Zijwegen leiden naar uitkijkpunten met telkens andere 
indrukwekkende zichten. Op één ervan zit een “Ground Squirrel” of 
grondeekhoorn die blijkbaar toeristen gewoon is. Het is opletten of hij 
haalt zo de noten uit je zak… 
  
  

Langs de uitlopers van de canyon gaat het naar ons logies van die 
avond, een motel gerund door de Anaszasi indianen, met de 
toepasselijke naam ‘Anaszasi Inn’. Door een inrijpoort kom je op een 
binnenplein rondom ingesloten door  bungalows. Het geheel doet wat 
denken aan de cirkelvormige huifkarren opstelling van de pioniers van 
‘The Wild West’. 
  

  



Vrijdag 17 okt.: van Gray Mountain naar Page, 250 miles. 
  
         Zoals gewoonlijk weeral lekker vroeg uit de veren, en na een 
smakelijk ontbijt bij onze indiaanse gastheren snel weer het zadel in. 
De rit brengt ons vandaag van via Cameron en Tuba City vanuit 
Arizona naar Utah, weeral door uitgestrekte woestijngebieden met 
bleekgrijze heuvels. Hier en daar zie je een totaal afgelegen soort 
boerderij of kleine nederzetting. Op een bepaald ogenblik rijden er 
niet ver naast de baan in de lage begroeiing enkele groepen ruiters, 
cowboys. Ik parkeer even om te filmen en hen aan te spreken. Ze zijn 
op weg naar het nabije stadje Kayenta voor één of ander feest. Als we 
stoppen aan een verder gelegen benzinestation maak ik van de 
gelegenheid gebruik mij te laten vereeuwigen met een typisch geklede 
oude indiaanse, een Navajo vrouw. 
  

  
          Vanaf Kayenta rijden we niet meer in colonne, maar elk op zich 
of in kleine groepjes. Voorbij het stadje naderen we de grens met 
Utah, en in de verte vallen reeds de eerste indrukwekkende 
rotsformaties van Monument Valley op. De solitaire hoge rotsen met 
hun diep bruinrode kleur tekenen zich in het verder bijna vlakke 
landschap scherp af tegen de azuurblauwe hemel. We passeren de 
‘Arizona State Line’, en houden aan de grens even halt voor enkele 
foto’s. Een bord verwelkomt ons hier in ‘San Juan County, Utah’. 
Ondertussen knalt uit de stereo van een Ultra Classic keihard: “With 
or without you”. Gewoon machtig ! 
  

  
          Monument Valley, bekend uit vele Westerns, behoort tot het 
uitgestrekte reservaat van de ‘Navajo Nation’. Uitgestrekt, want hun 
territorium heeft ongeveer 10 maal de oppervlakte van de Benelux. In 
elk reservaat gelden naast de Amerkaanse ook de plaatselijke 
Indianenregels, en is er ook een eigen bestuur en politie. In vele 
reservaten worden door de Indianen ook casino’s uitgebaat. De 
Navajo runnen hier, in the middle of nowhere, een hotel – restaurant 
en een souvenirshop. Binnenin hun gebied ligt ook het Hopi Indian 
Reservation, en ik hoop (!) dus eigenlijk hier een van de befaamde 
Hopi poppetjes op de kop te kunnen tikken, de zgn. “Kachina”. Die 



blijken er inderdaad te koop, doch de prijs valt me tegen: 200 à 250 
dollar voor een popje. Te duur, jammer. Dan maar een originele 
Stetson gekocht in de plaats, een ‘crushable’ model, da’s wel zo 
makkelijk. 

  
  

Ook de rondritten per jeep die de Navajo hier aanbieden zijn 
schrikbarend duur, zodat we ook daar maar vanaf zien. Ik heb zo de 
indruk dat de indianen hier wel hun goudmijntje gevonden hebben. En 
van leider Peter mogen we niet zelf met de motor over de zandwegen 
van Monument Valley toeren, hoewel we enkele andere Harley’s daar 
wel zien rijden… 
  

  
  Na opnieuw een lange mooie woestijnrit komen we aan in 

Page, onze eindbestemming van de dag. Onze laatste stop is aan de 
dam van ‘Glen Cayon’, waar net een vrouwelijke ranger de ‘Stars 
and Stripes’ strijkt. Achter de dam liggen de blauwe wateren van het 
befaamde ‘Lake Powell’. Op de parking staat een witte Sheriff 
‘cruiser’ met op de flanken “Serving Page With Pride”. Als we er met 
enkelen in staan binnen te loeren, klinkt opeens een luid “Can I Help 
You?”. De sheriff is duidelijk niet erg opgezet met onze 
belangstelling. Toch eerst niet, want als hij merkt dat we geen zware 
bikers zijn wordt hij inschikkelijker, legt enkele zaken uit, en toont 
zelfs de twee zware ‘shotguns’ die tussen de voorzetels staan. Hij laat 
ook even het diepe bloedstollende geluidssignaal brullen waarmee ze 
hier de baan bijna letterlijk schoonvegen. 
         ‘ Avonds gaan we bunkeren in een groot saloonachtig eethuis 
met live cowboy orkest. Het is er zeer druk, maar de aankleding en 
sfeer in de saloon zijn wel machtig.  “Yipieyayee, yipieyayoo’ 
(Rawhide) klinkt het luid terwijl onze stevige T-bones vlotjes naar 
binnen gaan, en wat later enkele koppels op de dansvloer rondzwieren 
onder het zweepgeknal van “Ghost Riders in the sky’… 

  
Zaterdag 18 okt.: van Page naar Hurricane, 185 miles. 
  
         Voor dag en dauw zijn we op, maar een ontbijt blijkt verdorie 
niet beschikbaar! Iemand is nog niet komen opdagen, en die iemand 



heeft de sleutels van de keuken. De rest van het personeel staat 
werkloos te kijken. Shit ! We halen wat uit een automaat en gelukkig 
staat er op de kamer een koffiemachine. 
  

  
         Rijden dan maar. De weg voert ons eerst naar Bitter Springs, en 
vandaar bergopwaarts in de ‘Echo Cliffs’ tussen de felrode tot bruine 
rotsen die hier kenmerkend zijn, en die voorlopig nog even de zon 
voor ons blokkeren. Wat verder houden we halt aan een verbreding 
naast de weg met enkele kraampjes waar een Navajo vrouwen hun 
huisvlijt proberen aan de man te brengen. Aardewerk, juwelen, 
snuisterijen… Mooie zaken, maar wel opnieuw vrij prijzig. In de 
vlakte diep beneden zien we onze weg als een tientallen kilometers 
lang lint in de verte verdwijnen. We dalen af en het lint rolt zich nu 
voor ons uit… 
  
  

Druk is het hier overigens niet: een enkele ‘truck’ en een groepje 
groetende Harley rijders is het enige wat hier ons pad kruist. Nu 
begrijp ik wat de Amerikanen bedoelen met “The Freedom of te Open 
Road”. 
         
We komen aan bij de ‘Navajo Bridges’, een historisch zeer 
belangrijke verbinding tussen Arizona en Utah. Naast de ‘Glen 
Canyon Dam’ is dit immers één van de slechts zeven plaatsen binnen 
zo’n 1200 km waar je per auto de rivier en de canyons kan 
oversteken! Beide bruggen zien er volkomen identiek uit, maar de 
oude smalle brug uit 1929, zo’n 254 m lang,  is niet meer in gebruik. 
Parallell ernaast ligt de nieuwe brede brug met een tweevaksbaan en 
een totale lengte van 277 m. Het geheel vormt een fraaie dubbele 
metalen constructie die ‘Marble Canyon’ overspant, een diepe kloof 
van de Colorado rivier, deel uitmakend van de ‘Grand Canyon’. Het 
brugdek ligt op meer dan 140m boven het wateroppervlak! Terwijl we 
hier rondlopen, heeft Frank op de ander oever een zeldzame condor 
gespot! 
  

  
          Als we onze tocht vervolgen wordt snel duidelijk waarom dit de 
‘Vermillion Cliffs Highway’ heet. Links een open vlakte, maar rechts 



liggen rode zandduinen, overgaand in steile rotswanden die een 
schitterend kleurenspel vertonen van horizontale lagen in wit, beige, 
en alle mogelijke schakeringen van rood en bruin. Lekker rijden én 
genieten van de fantastische zichten ! 
  

  
          Vanuit de immense vlakte waar eens bizons graasden “Home on 
the Range” gaat het weer flink omhoog. Ergens midden in de bossen 
houden we halt voor onze middagsnack. Verder rijden we opnieuw op 
een stuk van de prachtige “Vermillion Cliffs Highway”, overgaand in 
een wijdse vlakte met vooral lage begroeiing, het ‘Kaibab National 
Forest’, zo vertelt mij een bord langs de weg. 
  

  
          We zijn opnieuw in Utah, en na weer een stevige rit houden we 
halt aan ‘White Mountain Trading Post’, waar je zowat alles kan 
kopen, van de obligatoire prullaria tot zelfs opgezette poema’s toe. 
Daar profiteert Frank dan ook van om zich een ‘gun belt’ aan te 
schaffen en een soort sheriff ster, wat hem vanaf dan zijn huidige 
bijnaam oplevert:  “Sheriff “! 

  
We zijn hier aan de ingang van het ‘Zion National Park’, een naar 
Amerikaanse normen klein park, maar wel heel erg mooi. De 
roodbeige bergen met dikwijls witte toppen die de vallei omsluiten 
staan scherp afgetekend tegen de wolkenloze azuurblauwe lucht. Wat 
ook opvalt is dat hier vrij veel groen is, met verspreide hoge en lage 
begroeiing. Dit nationaal park doorsneden door de canyon van de 
‘Virgin’ rivier biedt ons weer een overvloed aan prachtige natuur en 
landschappen, kleurrijke gelijnde rotsformaties, zandige droge kreken, 
een riviertje … Je verwacht elk ogenblik een groep cowboys te zien 
voorbij galopperen, achternagezeten door een bende gillende indianen 
… Het enige wat echter af en toe passeert zijn moderne cowboys op 
hun ijzeren ros, veelal donderende Harley’s, en dikwijls rijders zonder 
helm, wat hier in diverse staten toegelaten is. Ook ons “Emgie” 
Magda toert vrolijk helmloos en bijna topless rond op de opvallend 
rode asfaltweg, met haar “Corsicain” Michel netjes achterop … 
  
  

          Aan de uitgang vinden we elkaar terug voor een drink. In een 



wei net buiten het park liggen enkele bizons te herkauwen; veel liever 
zou ik ze natuurlijk in het wild zien; misschien wel op een volgende 
reis ? 

Opnieuw in Utah arriveren we in de vooravond bij ons motel in 
Hurricane. Als ik s’ avonds in het hotel even rondwandel wens ik 
enkele barbecueënde Mexicanen vriendelijk “buen provecho”. Prompt 
wordt ik uitgenodigd, en ondanks mijn protest dat ik met de anderen 
ga eten moet ik prompt mee aanschuiven en op zijn minst proeven van 
hun heerlijkheden. 

  
Vanavond barbecue ! Onze eigen ‘Sheriff’ ontpopt zich tot een 
begenadigde Piet, allez keukenpiet hé ! In de invallende duisternis 
laten we het ons uitgebreid smaken, en tot laat in de avond wordt er 
verteld, gelachen, en … gedronken… !   
  

  
Zondag 19 okt.: van Hurricane naar Las Vegas, 165 miles. 
  
         Op naar Las Vegas vandaag ! Onderweg tanken we in 
Mesquite, een soort ‘Three Corners’ punt, want gelegen bijna pal op 
de grens van Arizona met Nevada, en vlakbij Utah. ‘Der Manfred’, 
onze enige Duitse medereiziger, stelt hier voor om van het traject af te 
wijken en door het ‘Valley of Fire State Park’ te passeren. Een 
gouden tip, zo blijkt ! De uitgestrekte vallei met zijn onvoorstelbaar 
prachtige vuurrode tot bijna feloranje grillig gevormde rotsen 
waartussen de weg zwiept als een zwarte op- en neerdeinende slang is 
gewoon adembenemend. Ik voel het: motorrijden in Amerika, en 
zeker hier, is bij mij binnengedrongen als een virus. Dit is het ware 
motorrijgenot, het Walhalla voor de echte rijder, en ik ben niet van 
plan het hierbij te laten… 
  

   
          Onze volgende stop is Las Vegas! Op het stuk highway dat we 
volgen word ik in een bocht verrast door enkele wilde ‘Desert 
Bighorn Sheep’ die op een open plek tussen de hoge rotsen staan te 
grazen op nauwelijks enkele meters van het voorbijrazende drukke 
verkeer …! 

         



We naderen de “City of Entertainment”. In de verte zien we al enkele 
hotels oprijzen, en iets later draaien we vanuit ‘Russell Road’ aan het 
‘Mandalay Bay’ hotel de befaamde Las Vegas “Strip” op. Hier komen 
we ogen te kort om al die buitensporige pracht en praal te bezichtigen, 
en tezelfdertijd op het vrij drukke verkeer te letten! 

  
In het voorbijrijden zien we fantastische hotels met elk een eigen 
thema: een sfinx en een obelisk (Luxor), als een soort kasteel van 
Doornroosje (Excalibur), een enorme gouden leeuw (MGM Grand), 
een groot Vrijheidsbeeld en wolkenkrabbers (New York), een enorm 
Romeins paleis (Caesars Palace), een Eifeltoren (Paris Las Vegas), en 
tientallen andere verbazingwekkende bouwwerken, te veel om op te 
noemen, we kunnen deze wondere wereld alleen maar aangapen … 
  

  
          Ons hotel, de befaamde ‘Stratosphere’ ligt bijna helemaal aan 
de andere kant van de strip. Maar eerst besluiten we de plaatselijke 
Harley dealer te bezoeken. De grootste van de wereld, zo claimt hij, 
maar dat doet ook Bruce Rossmeyer in Daytona Florida, waar ik in het 
begin van dit jaar was… 

Maar goed, groot en de moeite waard is hij zeker, en weer worden 
naarstig jassen, hemden, T-shirts gepast en blinkende chroom 
ingeslagen. De prijs? Zowat de helft van wat het in België kost. Bij 
het wegrijden zien we ook nog een speciaal Harley koppel voorbij 
donderen. Vooral de vrouw trekt ieders aandacht: jong, mooi, blond, 
slank, van kop tot teen in wit leder gestoken en statig rijdend op een 
eveneens sneeuwwitte prachtig verbouwde donderende Harley… 
Waauw, gezien worden is blijkbaar de boodschap ! 
  

  
          Het inchecken in de ‘Stratosphere’ gebeurt zoals hier overal 
gebruikelijk is aan een balie in de speelzaal van het enorme casino op 
het gelijkvloers. Terwijl Peter de formaliteiten gaat vervullen, wachten 
wij met onze bagage tussen de ontelbare rijen slotmachines en wat 
hier allemaal nog mag staan. Naast ons is een vrouw in de weer op 4 
toestellen tegelijk. Na een tijdje houdt ze hier blijkbaar voor bekeken. 
Nieuwsgierig haal ik voor de lol een dollarbiljet boven en stop het in 
de eerste blinkende en flikkerende machine. Een toets licht op? Ik 



druk er op, en een andere toets wordt verlicht? Dus ook daar even op 
gedrukt. En onder het oog van de dame die hier daarnet speelde rolt 
een ticket uit de ting-ting bak, waar op gedrukt staat: ‘$ 75,75’. ???… 
Ik ken de gang van zaken niet, en op gevaar af uitgelachen te worden 
geef ik aan een loket mijn ticket af. Prompt telt het meisje mij 75 
dollar 75 cents in biljetten en klinkende munt af ! Hallo, mijn eerste 
vergokte Las Vegas dollar brengt goed op !! 

         
Het ‘Stratosphere’ casino & hotel met 2.444 kamers is van 
kilometersver herkenbaar aan zijn 350 meter hoge toren. Op de top 
hiervan bevindt zich een draaiend restaurant. Nog hoger vindt je de 
ultieme uitdaging: je kan hier kiezen tussen 50 m worden 
omhooggeschoten (Big Shot), met een karretje een kleine vrije val 
maken hoog boven Vegas (X-Scream), of in een carrousel op zo maar 
even 300 m buitenboord worden gehangen (Insanity, the Ride). Na u, 
ik zal deze beker aan mij laten voorbijgaan… !! 
         
Magda, Michel, Benita en ikzelf besluiten op verkenning te gaan langs 
de Strip. Woorden (en ook onze wat krappe tijd) schieten hier tekort. 
Voor Las Vegas moet je tijd nemen, Vegas moet je be-leven… 
  

  
           We staan in bewondering voor de als een Doge-paleis 
gebouwde ‘Venetian’ met zijn helder meer waarop authentieke 
gondels (met gondelier) toeristen rondvaren onder de klanken van “O, 
sole mio”. Onder een kopie van de Eifeltoren drinken we iets op het 
terras van de ‘Paris-Las Vegas’ met zijn grote luchtballon. Voor een 
kleine meerprijs kan je trouwens dat drankje krijgen in zo’n mini 
ballon, die je dan mag meenemen. Wat blijkbaar ook vlot te verkrijgen 
is zijn ‘girls’, en dat in alle maten en kleuren, ook per twee of drie, en 
dat zelfs aan wat je dumpingprijzen zou kunnen noemen (denk ik) als 
je tenminste mag voortgaan op de kaartjes die je zowat overal in de 
hand gedrukt worden…. 
  

  
          Op de achtergrond blinkt de lichtreclame van ‘Planet 
Hollywood’. We bezoeken ook een stukje van het uitgestrekte 
‘Caesars Palace’ (later blijkt dat we het mooiste gemist hebben), 



enkele (dure) shops, bekijken de fonteinenshow van ‘The Bellagio’ en 
ik trakteer met mijn 75 dollar in het ‘Harley Café’. Wat verder vinden 
we dé winkel voor Magda & Michel: ‘M&M’s World’. 
Onvoorstelbaar, twee verdiepingen grote oppervlakte met uitsluitend 
gadgets allerhande van de gekleurde snoepjes!   

 Lam gelopen pikken we omstreeks middernacht op de 
terugweg nog de fantastische piratenshow mee aan ‘Treasure Island’, 
en via o.a. de ‘Circus Circus’ en de ‘Sahara’ terug naar ons hotel en 
naar bed, morgen is het weer vroeg dag ! 

  
Maandag 20 okt.: van Las Vegas naar Lone Pine, 235 miles. 
  
         Vandaag staat o.a. het beruchte ‘Death Valley’ op het 
programma. Onder een alweer wolkenloze blauwe hemel voert het 
uitgestrekte asfaltlint zover het oog reikt opnieuw door weidse 
woestijnlandschappen met een lage vegetatie van wat eruit ziet als een 
soort yucca. Bij een tankstop staat één van de combinaties zoals we er 
al tientallen ontmoetten: een zware pickup met daarop gekoppeld als 
oplegger een enorme mobilhome, een zgn. “Travel Trailer”. We slaan 
een praatje met de eigenaar en zijn gehandicapte vrouw. Zij vertellen 
dat ze have en goed hebben verkocht, en nu net als vele anderen gans 
de US doortrekken met hun rijdende woonst. 
         
We naderen de ‘Vallei de Doods’. Een eerste stop aan ‘Zabriskie 
Point’ toont ons een speciaal laag landschap met rotsen in kleuren wit 
en beige, met soms roetzwarte toppen. Daarachter een uitgestrekte 
vlakte afgesloten met een verre bergrug. Het is warm, maar in deze 
tijd van het jaar is Death Valley niet op zijn moordendst. Toch maar 
eerst water drinken; voldoende vocht binnenhebben is de boodschap ! 
  

  
          We mogen opnieuw individueel rijden; afspraak binnen enkele 
uren aan ????. Iets verder staat een oude roestige machine met een 
hoge schouw en één groot ijzeren voorwiel, voor een rij wagons, 
allemaal met grote en brede ijzeren spaakwielen. Het bord ernaast 
vermeld dat deze “Old Dinah” een stoomtractor uit 1894 is, ooit de 
vervanger van de “Twenty Mule Teams”. Omstreeks 1885 bestonden 
deze ‘Wagon Trains’ uit een span van 20 muilezels die vroeger de 



wagons moesten trekken door Death Valley. Ze gingen 24 ton borax 
laden bij de mijnen, en brachten hun vracht (36,5 ton!) in 10 dagen 
naar het 165 mijl (méér dan 250 km) verder gelegen station van 
Mojave ! Deze wagens zien we wat verderop staan, op traditionele 
grote smalle karrenwielen, en met houten watertonnen vastgemaakt 
aan de zijkant. 
In het ‘Visitor center’ dat ik even bezoek, zijn ook heel wat relikwieën 
te zien uit die tijd, dikwijls teruggevonden bij de in onbruik geraakte 
mijnen. 

           
         Aan het eenzame ‘Stovepipe Wells’, een hotelletje en ‘General 
Store’ annex souvenirshop zowat midden in Death Valley hebben 
velen van de groep halt gehouden voor een drink. Aan de kant trekt 
een oude brandweerwagen mijn aandacht. Wat die hier doet mag Joost 
weten, ik denk niet dat hier binnen de 100 km iets te blussen viel of 
valt? Terwijl enkele andere Harley’s alweer wegdonderen zet ik mij 
even neer bij de sympathieke Nederlander “Sjon” (John, wiens motor 
ik in Mexico half in de vernieling reed) voor een babbel. De meesten 
onder ons besluiten hier ook om dezelfde T-shirt te kopen en aan te 
trekken. Onder de kop ‘Death Valley’ is een motorrijdend skelet 
afgebeeld, met daarbij de heel toepasselijke tekst “Sun on my Bones 
and Sand in my teeth”… 

  
Ik ben opnieuw alleen op pad. De volledig verlaten weg gaat naar 
beneden en tekent zich vele kilometers zowel achter als voor mij af, 
om in de verte te verdwijnen in een trillende hitte aan de horizon. Op 
het diepste punt van de vallei, zo’n 65 meter onder de zeespiegel, stop 
ik in mijn eentje en wandel een eindje de korstige zoute woestijn in. 
Alles is hier poederdroog, gebleekt door de zon die als een koperen 
ploert aan de hemel hangt, en bedekt met een laagje grof zout. Alleen 
hier en daar weten enkele Mesquite struiken zich wat te handhaven in 
deze door bergen omsloten troosteloze woestenij. 
  

  
          Opeens flitst uit het niets een sneeuwwit pijlsnel vliegend 
toestel langs de rand van  de bergen, om weer even snel te verdwijnen. 
Een soort vliegtuig, maar dan wel een model dat mij in elk geval 
volledig onbekend is? Terwijl ik mij nog sta te verbazen komt dwars 



over de vlakte een ander straalvliegtuig snel in mijn richting. Niet 
zover van mij vandaan trekt het opeens steil op, en  gaat met 
donderend geraas verticaal omhoog in het zwerk. Nog een kleine stip, 
en dan … niets meer, volledig verdwenen in de blauwe lucht. Ik 
herinner mij ergens gelezen te hebben dat de ‘Air Force’ deze 
uitgestrekte vallei gebruikt voor proefvluchten, waarvan ik dus nu 
toevallig getuige mag zijn. 

  
Ik zie in de verte wat motoren afdalen, en even later passeren 
zwaaiend enkele anderen van onze groep. Didier, onze ”Poor 
Lonesome Cowboy” bolt ook eenzaam voorbij, en wat later volgt en 
stopt Frank, wat ons toelaat hier enkele foto’s te maken van elkaar.      
Terug samen trekken we weer de bergen in. Ik ben vooruit gereden en 
dan gestopt om de groep te filmen die opklimt en passeert, en nadien 
even de struikjes te wateren. Tegen de tijd dat ik terug mijn stalen ros 
beklim is de groep al een hele tijd weg. Verkeer is er zo goed als niet, 
de weg ligt er goed bij, dus ik kan mij uitleven en met het gas er op 
geniet ik volop van het bochtenwerk. 

‘Lone Pine’ waar we overnachten blijkt een piepklein maar 
typisch plaatsje te zijn, met bijna alleen een ‘Main Street”, waarin 
vooral een paar saloons de aandacht trekken. Eerst wordt door de 
bruingebrande stoffige groep het intussen traditionele “Après-ride” 
biertje gedronken. Geleund op de motoren wordt onder het genot van 
dit drankje nog heel wat afgebabbeld en –gelachen. Het was weer een 
fantastische dag en we hebben veel met mekaar te delen. In één van de 
saloons gaan we nadien onze ondertussen traditionele ‘Porterhouse 
steak’ eten. Ons motel is klein maar meer dan comfortabel genoeg 
voor de groep vermoeide maar tevreden ‘Iron Horse Cowboys”. 
  
Dinsdag 21 okt.: van Lone Pine naar Fresno, 270 miles. 
  
         Bij het krieken van de ochtend uit de veren, en onmiddellijk in 
het zadel om meteen wat woestijnkilometers af te malen. Eerst naar 
via Big Pine naar Bishop, waar we halt houden voor het ontbijt bij 
‘Erick Schat’s Bakkerij’ ! Wie moest ook alweer forfait geven voor 
deze reis wegens een hernia? Eric Schacht? Ook toevallig! Voor de 
deur staan enkele ornamenten als een levensgrote gebeeldhouwde 



Indiaan, een kleine Harley Davidson, een open ‘pink’ Cadillac 
convertible, en een oude felgele Willy’s bestelwagen van de bakkerij 
met helrode en lichtblauwe accenten en de vermelding “The Original 
Sheepherder Bread”. 
‘Bakkerij’ blijkt een serieus understatement te zijn voor een grote zaak 
met aan de ene kant de ruime winkel en aan de andere kant een knusse 
gelagzaal. De aankleding is wat druk maar gezellig oud-Nederlands, 
en dat is dan ook van waar eigenaar Erick Schat oorspronkelijk 
afkomstig was. Zijn Nederlands is wat moeizaam en gebroken, maar 
verstaanbaar. Het aanbod van alles wat met een bakkerij heeft te 
maken is enorm, maar ik kies bij één van de talrijke winkelmeisjes 
voor enkele sneden heerlijk uitziend rozijnenbrood. De smaak lost 
mijn hoge verwachtingen alvast in. 

  
Ik ga buiten wat foto’s maken, want mijn oog was daar gevallen op 
een prachtige oude Studebaker ‘Golden Hawk’ zowat in 
showroomstaat. Terwijl ik plaatjes schiet komt net de eigenaar eraan. 
Hij vertelt dat deze ‘vintage car’ uit 1957 een ‘turbocharged’ V8 is 
met zo’n 275 pk ! De wagen is volledig origineel, in goudkleur en met 
aan elke kant een van binnenuit bedienbare zoekspot. De waarde 
ervan hier in de US bedraagt ongeveer $25.000. Als hij wegrijdt laat 
de motor zijn machtig diepe brul horen; ik krijg zowaar kippenvel. 
         
         Back on the road maken we een kleine omweg op de voorziene 
route. Die voert ons door een oorspronkelijk eerder vlak gebied, waar 
we echter stuiten op een reeks spectaculaire “Dips”. De weg gaat 
enkele meter sterk omhoog, even plots weer meters naar beneden, 
terug omhoog, en dit zo een tiental keren kort na elkaar. Je ziet de 
motoren voor je verdwijnen, weer opduiken, opnieuw 

  
verdwijnen, enz. Ondertussen moet je zelf goed bij de les zijn, want de 
toppen en dalen zijn kort en laten geen verstrooidheid toe. Bovendien 
kriebelt elke duik ook aardig in de buik. Yiiihaaah !  

  
Dan gaat het de bergen in. De weg is ronduit prachtig, en gaat stilaan 
over in een bosrijk gebied, dat er wel uitziet alsof er een zware brand 
heeft gewoed. Het gaat om verspreide dennenbomen, want verderop 
passeren we een gevrijwaard gedeelte, wat later weer plaats maakt 



voor grote open stukken begroeid met groen-gele ‘sagebush’. Rechts 
van ons zien we daartussen later het befaamde en bizarre stilleven van 
‘Mono Lake’, één der oudste meren ter wereld. De rust en stilte op 
het iets lager gelegen zoutmeer met zijn eigenaardige rotspieken 
boven het gladde blauwe oppervlak geven een indruk van totale 
verlatenheid. “… zich schilderachtig verheffende rotsmassa’s van 
witachtig, grofkorrelig gesteente” schreef ooit Mark Twain. We lassen 
nog een koffie- en tankstop in aan het eenzame ‘Lee Vining’. 
  

  
 We naderen nu de ‘pas der passen’, de beruchte 3.031 m hoge 

“Tioga Pass”, die een groot deel van het jaar afgesloten is door 
sneeuw. Grote borden eerder langs de weg vertelden ons dat de pas nu 
gelukkig nog open is, en we kunnen volop genieten van het imposante 
landschap met schitterende zichten op de besneeuwde toppen van de 
‘Sierra Nevada’. We zijn op weg naar ‘Yosemite National Park’. 
Yosemite is indiaans voor ‘Grizzly’, de hier ter plaatse ondertussen 
uitgestorven machtige beer. 

  
  

          De rit van zo’n 100 km door het nationaal park doen we weer 
individueel, wat toelaat maximaal te genieten van het landschap. 
Helemaal anders dan het lieflijker ‘Zion Park’ is dit Yosemite 
adembenemend door zijn ruige schoonheid, zijn fonkelende groene en 
blauwe meren tussen besneeuwde bergen, zijn dichte dennenbossen en 
ruwe grijze rotsmassa’s, zijn door de gletsjer gevormde vallei… Zoals 
je op de foto’s kan zien:  heel indrukwekkend ! 
  

  
De Harley snort tevreden terwijl ik hem op ‘Cruise Control’ laat lopen 
om al dat moois te kunnen filmen. Met alweer een unieke ervaring 
rijker overnachten we in Fresno. 
  
Woensdag 22 okt.: van Fresno naar Porterville, 155 miles. 
  
         Wanneer ik opsta hoor ik op de radio dat “more than a thousand 
shots were fired at Fresno last night…”. De rest van het bericht gaat 
verloren. Gelukkig hebben wij daar niks van gemerkt! Omdat het 
hotel verbouwd wordt is het ‘ontbijt’ nogal geïmproviseerd, summier, 



en rechtstaand. “A la guerre comme a la guerre”, we laten ons humeur 
daardoor zeker niet beïnvloeden. 
         Een eerste halte in ‘Squaw  Valley’, waar we tanken aan het 
“Indian Trade Center” een hele mondvol voor een klein 
benzinestation annex winkel. Daar is ook een Mormoonse familie 
gestopt. De vrouwen dragen lange rokken, zijn hoog dichtgeknoopt, 
en hebben een soort kanten mutsje op. 
Na het tanken gaat het opnieuw omhoog. Als HUG leden weten we 
wat groepsrijden is, en we zijn de grote gaten die de Nederlanders 
laten vallen wat beu. Dus hebben we besloten om nu eens niet 
achteraan, maar vlak achter de leider aan te sluiten. Peter houdt er een 
stevig tempo en vlot bochtenwerk op na, maar wij plakken als vliegen 
aan zijn achterwiel. Ook Michel met Magda achterop geeft geen 
krimp. Snel en vlot slingert het bergopwaarts tot we arriveren in 
‘Sequoia and Kings Canyon National Park’, het gebied met de 
reuzenbomen. 
  

  
          Een eerste stop brengt ons bij enkele naar onze normen enorme 
soort cipressen, die zich pijlrecht verheffen naar de hemel. Ik denk 
“Waw! Dàt zijn serieuze bomen!”. Later zal blijken dat dit maar een 
voorproefje was ! Langs de weg staan borden: ‘CAUTION Active 
Bear Area’. We rijden opnieuw individueel, maar de meesten vinden 
elkaar terug bij de ‘General Sherman Tree’, “The Largest Tree on 
Earth”. Deze reusachtige mammoetboom is wel niet de hoogste of de 
dikste  ter wereld, maar wel die met de grootste massa. Het weggetje 
er naar toe voert door een andere omgevallen Sequoia, waar gewoon 
een tunnel van zo’n 2 meter breed en hoog is in uitgehakt…! 
  
  

          Enkele data omtrent ‘General Sherman’ ? De ouderdom wordt 
geschat op meer dan 2.500 jaar. Hij is zo’n 83m hoog, en de 
stamomtrek aan de voet is meer dan 31 m, en zelfs op borsthoogte nog 
26 m. Het geraamd gewicht is 1.385 ton, een serieus hoopje brandhout 
zeg maar … 
  
  

          Ik ben opnieuw solo en als eerste op weg, en dat loont ! Op een 
bepaald ogenblik zie ik aan de kant van de verder verlaten weg een 



mobilhome, en 2 mensen staan blijkbaar in het bos te speuren. Ik stop 
onmiddellijk, en ga voorzichtig mee gluren. Ik schrik; op zo’n kleine 
100 meter afstand lopen zowaar enkele zwarte beren te snuffelen 
tussen de magere begroeiing en het kreupelhout en de dennenappels 
op de grond. Het lijken mij een volwassen dier en twee grote jongen te 
zijn. Wanneer ik een klein eindje het bos inga om beter te kunnen 
filmen, breekt een takje onder mijn voet. De volwassen beer kijkt op, 
en ik trek mij wijselijk voorzichtig terug op de relatieve veiligheid van 
de weg. 
  

          
          Deze voert mij nu verder door de prachtige natuur hier, met zijn 
vele enorme Sequoia’s, en dan tot buiten het park. De afspraak is aan 
het benzinestation van het dorpje ‘Tree Rivers’. De kilometers lange 
afdaling er naar toe is weer puur genieten voor elke motorliefhebber. 
De weg draait en keert tussen de loofbossen dat het een lieve lust is, 
met korte en lange bochten, en biedt ondertussen ook nog mooie 
panorama’s.  
         We overnachten in de ‘Best Western Porterville Inn”. 
  

  
Donderdag 23 okt.: van Porterville naar Los Angeles, 270 
miles. 
                                                                                  
         Onze route voert eerst door uitgestrekte plantages van vooral 
citrusvruchten. Aan een stalletje bij de ‘Cairns Corner Olive Trees’ 
stoppen we even voor wat fruit.  In 1894 kwam hier blijkbaar de eerste 
commerciële aanplanting van olijfbomen in Tulare County, Californië. 
Oorspronkelijk waren de olijfbomen bedoeld als beschutting voor de 
sinaasappelboomgaard, maar ze bleken zo succesvol dat hier ook een 
bloeiende olijvenkweek tot stand kwam.  
In de streek van Maricopa stuiten we ook op de eerste ‘ja-knikkers’, 
de speciale pompen die olie uit de ondergrond bovenhalen. Op 
sommige plaatsen voeren ze met vele tientallen hun stomme slome 
dans uit. 
  
Vanuit de vlakte naderen we opnieuw heuvelachtig gebied. Peter laat 
ons stoppen voor een drink en een briefing. We krijgen opnieuw de 



vrije teugel, en mogen individueel onze lusten botvieren in het 
bergachtige en bochtenrijke gebied van het “Los Padres National 
Forest”. Afspraak bij het uitkomen van de area aan de bikerskroeg 
van Ojaj. De weg leidt hoog de bergen in, en ik geniet er volop van de 
vele bochten veilig maar toch zo vlot mogelijk door te gaan. Af en toe 
hou ik even halt voor foto en film. Op een bepaald ogenblik kom ik 
met korte tussenpozen verschillende Ferrari’s tegen. Blijkbaar maken 
ze hier met een groep een  ritje, net als wij. Dan flitst tussen enkele 
van die bolides een bloedrode gestroomlijnde bike voorbij… Een zeer 
goed zicht erop had ik niet, maar mijn kop eraf als dat niet de zeer 
zeldzame motor van Ferrari was ! 

  
In de gezellige ‘Deer Lodge’ in Ojaj genieten we in de schaduw van 
enkele palmbomen van een hapje en een drankje terwijl af en toe wat 
Harley’s voorbij donderen. 
Als we onze weg vervolgen gaat het over de heuvels met prachtige 
luxe villa’s richting kust. We passeren ‘Mulholland Highway’, en zien 
na 2 weken opnieuw de zee. De afdaling is vrij spectaculair, en foutjes 
worden onmiddellijk afgestraft. Ik zie voor mij Michel even langs een 
vangrail wrijven, en Manfred gaat ei zo na uit de bocht. Het probleem 
is dat je blik wordt getrokken naar de mooie zichten, maar de 
kronkelende weg met korte bochten geen seconde verstrooidheid 
vergeeft ! 
  

  
  
          Aan het strand in Malibu houden we opnieuw halt, wat ons de 
opmerkzaamheid van een plaatselijke sheriff oplevert. Nadat hij eerst 
gepasseerd is keert hij terug om zich weinig onopvallend aan de 
overkant van de weg te stationeren. Ik wist niet dat ons groepje er zo 
bedreigend uitzag ? Of verwachten de bewoners van de dure villa’s 
beneden ons aan het strand dat gewoon van hun 
ordehandhavers?  Iedereen laat zich hier nog uitgebreid fotograferen 
bij het bord ‘Malibu 27 Miles of Scenic Beauty’, want het eind van 
onze fantastische reis komt jammer genoeg in zicht… nog een klein 
eindje tot Los Angeles, en dan de motoren opnieuw ingeven … 
  

  



 Vrijdag 24 okt.: Los Angeles, 0 miles… 

  
Motorloos ! in de voormiddag besluit ons groepje van 4 mee te gaan 
op een sightseeing ‘Los Angeles City Tour and Hollywood’. Bij de 
ticketbalie staan een levensgrote Obama en Mc Cain, dus zeker een 
foto, met mijn hand collegiaal op hun schouders. Straks wordt deze 
Obama misschien –hopelijk- de nieuwe president van de US. De 
rondrit blijkt een goed idee, want op korte termijn zien we enkele 
hoogtepunten. Het strand en de omgeving van ‘Venice Beach’ zijn op 
dit ochtendlijke uur weliswaar nog grotendeels verlaten. In Beverley 
Hills en aan ‘Rodeo Drive’ daarentegen is wel al wat schoon volk op 
shopping-wandel. Ook aan de kraampjes van ‘Farmers Market’ is al 
heel wat activiteit. Op Hollywood Boulevard is het zelfs  al heel druk. 
Bij het ‘Chinese Theatre’ en de ‘Walk of Fame’ zijn Marylin Monroe, 
Elvis presley, Bat- en Spiderman, Catwoman, en diverse andere 
bekende of beroemde figuren in elk geval al prominent aanwezig om 
met al wie het wenst tegen een kleine fooi op de foto te gaan. Via de 
‘Sunset Strip’ wordt de mooie toer afgerond. 
  

  
          Nadien gaan we nog naar ‘Bartels’ HD’ in Marina Del Rey, 
waar weer naarstig gesnuffeld en gepast wordt. Ik kwijl op een 
prachtige Harley Pilot Jacket, maar durf hem niet kopen omdat ik 
bang ben dat ik in problemen zal komen met mijn bagage… Achteraf 
beklaagd natuurlijk, hier kost hij zo’n 250 euro meer! 

  
In de namiddag gaan M&M alleen op draai, en besluiten Benita en ik 
een bezoek te brengen aan ‘California HD’. Een busrit van een klein 
halfuur brengt ons daarheen. Het is net Halloween en de zaak baadt 
dan ook in een semi-lugubere sfeer, er is duidelijk heel wat moeite 
gedaan. Prachtige bikes ook! Zowel binnen in de showroom als buiten 
op de klantenparking staan heel wat juweeltjes te blinken. 
  

  
De volgende dag hebben we nog een vrije morgen voor we 
vertrekken, en  komen we te weten dat er op wandelafstand een heus 
oldtimermuseum is, het ‘Automobile Driving Museum’. Dus Benita en 
ik daar uiteraard naartoe. Het museum wordt uitgebaat door 



vrijwilligers, en de toegang is gratis, toe maar! En bovendien loont het 
meer dan de moeite. Ik watertand bij het bekijken van een zeer 
uitgebreide collectie van zeker een 100 tal prachtig gerestaureerde 
oldtimer automobielen uit Amerika’s glorietijd. Er zijn echte 
juweeltjes bij ! Benz 1886, Schacht (!) 1904, tot 1951 Nash, en naast 
de klassieke Ford’s en Cadillac’s een hele serie Packard’s, DeSoto, 
Studebaker, enzovoort… Een speciale car is zeker de 1955 Packard 
Carribean Convertible, ‘Gift from Howard Hughes toJean Peters’, wit 
met onderaan een rode en een zwarte band. 
Heel speciaal is bovendien dat zowat elke zondag enkele wagens de 
baan opgaan voor een toertje, waarbij bezoekers een ritje kunnen 
meemaken! 
  

  
En dan ……….. is het tijd om huiswaarts te vliegen ………….! 

  
I’LL BE BACK ! 

  
  
 	  


