
Een terugblik in het rijke verleden van onze ere-
voorzitter: 
  

In 2010 vierden wij het 10-jarige officiële bestaan van de HUG met een algemene 
ledenvergadering met feestelijke lunch en diverse knappe optredens in het prachtige 
decor van de ridderzaal in het kasteel van Moerkerke. Tijd om even kort stil te staan 
bij de aktiviteiten van de afgelopen 10 jaar waarin we met de HUG toch heel wat mooie 
tijden mochten beleven. Soms een stuk op snelwegen maar zoveel mogelijk via kleinere 
en zelfs landelijke baantjes hebben we zo ook al flink wat kilometers bijeengefietst. 
  

Ik vergeet er wellicht nog, maar we zijn om te beginnen minimum een 3-tal keren naar 
onze Ardennen gebold met zelfs groepen tot 15 man. Ook reden we minstens 3 x naar de 
Loirestreek met een grote groep om te logeren bij ons toenmalige lid en vriend John . 
Naar  Friesland gingen we met 11 rijders, en naar Normandië met zijn achten. 
  

In 2003 vertrokken we met een mooie groep van een 12-tal leden helemaal naar de 
viering van 100 jaar Harley-Davidson in Barcelona. Ook naar de European HOG rally in 
het mondaine St.-Tropez reisden we met een 10-tal HUGgers, en we reden naar Corsica 
en toerden daar met 8 HUG leden. 
  

In 2007 bolden Rabbit en ikzelf (Pres) via een toeristische route van uiteindelijk 21 
dagen en meer dan ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-
com:office:smarttags" /7000 km via o.a. Toledo, Córdoba en Gibraltar naar de Europese 
HOG rally in Fuengirola (Andalucía) én bleven op de terugweg ook nog enkele dagen 
plakken in Benicássim voor de Spaanse HOG rally . 
  

Met een kleinere groep vertrokken we ook naar Toscane (nooit méér regen gezien)in 
2008, maar het absolute fantastische hoogtepunt van alle HUG reizen was toch 
ongetwijfeld wel de betoverende ‘Western Discovery’, een route van meer dan 4000 km 
met 6 HUG leden langs alle hoogtepunten van West-USA in oktober 2008 … Mijn 
uitgebreide reisverhaal hierover lees je onder 'reisverslag USA'. 
  

In 2011 en 2012 hadden we een 4-daagse langsheen de zuidkust en het hinterland in 
Engeland. 
  

Ook in 2012 trokken we opnieuw met 5 HUG leden naar de US om daar deel te nemen 
aan de jubileumrit (20 jaar) van USA Motorreizen. Vertrokken vanuit L.A. toerden we 
doorheen Californië, Arizona, New-Mexico, tot een stuk in Texas. We bezochten o.a. 
(Old)Tucson, Tombstone, Phoenix, en de grote HD dealer Barnett in El Paso. 
  

Van de oudere nog huidige leden denk ik dat zeker de Vice (Eric), Garfield (Ghislain), 
MG & Corsicain (M&M = Magda en Michel), Rabbit (Roger), Holly (Benita)  en ikzelf (Pres 
Herman) unieke souvenirs meedragen aan één of meerdere (of alle) van deze prachtige 
motorreizen… 
  

De voorzitter.	  


