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Afscheid van een vriend 
Beste Eric, 

 
Ik geloof er niet in dat je dit kan lezen, maar ik wil je niet laten gaan zonder dit geschreven te 
hebben. We deelden een hobby: motorrijden, de R-club, maar we deelden ook een passie: 
sportief motorrijden. Op het circuit, in de Eifel, op de Nordschleife, … overal waar mooie 
bochten zijn. Onze passie, die we gelukkig met nog meer geestverwanten konden delen, is niet 
zonder risico. Ik weet dat, jij wist dat. Ik weet niet of jij je het wel eens hebt afgevraagd, maar 
ik heb me soms, niet vaak, slechts een enkele keer, wel afgevraagd of die passie de risico’s 
waard was. Toen we in juni van dit jaar nog, na wat gewenning, tamelijk hard over de Nord-
schleife hadden gejaagd (en ik je maar net kon bijhouden), stonden we nog lang daarna, 
adrenaline dampend, zichtbaar na te genieten. Toen was de passie de risico’s waard. Toen we 
vorig jaar op Assen, tijdens een circuitdag waar ik voorrijder was, na een halfnatte, maar safe 
en snelle middagsessie, met een brede glimlach elkaar stonden te vertellen hoe plat we on-
danks de regen waren gegaan, was de passie de risico’s waard. En ik zal de rest van mijn leven 
niet meer vergeten hoe wij in mei 2004 vanuit Zilshausen “even” Cees in Cochem gingen 
ophalen, samen met Manfred. Het was een kort ritje, maar een van de mooiste ooit. Dezelfde 
glinstering die Monique in mijn ogen zag toen we bij het hotel terugkwamen, zag ik ook in 
jouw ogen. Pure passie. En zonder enige twijfel de risico’s waard. Maar dan waren er toch ook 
momenten van twijfel, Eric. Of zelfs momenten dat ik zeker meende te weten dat onze passie, 
of welke passie dan ook, de risico’s niet waard was. Niet die risico’s in elk geval. Zo’n moment 
had ik beslist maandag, toen Sandra mij ’s-ochtends om kwart over zeven op mijn werk belde, 
en volledig overstuur vertelde dat jij was verongelukt. Ongeloof, verbijstering, doodse stilte, … 
Godverdomme, het kan gewoon niet. Zondag nog, de ledenvergadering, de barbecue, de lol 
die we hadden; nog maar eens verteld hoeveel mazzel we in Duitsland hadden gehad toen 
Richard op de Nordschleife zijn complete olievoorraad op de baan achterliet, en jij (helemaal) 
en ik (een beetje) onder de olie zaten, maar wonderwel overeind bleven. Inderdaad, wat een 
mazzel hadden we daar. Maar de mazzel was kennelijk op. Geluk is mooi, maar kan mee-
dogenloos zijn als ze je in de steek laat. Ik heb in een voorwoord voor R-force al eens de 
woorden van voormalig GP coureur Philippe Coulon herhaald, die, op de vraag waarom-ie 
toch elke wedstrijd weer bereid was om zulke risico’s te nemen, antwoordde met: “parce que 
la vie est courte”, het leven is kort, en in dat korte leven wilde hij zoveel mogelijk die dingen 
doen die voor hem het leven de moeite waard maakten. Ondanks, of misschien ook dankzij, de 
risico’s. Ik realiseer me dat dat voor veel mensen een niet te begrijpen levensinstelling is, leven 
voor je passie, ondanks de risico’s. Maar Eric, ik realiseer me ook dat het, zeker de laatste jaren, 
voor een belangrijk deel die passie is geweest die het leven voor jou de moeite waard maakte. 
En dat geeft mij troost. Een schrale troost, maar toch. 

Eric, het was een eer en een voorrecht om jou gekend te hebben en, al was het veel en veel te 
kort, die passie met jou te hebben mogen delen. Ga met God, als je daarin gelooft. Ik zal je 
missen bij al die ritjes door de Eifel, over de Nordschleife, op Assen … Maar ik zal je nooit  
vergeten, want een echte vriend blijft altijd bij je. 

 
Hans Heemskerk 15 juli 2005  



RR -- f o r c ef o r c e   6 

Na een zonovergoten ledenvergadering en 
een supergezellige BBQ met heel veel R-
clubleden, is zondagavond 10 juli, onderweg 
naar huis, collega-bestuurslid en vriend Eric 
Mientjes dodelijk verongelukt. 

Eric was al een tijdje lid toen hij eind 2003 
het bestuur kwam versterken. Letterlijk ver-
sterken, want Eric bleek al snel een enthousi-
ast organisator van beurzen, circuitdagen en 
andere clubactiviteiten te zijn. Samen met 
anderen, maar als het moest ook in z’n 
eentje. Veel leden kenden Eric dan ook van 
de beurs, van een circuitdag of van een 
“toer”tocht naar (bij voorkeur) de Duitse 
Eifel; als het maar even kon was Eric erbij. 
Enthousiast, vrolijk, collegiaal. Een vriend van 
velen. Als bezoeker van een clubevenement 
merk je alleen iets van het resultaat, niet 
altijd is duidelijk hoeveel geregel, gebel en 
heen & weer rijden er voor dat resultaat no-
dig is. Eric deed het allemaal met heel veel 
plezier. 

Op vrijdag 15 juli is Eric gecremeerd. Een 
indrukwekkende stoet motoren reed, mede 
op verzoek van Eric’s ouders, voor de aller-
laatste keer achter Eric aan. Iemand merkte 
op dat Eric, onbedoeld en tragisch genoeg, 
voor de grootste opkomst sinds de oprichting 
van de R-club had gezorgd. En dat was waar. 
Het was ontroerend om te zien hoe, één voor 
één, bijna 100 doorgaans stoere motorrijders 
en –rijdsters, onder doodse stilte, Eric’s 
ouders condoleerden en trachtten te steu-
nen, te troosten. Imponerend was daarna de 
rit achter Eric aan, naar Schagen, waar bij 
het crematorium, als laatste groet, de mo-
toren nog één keer brulden, eervol, woedend, 
machteloos … De veelal donker gekleurde 
helmvizieren konden de emoties nauwelijks 
verbergen. De afscheidsdienst die volgde was 

even ingetogen als hartverscheurend.  

We zullen Eric heel erg missen. Op beurzen, 
in Assen, in Zilshausen, op de Nordschleife, 
op onze vaste vergaderstek in Bodegraven … 
We wensen alle vrienden en kennissen van 
Eric, maar toch vooral zijn ouders, zijn zus en 
overige naaste familieleden veel sterkte toe. 
We hebben samen genoten met Eric, we heb-
ben samen gejankt om Eric. En als het gaat 
om alle mooie dingen die wij samen met Eric 
hebben beleefd zou ik graag willen geloven 
dat Clapton’s vragen bevestigend kunnen 
worden beantwoord: 

 

Would you know mij name, 

If I saw you in heaven? 

Will it be the same, 

If I saw you in heaven? 
 

Bestuur R-club  

In memoriam: Eric Mientjes  
 (21 januari 1972 – 10 juli 2005) 
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Zondag 10 juli 2005 is en blijft voor velen 
een zwarte dag. Eric is aan de gevolgen van 
een motorongeluk om het leven gekomen, hij 
was pas 33 jaar. Dit nieuws kwam veel 
mensen snel ter oren, zelfs door het hele 
land. Op de R-clubsite werd een topic 
geopend waar leden en niet-leden hun 
gevoelens, medeleven, foto’s en gedachten 
kwijt konden. Ook werd er een condoleance-
register geopend op internet waar de reacties 
in rap tempo binnen stroomden. Dit was het 
begin van een zeer emotionele week. Er wer-
den voorbereidingen getroffen voor het af-
scheid van Eric, en hoe meer je daar mee 
bezig was, hoe meer je er van bewust werd 
dat die ‘vetzak’, zoals hij door vrienden werd 
genoemd, er niet meer is. 

Op de plek van het ongeluk werden bloemen 
gelegd en op donderdag was er gelegendheid 
tot condoleren. Als ik namens mijzelf spreek 
was dat het moeilijkste moment van die hele 
week. Gelukkig was de kist nog open en zag 
hij er wonderbaarlijk mooi uit. Zijn ouders 
ontmoette ik daar voor het eerst en ik kreeg 
het gevoel alsof ik ze al jaren kende, net 
zoals Eric je dat gevoel kon geven. De vader 
van Eric liet weten dat hij graag een paar 
motoren in de stoet had gezien, want dat 
zou Eric geweldig vinden. Op het forum van 
de R-club werd een oproep geplaatst om af 
te spreken om vervolgens samen naar Eric’s 
ouderlijk huis te rijden. 

Toen ik als ‘hekkesluiter’ op de parkeerplaats 
in Heemskerk kwam, zag ik een menigte van 
jewelste. 60, 70, misschien wel 100 motoren! 
“De grootste opkomst van de club aller  
tijden” hoorde ik al zeggen. 

De groep kwam aan in Heerhugowaard waar 
iedereen elkaar en de familie kon condoleren. 
De emoties kwamen weer los maar verdriet 

kon nu heel even plaats maken voor een 
warm gevoel, ingegeven door het feit dat er 
zoveel motoren in de straat stonden om Eric 
naar het crematorium te volgen. Na een half 
uur kwam de auto waar Eric in lag aan bij 
het huis van z’n ouders. Het was zover. Ieder-
een stapte op zijn motor en een hels kabaal 
brak uit. Fantastisch! De politie heeft de rit 
van Heerhugowaard naar Schagen begeleid, 
een motor reed voorop en de kruisingen en 
stoplichten werden open gehouden. Het was 
een stoet die wel 500 meter lang was, wat 
een gaaf gezicht. Achter Eric reden de mo-
toren, daarachter reden de volgauto’s. Omdat 
ik als laatste in de groep motoren reed kon ik 
zien hoeveel het er wel niet waren. Mooier 
had het niet gekund, het geeft op zo’n mo-
ment toch een beetje voldoening. Op het 
terrein van het crematorium werd de rou-
wauto stilgezet. Eén voor één konden we nog 
even een laatste groet brengen door flink 
herrie te maken. Ik liet hem even fijn in de 
begrenzer knallen. 

De ceremonie was aangebroken en de kist 
werd binnen gedragen door de familie en zijn 
vrienden. Aangrijpend. Als eerste spraken z’n 
vrienden, verkleedpartijtjes, knikkeren, ver-
stoppertje spelen, vetzak … Eric ten voeten 
uit. De werkgever van Eric en twee familiele-
den voerden ook nog het woord. Daarna 

In memoriam: Eric Mientjes  
 Een bijdrage van Gijs Braaij, 
 een goede vriend van Eric 
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kwam de toespraak van zijn vader, dat die de 
kracht nog had om dat te doen is onbegri-
jpelijk. Terwijl het laatste nummer werd 
gedraaid kon iedereen een laatste moment 
met Eric hebben door nog een keer langs de 
kist te lopen om vervolgens de ruimte te ver-
laten. Na een kop koffie en wat napraten 
druppelde de parkeerplaats leeg. Toen het 
verzoek kwam om bij de ouders nog wat te 
drinken zijn we met een klein groepje terug-
gereden naar Heerhugowaard. In de tuin met 
de familie en vrienden nog wat verhalen op-
gehaald en Eric was er bij, op een grote foto 
welliswaar, maar toch … 

Dat maakte een einde aan een bewogen dag, 
eigenlijk kan ik beter zeggen een bewogen 
week. Namens de YZFR-Club mag ik iedereen 
die aanwezig was bij de crematie, con-
doleance of gereageerd heeft via het forum, 
condoleance register, mail of die een kaart 
gestuurd heeft, heel  hartelijk bedanken. 
Cees, bedankt voor je inzet, het regelen van 
de motoren en de contacten tussen de uit-
vaartbegeleidster en de YZFR-Club. Van de 
uitvaartbegeleidster moest iedereen per-
soonlijk bedankt worden, ook voor haar was 
dit een aangrijpende uitvaart. De uitvaartbe-
geleidster zelf bedankt voor de goede zorg 
en dat de wensen van 
Eric, de ouders en de 
vrienden ingewilligd 
konden worden. Politie 
Noord Holland Noord, 
jullie bedankt voor de 
hulp, zodat wij veilig 
met die gigantische 
groep in Schagen kon-
den geraken. Verder 
iedereen die ik ben 
vergeten: bedankt 
voor de hulp, de troost 
en het medeleven. 

 
 
Eric’s vader wilde dit 

nog zeggen: 
“Wil alle R-vrienden aanwezig bij de cre-
matie van Eric laten weten dat wij overrom-
peld zijn en trots zijn om te weten hoe Eric in 
de wereld stond. 
De aanwezigen bij het laatste afscheid van 
iemand geeft aan hoe de overledene in 
werkelijkheid zijn leven heeft ingevuld. Het 
heeft ons een enorme steun gegeven om dat 
alsnog te weten van Eric. Ik weet zeker dat 
Eric jullie eerbetoon, het open draaien van 
het gas, heeft gehoord en daarboven er kip-
penvel van heeft gekregen. 
Jullie hebben waardig als vrienden met 
dezelfde passie afscheid van hem genomen 
Eric kon zich geen betere soulmates wen-
sen”. 
“Het gaat jullie goed en rij voorzichtig”. 
 
Dick, Lena en Brenda. 
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Eric, je passie werd je fataal 

de ring, die bocht, je kon het daar wel 
dromen. 

Je bent gestorven in hoofdstuk één van een 
slecht verhaal, 

waarom moest het toch zover komen? 

Veel verdriet en zoveel vragen, 

alle schouders van vrienden en familie, 

ze zijn nodig om dit gemis te kunnen dragen. 

Plotseling weggerukt uit ons leven, 

kon je nog maar een toegift geven. 

Daar zitten we dan, een club zonder Eric, een 
familie zonder zoon. 

Soms hoop ik dat we vlug ontwaken, 

snel bevrijd worden uit een nare droom. 

Eric, jij bent niet meer, het is helaas een tra-
gisch feit. 

Jongen, het was verdomme toch nog lang 
geen tijd?! 

Jij rijdt nu op het hemelse circuit, 

lekker hard en slidend ga je in het rond, 

voorwiel in de lucht, het knietje aan de 
grond. 

Met een lach op je gezicht, de passie is terug, 

de ‘rode motor’ draait op vol vermogen, 

de adrenaline stroomt en het zweet staat op 
je rug. 

Tot slot nog even één ding, gemeend en 
oprecht, 

over alle woorden die tot nu toe zijn gezegd. 

Weet je welke ik het mooiste vind? 

De woorden van je vader: ‘Eric rides the 
wind’ 

Goodbye my friend..... 
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 Kaapse Brieven…De Reis… 
 Verslag van een ‘tripje’ met een R6 
  Door Karin Visser  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 1: 

De dag begint al vroeg op Zandvoort. Ner-
veuze mannen met snelle motoren lopen, 
praten en dreutelen door elkaar. In pitbox 4, 
tussen al het racegeweld staat in stille af-
wachting een volgeladen R6. Misplaatst tus-
sen al het glanzend Tupperware? Nee, eigen-
lijk niet, want het is tijd voor mijn eigen 
Endurance race… Geen rondjes op een cir-
cuit, maar ongeveer 7000 door het Noorden 
van Europa.  De ‘race’zenuwen gieren door 
mijn keel. Adriaan en Bart zijn al druk bezig 
met de R1..ontbijt…koffie…ik moet zo lang-
zamerhand gaan!! Om half negen is het dan 
zover. Ik kus mijn geliefde en mijn zoon,mijn 
hart doet zeer, twijfel, ik voel alles nu. En dan 
klim ik op mijn pakpaardje, trillende knieen , 
in zijn 1 schakelen..de eerste meters zijn ge-
reden.. 

Ik besluit langs de zee te rijden, dan gaat de 
reis van zee tot zee, ik vind dat een mooie 
gedachteIs het zilt dat ik proef de fijne nevel 
van een rustige zee, of zijn het afscheidstra-
nen? Ik kan het je niet zeggen… 
De zon begeleidt ons en ik slinger door de 
duinen naar de snelweg. Ik had verwacht dat 
ik erg zou moeten wennen aan de volle be-
pakking, dat valt dus reuze mee! 

Er zit iets meer deining in de R6, maar echt 
storend is het niet. Op de snelweg pakken we 
een mooi tempo van rond de 130 het uur, zo 
zit ik comfortabel en hoop ik het lang uit te 
houden, want door de tanktas heb ik niks aan 
mijn ruitje en vang ik volle wind. 

Amsterdam, Apeldoorn, Hengelo…Nederland 
glijdt voorbij en bij elke kilometer ontspan ik 
iets meer De grens naar Duitsland “ neem” ik 
toeterend…dat is land 1!!! We pakken een 
snelheid van 140, dat gaat prima…ik hoef me 
niet te mengen in het voortrazende tempo 
van BMW’s en Mercedessen, ik hou het voor-
al relaxed..ik heb nog 7000 kilometer te 
gaan…wat zal ik me druk maken? 

Osnabruck, Bremen…en dan fucking Ham-
burg! Tijdens een tankstop hoor ik van afge-
sloten wegen, ongelukken en enorme files…ik 
heb niks meer aan mijn prachtig uitgeprinte 
aanvangsroute tot aan Kopenhagen! 
Shit..en dan ben je een beetje van slag. 
Gelukkig is een ouder, Duits echtpaar  be-
kend in het noorden van Duitsland en maar 
al te graag en zeer beleefd bereid om een 
zuchtende reismuts van dienst te zijn!! 
“ Neem de pont, rij om Hamburg heen rich-
ting Lubeck en vaar naar Denemarken! ” 
Geen files…klaar! Ok, ik ga dus meteen va-
ren..en waarom niet? Reizen is flexibel zijn, 
kan ik nu meteen mee beginnen! 

Voorbij de chaos van Hamburg strekt Noord 
Duitsland zich uit in oneindige velden knal-
geel koolzaad. Overal waar je rijdt, ruik je de 
dikke, zoete geur van de bloemenzee…ik raak 
er bijna van in een gelukzalige roes..wat zal 
het onwijs fijn zijn om hier een bij te zijn! 

Ineens besef ik dat ik weer zacht zit te zin-
gen, het gaat goed met me. Ik volg heel sim-
pel de borden richting de pont..en oh God…
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daar ligt –ie…wat een joekel!!! Zijn achterste-
ven geopend als de muil van een reuzenhaai, 
klaar om ons te verzwelgen. Ik betaal de 
veerman…ik hoef niet te wachten, mag 
meteen een 
doodeng en 
steile ijzeren 
op-rijlaan op 
naar dek 4. 

Oh..als ze nou 
maar doorrij-
den, als ik nou 
maar niet stil 
kom te staan 
op dat steile 
geval…de R6 
brult het uit 
als ik hem tegen de koppeling aan laat bla-
zen..vooral  DOORrijden..ik zit als een ei..en 
dan rij ik zonder mankeren het dek op…we 
zuchten allebei. Of je effe zelf je motor in 
wilt snoeren. Ja hallo!! Ik ben voor het eerst 
alleen op reis…ik wil personeel!! Natuurlijk 
lukt het en trots als een pauw zoek ik een 
plaatsje in de zon , iedereen ziet dat ik het 
toch maar mooi gedaan 
heb..jaja…droom lekker verder… 

Na een goede drie kwartier va-
ren doemt Denemarken op uit 
de nevel. Ik koppel de R6 los, ga 
erop zitten..en wacht rustig af..  
S T O M !  S T O M !  S T O M ! 
De schipper kwakt boers het 
schip tegen de kade…een sidde-
ring trekt door de romp , de R6 
zwenkt naar rechts.. Verdorie..ik 
kan hem niet houden…ik geef 
een kwaaie schreeuw…ik wil er 
niet onder-komen…neem een 
belachelijk lenige sprong en mijn 
vriendje klettert werkelijk tegen 
het dek!!!  Daar sta je dan…nu is gebeurd 
waar ik zo tegenop heb gezien en meteen al 
op de eerste dag!!! Hulpeloos kijkt hij naar 
me op , ik moet hem overeind zien te krijgen.  
Leve de eenzame reiziger!!! 

Bezorgde gezichten, helpende handen, twee 
aardige kerels helpen de R6 weer op de been. 
Ik heb geen tijd om de zenuwen te krijgen, 
snel kijken we naar schade..een paar krasjes 

op de gashandel en rem, 
spiegel is nog heel! De zij-
tas heeft perfect als airbag 
gewerkt, ik draai de sleutel 
om en zonder haperen 
komt ie tot leven….zucht…  
“ Danke!!!” 

Ik ben erg blij dat ik zonder 
mankeren de reis kan ver-
volgen ,in mijn opwinding 
mis ik het eerste gedeelte 
van Denemarken en voor ik 
het weet zit ik op de snel-

weg naar Kopenhagen. Zo’n 80 kilometer 
voor Kopenhagen zie ik een motel. Ik ga NU 
stoppen..ik ben bekaf…ik ga eten, douchen 
en heel hard slapen!!  O ja?  Mooi niet dus!   
Is me daar een bruiloft aan de gang en ja 
hoor…reizigster alleen…please join us!  Dat is 
het voordeel van alleen reizen..mensen pra-
ten sneller met je, nodigen je uit, zijn opener 

naar één iemand toe.  
Dus geheel vrijwillig aan 
de lichtzure Deense rode 
wijn, die inslaat als een 
bom. Uiteindelijk sta ik 
uit volle borst het Deens 
volkslied mee te brullen 
en laat geheel volgens 
traditie een ballon leeg-
lopen Wat het nut daar-
van is ontgaat me in het 
feestgedruis volledig, 
maar hé…men moet de 
traditie van een land alle 
eer geven!! 

Takk!! ( dank u wel) 

Als een fluit rol ik mijn mandje in en val in 
een diep zwart gat… 
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Dag 2: 

De wekker gaat..en ook weer uit…Ik krijg 
mijn ogen niet open…zacht gezoem in mijn 
hoofd…pfff, die rode wijn!! Puffend hijs ik 
me onder douche, waar ik na een hele tijd als 
iets meer mens onder vandaan kom. De spij-
kerbroek maar effe aan, mijn werkelijk énige 
oranje slippertjes en hup ontbijten!! Wat een 
zalig ontbijt staat daar op mij te wachten! 

Met hete, sterke zwarte koffie, vers gebakken 
brood dat je zelf moet snijden, roomboter, 
marmelades..een feest voor vertroebelde zin-
tuigen! Verkwikt en versterkt maak ik me op 
voor één van de grote uitdagingen van deze 
reis…” De Brug” naar Zweden… 

De zooi op de R6, het gaat nog niet zo mak-
kelijk en ik sta gedurig te schutteren om alles 
goed vast te krijgen. Maar uiteindelijk zit 
alles naar mijn zin, til ik mijn been over het 
zadel en laat de R6 de weg naar Kopenhagen 
opdraaien. Malmo staat al aangegeven en 
daar moet ik heen…” De Brug” scheidt mij 
nog van Zweden. Je kunt het gewoon niet 
missen, zo netjes staat alles aangegeven. 

Eerst de 4 kilometer lange tunnel naar het 
door mensenhanden gemaakte eiland… en 
dan doemt HIJ op als een kolos van beton uit 
de hardnekkig hangende nevel, die zich heeft 
vastgezet op het water… Onvoorstelbaar dat 
hij mij zo sierlijk voorkomt…bijna elegant 
buigt hij zich van kant naar overkant. Maar 
HOOG!!! En nergens een parkeerplaats om 

even diep adem te halen.. Dus “ leen” ik het 
kielzog van een grote touringcar , die met 
een gangetje van 80 een rustgevend tempo 
aangeeft. 

Ik durf niet te kijken, niet links, niet rechts..er 
is voor twee maanden terug nog een zeetan-
ker tegen een pijler aangevaren…ze hebben 
de brug gemaakt….zeggen ze…. Maar weer 
blijkt dat nieuwsgierigheid sterk is, curiosity 

killed the cat…en ik gluur in de duizeling-
wekkende diepte  naar het water onder 
mij…Geen helder uitzicht die dag…
misschien maar beter ook..wat niet 
ziet..wat niet deert!! 

De bus sleurt ons naar de overkant. Ik 
juich! Ik gil! Ik heb het gedaan!! Ik kop de 
R6 op zijn ruitje..braaf ding…Ik betaal de 
tol die zo’n kunststuk nu eenmaal van de 
gebruiker eist, word lachend doorgewuifd 
door de douane en stop meteen om Adri-
aan te bellen, want dit maak je niet iedere 
dag mee en is toch echt effe anders dan 
de Van Brienenoord!!!! 

Wederom pak ik de snel weg richting Jonko-
ping..mijn einddoel voor die dag… Goh.. de 
Zweedse steden zijn van een saaiheid, niet te 
geloven, zo clean, zo geordend, bijna te per-
fect. Ik laat ze achter me door de snelweg af 
te gaan en dan ontvouwt het echte Zweden 
zich…glooiend is Zuid Zweden..groen en 
vriendelijk…de eerste naaldbossen dienen 
zich aan. Leve Ikea..ik weet nu waar de Billies 
vandaan komen!! 

Ik kachel op mijn gemakkie over prachtig 
asfalt, links en rechts verdichten zich de 
naaldbossen..en dan ligt daar plotseling een 
meer. Alsof een reus een enorm gat in de 
grond heeft gestampt en het vervolgens ge-
vuld heeft met stil, donker water. Kleine ei-
landjes met vaak maar één boom geven het 
een surrealistisch tintje…ik begrijp waar al 
die sagen en legendes vandaan komen! Het 
wordt rustiger op de weg, het wonderlijke is 
dat je meteen in een soort trance terecht 
komt. Je referentiepunt is het einde van de 
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weg…maar aan die weg komt geen einde…
Moeiteloos glijden de kilometers onder de R6 
door en alleen het besef dat er getankt moet 
worden en de pijn in je lijf van het te lang in 
één houding zitten, haalt je terug. Ik red het 
door mij gestelde doel net niet…ik ben zo 
moe..alles doet zeer, mijn nek, mijn polsen en 
oh…mijn billen!!! Ik wil NU van die motor af. 

In een kleine plaats zie ik een rood Pipi Lang-
koushuis…tijd om te rusten! 

Dag 3: 

Het regent…en niet een beetje…nee, de regen 
s l a a t 
tegen de 
kuip van 
de R6. 
Maar ik 
moet op 
pad!! Ik 
m o e t 
nog zo 
v e r … 

Laat ik maar een stukje snelweg pakken 
dan….Niet meer doen dus!!! Dwazen daar! 
Door de spray zie ik geen zak en scheldend 
en tierend “ vaar” ik over de weg…is dit 
leuk??? Eraf en snel een beetje!!! Gelukkig is 
Thor met mij, laat de regen voor wat ie is en 
de zon begint te schijnen. Van het mooie 
meer dat langs de snelweg ligt heb ik geen 
jota gezien, maar de dalen die volgen maken 
alles weer goed. Dit deel van Zweden 
is lieflijk, het ene groene dal rijgt 
zich aan het andere. 

Tot mijn genoegen verloopt de dag 
voorspoedig en zonder spannende 
dingen. Ik rij zelfs een stuk op met 
een paar Duitsers, wel zo gemutlich! 
Waar ik stop, er is altijd tijd voor een 
praatje, voor vragen en vreemde 
blikken dat ik de reis op een super-
sport maak…ik voel me best stoer..als 
ik even de zadelpijn vergeet al-
thans!!! 

Zweden zijn ietwat gereserveerd, 

maar bij-
z o n d e r 
v r i ende-
lijk. Na-
t u u r l i j k 
wil men 
w e t e n 
waar je 
v a n d a a n 
komt en-
zo, maar opdringerig is het niet. Ik geniet er 
zelfs van…mensen ontmoeten is altijd leuk en 
zeker nu, nu ik toch wel een beetje alleen 
ben.. Ik zoek een beeldig hutje..en ja dames 
en heren…met sauna!!! Kom maar op met die 
hitte..zweten met dat lijf…los met die in de 
war geraakte spieren!!! 

Nauwelijks red ik het om mijn opgewarmde 
lasagna op te peuzelen..ik ben zo re-
laxed..mijn ogen vallen bijna dicht… 

Dag 4: 

En weer regent het, bah…trek ik een ook nog 
een regenhoes kapot.. Ik voel het, dit wordt 
een slechte dag. Waar ben ik in Godsnaam 
aan begonnen? Ik mis mijn mannen…ik zit 
hier moederziel alleen aan die rot R6 te prut-
sen..tas erop…weer wat vergeten…tas eraf… 

Ondertussen wordt het natter en natter, de 
weg verandert onder de wielen in een
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modderpoel…ik voel dat mijn motor hier en 
daar het achterwiel laat zwaaien..eerlijk? Ik 
vind het NIET leuk!!!! 

Kilometer na kilometer naaldbos, het wordt 
al wat ruiger…het kan me ineens niet meer 
boeien.. Ik hang lusteloos met het lijf strak 
van de spierpijn over de    motor…tanken…
broodje eten….diep zuchten…ik wil naar 
huis… Toeterend word ik rechts ingehaald en 
ik schrik me gek! Ben zo in gedachte geraakt 
dat ik op de linker weghelft ben terecht ben 
gekomen  ….stom wicht!!! 

Ik laat de R6 het werk doen vandaag…ik ga 
zo gewoon een hut zoeken en morgen naar 
huis. En wat vind ik? Een hut zonder water 
en stroom, kan ik zwaar depri ook nog met 
de jerrycan op jacht naar de waterpomp…dat 
douchen zal me worst wezen…het eten 
smaakt nergens naar..de koffie ineens niet te 
drinken.. o onwijs eenzaam, niemand die mijn 
heimwee ziet, helemaal niemand in dit God-
vergeten veel te grote land… 

Ik huil mezelf in slaap….  

Dag 5: 

De zon 
b u l d e r t 
mij mijn 
bed uit! “ 
Sta op lui 
m e n s ! 
Kom bui-
ten! Kom 
k i j k e n ! ” 
Het is 
l e k k e r 
v r o e g , 
half zes 
en jawel…
rijp op 
mijn blau-

we vriendje..heeft het toch behoorlijk gevro-
ren vannacht..het is koud!! 

Ik zet water op een antiek gasstel voor de 
eerste koffie, ik voel me anders! Uitgeruster, 

de spierpijn minder, fris in de kop! Ik heb dur 
zin an! Weg is het zware trieste gevoel van 
gisteren, mijn huilbui heeft mijn hoofd en de 
lucht geklaard. Ik mis iedereen nog steeds, 
maar weet weer waar het om gaat! Dit is 
MIJN reis! De R6 staat me vol verwachting 
aan te kijken..laten we gaan!! 

En voort gaat het weer..This is lonely country 
mensen! De bossen maken plaats voor stuk-
ken vaalbruine toendra, begroeit met geel 
gras en bruingroen mos..rotsblokken liggen 
bijna quasi slordig door het hele landschap 
heen…de reuzen hebben vannacht ge-jeu-
de-bouled!!! Donderend dienen de eerste 
woeste rivieren zich aan.  

Ik ontmoet een Belgisch echtpaar  met cam-
per..en maar zeuren over de kou en de saai-
heid van het landschap…ga naar huis , denk 
ik dan, er zijn dus echt mensen die de 
schoonheid  van deze woestheid niet zien. Ik 
kan alleen maar genieten vandaag, de omge-
ving laat zich bijna niet meer beschrijven 
maar wel intens ondergaan. Mijn hele arse-
naal theatrale Bachmuziek speelt zich af in 
mijn hoofd…ik heb dit nog nooit gezien, dit 
is bijna dolmakend..zo vreselijk prachtig. 

Ik snel richting Jokkmokk de poolcirkel over 
en tref tot mijn grote genoegen hetzelfde 
Belgisch echtpaar, ik stel voor om wat leuke 
foto’s van hen te maken en zij van mij en 
even later ik rij door de sneeuw! Meren lig-
gen half bevroren onder een deken van wit.. 
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Ik stop weer voor een foto en word op nog 
geen 10 meter afstand geobserveerd door 
twee elanden…zo groot en koninklijk zijn 
deze schuwe dieren…imposant ,zelfs zonder 

gewei…ademloos ben ik..minutenlang..en dan 
lossen ze op in het niks…laten zich versmel-
ten met de korte bomen…weg zijn ze…. 

En ik rij maar door en rij maar door…. Een 
prachtig rendieren jong durft de oversteek 
van de weg niet aan en rent zeker 200 meter 
naast mijn R6 in de berm voort…ik kan hem 
zo goed bekijken…de vaalbeige vacht..de 
brede fluwelen voeten…de prachtige vloeien-
de beweging…wat zijn ze toch geweldig ge-
maakt voor dit klimaat…ik zie de poolnacht 
in het zachte bruine oog…en ik schiet weer 
vol…wat een Godsgeschenk!!! Tijd en afstand 
doen er niets meer toe.. Het leven wordt net 
zo simpel als de rivieren die zich vullen met 
helder smeltwater. Alles wordt naar de zee 
gedragen en daar opgenomen in het grote 
geheel…jij..ik..alles…. 

Het is veel te laat als ik erachter kom dat ik 
ook nog onderdak moet hebben voor de 
nacht! Een lieve dame aan een tankstation 
regelt een superdeluxe hut bij een kennis. 

Het wordt niet donker, raar hoor..de lucht 
verkleurd in een soort paarsige rozigheid, 
maar het blijft gewoon klaarlicht! Ik heb 
geen dikke gordijnen nodig…ik slaap weder-
om als een os! 

 

Dag 6: 

Koude ochtend..stralende zon en het is dood-
stil in het dorp..of eigen vlek, want veel gro-
ter is het hele dorpje niet. 

Ik ontbijt met platte bolletjes van de vorige 
dag en tuig de R6 weer op. Verbazingwek-
kend, hoe snel je handig wordt als er nu eens 
geen vent is die doet waarvoor hij eigenlijk is 
aangenomen..hahahaha! In principe hoef ik 
gezien de afstand die ik tot nu toe heb gere-
den nog maar een klein stukkie tot vlak on-
der Noordkaap. Van ervaren reizigers kreeg ik 
het advies onder de Kaap een hotelletje te 
zoeken en daar de bagage achter te laten en 
van het Kaapbezoek een hele dag te maken. 
Zo gezegd zo gedaan…. 

Ik merk dat de wegen beduidend slechter 
worden, zowel de motor als ik incasseren 
heel wat klappen…hele stukken asfalt zijn 
gewoon weg en ik laveer tussen gaten, gravel 
en opengespleten wegdek. Brave R6..hij 
kraakt maar geeft geen krimp! 

En dan rij ik Finnmark in…een ijskoude stevi-
ge wind waait vrij over dit stuk wilde aarde…
één weg en stel je voor..van horizon tot hori-

zon…helemaal niets…geen mens…geen 
huis….alleen zijn met jezelf en de natuur in 
het kwadraat…immens groots…en het is niet 
de ijzige wind die me de adem beneemt…. De 
sneeuw is net begonnen met smelten…
ijskristallen op spontaan ontstane meertjes…
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aan de horizon besneeuwde bergen, daar 
moet ik heen! 

Vanuit mijn ooghoek zie ik beweging in de 
lucht. Een grote, naar wat ik aanneem, roof-

vogel glijdt mijn kant op…steeds dichterbij…
ik zie ineens het witte verenkleed, dat al voor 
de lente doorspekt is met bruin…een 
sneeuwuil!!!! In duikvlucht scheert deze 
breedgevleugelde jager echt vlak over mijn 
helm…ik schrik ervan en beland bijna in de 
berm….hij kwam een kijkje nemen bij het 
vreemde wezen met de gebloemde helm…hij 
vond mij bij nader inzien niet interessant 
genoeg en wiekt op zijn machtige stille vleu-
gels weer weg…jongens, jongens…ik maak 
het gewoon mee..ik volg hem tot hij in de 
verte verdwijnt…en besluit even te stoppen…
fotootje maken… 

Ik hou mijn helm vanwege de kou maar op 
en laat Finnmark in al zijn uitgestorven 
grootsheid op me afkomen en me omspoelen 
…je hoort helemaal niets…hoogstens een 
zacht gefluit van de wind om je helm…tot je 
uiteindelijk je eigen hart hoort bonzen..je 
gedachten hoort en je eigen levensritme in 
cadans voelt komen met de omgeving..ik sta 
er helemaal voor open…een basaal gevoel 
van rust daalt neer….eindelijk!!! 

Dat ik toch meer dan 3000 km moet reizen 
om die rust in mijn hoofd te vinden en dan  
ben ik nog niet eens op de helft!!! Maar 
voordat ik mezelf verlies in spirituele spinsels 

zie ik dat mijn ketting erg droog staat…ik 
beland uit de hogere sferen op mijn knieen 
naast de motor  , met mijn bus kettingvet. 
Hoe spuit een motorrijdster op reis, zonder 
bok ,haar ketting in? PPPSSSTTT…10 cm 
vooruit rollen…pssssttttt….10 cm vooruit 
rollen….pssssstttt…en graag op de ketting en 
niet op de band!!! Geen gezicht natuurlijk, 
maar het werkt wel..ik lig in een deuk om 
mezelf! 

Ik laat Finnmark achter om het laatste stuk 
langs het fjord te rijden richting het plaatsje 
Olderfjord , ik vind daar een eenvoudig maar 
erg lief hotelletje met werkelijk het beste 
ontbijt dat ik ooit heb genoten! Zalm, witvis 
in zoetzure dressing…en niet van die flinter-
tjes die je hier geserveerd krijgt…nee dames 
en heren…MOTEN!! En zo vers..ze flapperen 
bijna van 
je bord.  
Ik betrek 
een piep-
klein ka-
m e r t j e , 
waar ik 
mijn be-
hoorl ijke 
b i l l e n 
nauwelijks 
kan keren, 
maar een 
h e t e  
douche , 
s c h o n e 
handdoe-
ken en een smal maar lekker bed is eigenlijk 
alles wat je nodig hebt om gelukkig te zijn. 

Morgen is het D- Day…ik ben nerveus…. 

Dag 7: 

Donkere wolken, miezer, wind…niet dat het 
me nog van slag brengt, maar dit is toch 
anders! Nu gaat het gebeuren..nu is de Kaap 
nog maar zo’n 130 km…nu ga ik dan toch 
maar mooi mijn doel bereiken!! Ik laat de 
bagage achter in mijn kabouterkamer, pak 
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een fototoestel,het flesje champagne, geld en 
extra handschoenen in mijn tanktas. 

Licht als een veertje zwaaien we natte weg 
op , hij stuurt ineens een stuk direc-
ter..haha..moet ik daar weer aan wennen..’t is 
toch wat! Ik volg de weg langs het fjord, toch 
weer heel anders en vergis je niet…ook hier 
tien en tientallen rendieren, die oversteken 
als je net effe naar de zee kijkt, of naar het 
spel van de meeuwen boven de golven…
fascinerend landschap…prettig asfalt 
dat,ondanks de nattigheid ,met mooie boch-
ten heerlijk te berijden is. 

Beetje een Eifel gevoel..maar dan 5000 keer 
groter en een stuk kaler en ruiger..wel goed 
voor platgereden bandjes…doe ik ook nog 
wat met de zijkantjes.. Voordat je op het ei-
land komt waar de Noordkaap ligt, volgen 
een serie langere en kortere tunnels zich op…
het is er nat en koud..ik rij extra oplettend , 
want een glijer maken is zo gebeurd. En zoals 
altijd valt de langste tunnel, die naar de 
Noordkaap , het meest mee…ook weer ruim 
en goed verlicht en ondanks dat je 10% daalt 
en ook weer moet stijgen, geen vuiltje aan de 

lucht…maar dan rij ik de mist in….letterlijk!!! 

3 meter zicht op het eiland..aan de kant van 
de weg ontwaar ik sneeuwheuvels van onge-
logen nog zeker twee meter hoog…de wind 
wakkert behoorlijk aan…de temperatuur zakt 
razendsnel…hm…rustig doorrijden en hopen 
dat het daarboven beter is… het wordt hele-
maal niet beter..nee.. het wordt zelfs slech-
ter..en “ bij toeval” ontdek ik het museum 
wat toegang geeft tot de Kaap. Er staan nog 
wat campers en een dikke Harley..ik parkeer 
in steenachtige bagger een beetje schuin 
tegen de wind in… 

Ik kan nu niet meer wachten hoor , ik schiet 
door het museum en arriveer op wat men de 
Noordkaap noemt..en zie nog steeds niet 
verder dan 3 meter…maar dat kan me niet 
bommen…IK HEB HET GEHAALD!!!! Hier sta ik 
dan aan het einde van de wereld..in de volle 
wind….met een trillende stem te bellen…ik “ 
doop” de Kaap met de champagne en stop er 
de meegenomen wensen van vrienden en 
familie in. Met een grote zwaai slinger ik de 
fles over 
de rai-
ling de 
mist in, 
h o o r 
a l l e e n 
e e n 
d o n d e -
r e n d e 
zee, die 
ik niet 
kan zien. 

Ik hoop 
dat het 
f l e s j e 
zijn weg 
wel vind, 
al denk ik eerder dat hij te pletter zal slaan 
op de rotsen..dat alle wensen verwaaien in de 
wind naar alle windstreken…ook een mooi 
idee eigenlijk!!!  Met de eerste emoties wat 
afgekoeld struin ik tussen de weinige toeris-
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ten rond op de kale vlakte…mis door de mist 
bijna de grote wereldbol…ik vond het al zo 
raar dat ik hem niet kon vinden…gelukkig 
staat hij er nog steeds en zijn Duitse toeris-
ten zo vriendelijk het bewijs van mijn over-
winning vast te leggen. 

Intussen neemt de wind hand over hand 
toe..begint het te regenen..en zelfs natte 
sneeuw valt…ik denk dat ik moet gaan…. In 
het museum geeft het Weather Report een 
op handen zijnde storm aan, als ik dus terug 
wil  moet ik dat NU doen… Ik start de R6 
geef gas…ik beland meteen in de linker berm 
en niet omdat ik een stuurfout maak, nee, ik 
word weggeblazen!!! Binnen no time heeft 
de storm zich aangekondigd , ik schrik..ik 
kom niet weg!!! De Duitsers komen ook niet 
weg en besluiten in hun camper te overnach-
ten..lichte paniek overvalt me…wat nu? Het 
museum gaat om 12 uur ‘s nachts dicht, 
moet ik nou buiten gaan zitten of zo? 

Hoera voor Sanna van de infobalie!! Eeuwige 
dank verwerft zij door een bange reizigster te 
helpen…haar “ shift” zit er bijna op…laat je 
motor maar hier staan en kom maar met mij 
mee naar huis…morgen is het vast beter…. Ze 

belt mijn hotel om te zeggen dat ik vast zit 
op de Kaap en waarschijnlijk morgen pas 
terug kom. Het klinkt me als muziek in de 
oren…maar ik moet dan wel 50 km in een 
auto door die storm en mijn blauwe vriend in 
dat geweld achterlaten…heb ik een keuze? 
Nee. Sanna rijdt voor in een grote four 
wheeldrive, ik merk meteen dat die meiden 
hier niet van los zand aan elkaar hangen, die 
zijn groot geworden in deze wildernis, die 
lachen om windkracht 10. 

Doodsangst sta ik uit…sneeuw slaat de ruiten 
blind..inmiddels is de mist wel opgetrokken 
maar buldert de wind tegen de auto aan…ik 
denk aan mijn arme R6, die daar helemaal 
alleen moet staan..aan thuis…wederom laat 
het zich niet omschrijven…ik wilde avon-
tuur…nou..hier IS het avontuur… 

Bij Sanna thuis is het warm en doen haar 
ouders er alles aan het me zo comfortabel 
mogelijk te maken…ik doe geen oog 
dicht..krijg geen hap door mijn keel…maar 
doe toch mijn best deel te nemen aan de 
conversatie..ik ben deze mensen zo dank-
baar…en ik denk..zou IK zomaar een vreem-
deling in huis nemen en aan tafel nodigen? 
Stof tot nadenken als ik veilig thuis ben. 

Dag 8: 

De storm is in de nacht gaan liggen. Wind-
kracht vijf, dat is te doen en het regent, dus 
de sneeuw is van de weg. Ik wil terug naar 
het hotelletje waar mijn bagage ligt, ik wil 
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dit stuk aarde, wat diep in zijn ziel geen 
mensen wil toelaten achter me laten…ik wil 
naar mijn R Zessie toe…ik heb gewoon zin 
om op te stappen en te rijden…ik snap mezelf 
niet! Sanna brengt me weer naar de Kaap , ik 
zie mijn motor staan, steek de sleutel in het 
contact …één kouwe kuch en hij bromt….wat 
een opluchting!! Ik strijk sneeuw van het 
zadel en loop nog even het museum in waar 
Sanna alweer op haar post staat…ik geef 
haar een onvervalst Hollandse berenknuffel…
ze kleurt prachtig onder de lange blonde 
haren!! Ik beloof haar een mooie kaart uit 
Holland, met tulpen en veel groen en als ze 
in de buurt is…er is altijd plek aan mijn ta-
fel!!! Ik heb er een vriendin bij… 

Hangend in de wind verlaat ik deze bizarre 
plek..niet goed wetend wat ik er mee moet…
doodsbang geweest..gefascineerd…bizar..ja, 
dat is het beste woord. Ik volg dezelfde weg 
terug naar het hotel, ik kan je niet vertellen 
hoe blij ik ben dat ik de laatste bocht rij en 
het zie liggen! De eigenaresse staat me al op 
te wachten en vraagt of alles goed met me 
is…ik trakteer mezelf op een heel groot glas 
Noors bier…hier kan de duurste whiskey niet 
tegenop!!! 

Voordat ik ga slapen loop ik nog even langs 
de R6 en aai hem zacht over zijn snuit…
niemand , die het niet heeft meegemaakt, zal 
het avontuur dat wij beleefd hebben echt 
begrijpen… Maar dat maakt niks uit, ik heb 
het gered…de rest wordt vakantie!!!! Ik sta 
zeker een half uur onder de douche en duik 
diep weg onder het dekbed..dag vogels..dag 
bloemen…dag dag!! 

Dag 9: 

Ik vertrek met redelijk weer richting Finland, 
want mijn bedoeling is de laatste week door 
Finland te reizen als zijnde meer vakantie! 

De triomf van mijn avontuur bezorgt ons 
vleugels en de R6 en ik banjeren in een lekker 
tempo langs het fjord terug waar de wegen 
zich splitsen en ik voor Finland kies. 

Ik verheug me op nog een stuk Finnmark…

tja…verlies ik daar even uit het oog dat dit 
nog steeds woest land is…het begint te 
sneeuwen…gevolgd door een ijskoude 
regen…en mijn laarzen geven het 
op….ijswater trekt mijn sokken in…ik krijg het 
echt koud! 

Bij een koffiehut wikkel ik mijn voeten, op 
aanraden van de baas ,in een paar plastic 
zakken, dan is het wel koud, maar in ieder 
geval droog..ik hoef nog maar 500 km..ik 
bibber…vakantie….toch??? Door de regen en 
sneeuw kan mijn vizier niet helemaal dicht 
omdat de boel dan desastreus beslaat..na een 
100 km moet ik van de motor af omdat mijn 
ogen zo’n pijn doen bevriezingsverschijnse-
len…ik zit lang bij een gloeiende kachel… 

Nog 400 km tot aan Rovaniemi of richting 
Kuusamo, ik ben er nog niet helemaal uit. 
Dient zich meteen het volgende probleem 
aan! Voor de reis heb ik nieuwe Metzeler 
Sporttec laten zetten en nu zie ik bij inspec-
tie dat het profiel bijna “ door” is!!  Ook dat 
nog!!! En zoek hier maar eens een motor-
zaak..ik moet er gewoon om lachen ondanks 
dat alles zeer doet van de kou…het avontuur 
is dus nog niet voorbij! 

Het noordelijke asfalt is duidelijk van een 
andere structuur dan bij ons en de Metzeler 
kan dit dus niet aan. Vergelijk het maar als 
volgend: wij hebben in Nederland fluweel op 
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de straten liggen, hier liggen haaientanden 
die gewoon je rubber opvreten! Maar als de 

nood hoog is , is een tankstation dichtbij …
want onthou..als je iets wilt weten, vraag het 
de mensen van een benzinestation! Zij zijn 
vaak het middelpunt van de omgeving en 
weten echt alles!!! 

Het wordt dus Rovaniemi, want daar is een 
motorzaak en het schijnt nog een Yamahade-
aler te zijn ook, geluk bij een ongeluk en het 
lijkt me te gek nu eens een motorzaak te 
bezoeken vlak onder de poolcirkel, want dat 
doe je ook niet iedere dag! Neemt niet weg 
dat ik toch die vreselijke kou zal moeten 
trotseren… 

Weer laat ik de R6 het werk doen, want de 
kou verstijft mijn handen en 
mijn voeten worden gevoel-
loos…desondanks geniet ik 
toch weer van het land-
schap, ik rij door een na-
tuurgebied over verbazing-
wekkend splinternieuw as-
falt… Ik passeer weer de 
poolcirkel en zie links van de 
weg het circus waar de 
kerstman schijnt te wonen…
ik laat het links liggen…ik 
ben zo koud…ik wil nu door 
naar een warm hotel..het 
kan me niet schelen hoe 
duur…als het maar warm en 

droog is! En dat hotel staat in het centrum 
van Rovaniemi! Met een eigen parkeerkelder 
en een bell boy..een gat in mijn budget…
maar oh wat heerlijk die luxe na zoveel 
intense kou!!!! 

Er wordt hoogstens licht gefronst naar een 
versneeuwde en bibberende reizigster, met 
motortassen die zo vuil zijn en nat dat ze 
sporen achterlaten op het glimmende mar-
mer en laarzen waar het water uitloopt…
maar als ik van de kou amper mijn handteke-
ning kan zetten is iedereen één en al behulp-
zaamheid…er wordt zelfs koffie gehaald zo-
dat ik eerst even kan ontdooien… Ik ben blij 
dat de R6 nu ook warm en droog de nacht 
kan verbrengen en laat me verwennen door 
de kellners in het restaurant en eet voor het 
eerst deze reis rendierbiefstuk! En vind het 
nog erg lekker ook..salade erbij..groente…
gepofte aardappel met paddestoelen en een 
mooi glas wijn…ik ben geloof ik in de be-
woonde wereld aangeland!!! 

Dag 10: 

Voor het eerst slaap ik een beetje uit en red 
het ontbijt nog net! Vandaag staat in het 
teken van De Achterband en ik vraag een 
route beschrijving naar de motorzaak. 
Jaja..en verdwalen maar in het grote  
Rovaniemi!! 

Wel een echte stad, dat 
wel..maar probeer geen 
Finse borden te lezen…de 
taal ontgaat me volledig en 
al die a’s en i’s duizelen 
voor mijn ogen! Ik zie een 
Blackbird met Fins kenteken 
een afslag nemen..aha…
erachteraan! Mijn intuitie 
zit goed, ik draai het terrein 
van de motorzaak op. 

Yamahadealer…maar dan 
ook bijna alles van Yama-
ha…tot mijn grote verba-
zing staat er zelfs een R1 in 
de showroom…en quads..en 
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enorme buitenboordmotoren 
en kettingzagen van Husqvar-
na!! Soms zit het erg mee, laat 
Sauli ( de verkoper) nou een 
Bridgestone Battlax 020 heb-
ben liggen! “ We zetten hem 
er meteen onder hoor, geen 
probleem!” Men heeft hier 
geen haast..dat hoeft niet…het 
is hier zo’n zeven maanden 
bijna donker…tijd zat… 

Ik dwaal door de winkel en 
vind overlaarzen..echte Finse 
overlaarzen! Maat 45…boeit 
niet…wel geheel water en 
wind dicht…ik stuntel sprin-
gend rond om ze over mijn laarzen heen te 
trekken…trek door mijn strapatzen nogal wat 
lacherige aandacht…maar het resultaat mag 
er zijn!!! Nu zie ik er echt uit als Pipo de 
Clown met een Lapse Look!! Verkocht! 

In de werkplaats die ongeveer zo groot is als 
de slaapkamer in het hotel werkt de monteur 
met een peukie in zijn mond rustig aan mijn 
band. Bandje eraf..koffie doen…velg poet-
sen…koffie doen…bandje erop…koffie doen…
geen stress…dus ik ook niet. Tegen de tijd dat 
de operatie klaar is, is het al behoorlijk laat 

geworden, ik blijf lekker nog een nachtje 
over in dat luxe hotel…failliet is failliet en 
dat zien we wel weer als ik thuis ben!!!! 

De rekening voor al dat werk is belachelijk 

laag. Tip: Rij je band op 
tot Rovaniemi en leg er 
daar een nieuwe on-
der..scheelt bijna 60 Euro 
met Nederland…hoewel…
het risico blijft altijd na-
tuurlijk, maar verleidelijk 
is het wel!!! 

De R6 ziet er wat pot-
sierlijk uit met één hele 
schone velg, ik wou dat 
ik hem kon beloven dat 
ie niet meer vuil zou 
worden..ik hou mijn 
mond! De ketting wordt 
meteen weer gesmeerd, 

scheelt voor mij een hoop geduw en gebuk, 
ik voel me echt klant en verwend!!! 

’s Avonds eet ik Laps brood met zalm en sala-
de, ik heb niet zoveel zin de stad te gaan 
bezoeken, ik wil morgen een flink stuk zuid-
waarts… 

Warme schone voetjes in een schoon bed…en 
snurken maar weer!! 

Dag 11: 

Bijtijds vertrek! 

Ik heb mijn nieuwe overlaarzen voor de ze-
kerheid meteen aangetrokken, met tape de 
neuzen opgebonden, nu ziet het er helemaal 
niet meer uit..ik lach alweer om mezelf. Het 
miezert nog wat, in geen verhouding tot de 
dagen ervoor, ik zie zelfs af en toe de zon!!! 
Ik zak af naar de kust en sla links af de bin-
nenlanden in. Finland is prachtig en word 
naarmate je verder daalt steeds groener, het 
land van 1000 meren…zo helder als glas…er 
is geen woord van gelogen. 

Finnen zijn een hartstikke leuk volk, enorm 
nieuwsgierig en schromen zich niet je het 
hemd van het lijf te vragen…ik schiet dan 
ook maar matig op, want overal waar ik stop 
is het babbelen geblazen. Ik slinger langs de 
Russische grens, probeer een glimp op te 
vangen, maar bomen en een groot hek bene-
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men me het uitzicht. Maar een grote 
uitkijktoren laat zien , dat ik er toch 
vlak in de buurt moet zijn! Echt ge-
weldig leuk , nu is het niet meer zover 
tot Helsinki en de boot, ik kan het er 
nu van nemen en dat doe ik ook. 

Ik laat de woestheid achter me, zie 
veel meer dorpen en duik dapper een 
zijweg in. Dit is Finland jongens!! 
Mocht je tijd overhebben en een 
hoop vertrouwen in je motor , ge-
woon doen! Soms houdt het asfalt op 
en rij je over gravel , maar met matig 
tempo en goed vooruit kijken is het  
heel goed te doen. Dan kom je door 
dorpjes waar ik me een beetje schaam 
om met mijn open Micronpijp door-
heen te tetteren..zo verscholen..zo stil…met 
een lagere school waar welgeteld 5 kinderen 
buiten spelen!! Die als ik voorbij kom naar 
het hek komen rennen, ik stop en draai om, 
wordt ontvangen met Fins gejuich en één 

van de kinderen spreekt zowaar wat En-
gels..dit is echt prachtig en ik voel me nu dan 
toch eindelijk een toerist!!! 

Ik pik nog een eenvoudige hut mee, want 
morgen ga ik door tot de boot en dan is de 
thuisreis een feit. 

Dag 12: 

Donkere wolken , het is drukkend weer. De 
laatste rit naar Helsinki. Vreemd gevoel, zo-
veel kilometers gereden en nu gaat het zo 

langzamerhand 
naar zijn eindje 
toe… Ik verlang 
naar huis, zon-
der meer, maar 
Finland is zo 
verrekte mooi..ik 
wil hier zeker 
nog eens terug-
komen beslis ik 
terplekke. Ik bel 
nog even met de 
Silja lijn om de 
boot te bevesti-
gen . . ee ehhh…
boot vol??? Wat 
nu?? ?  Boo t 

vol??? Of ik effe door wil rijden naar Tur-
ku..daar is nog een plek vrij!! De gang erin en 
het gas erop!! Maar wel nog wat mooie weg-
getjes meepakken!   

Heb ik dan toch een beetje meer leren rijden? 
Voor ik het weet sta ik in de rij voor de 
boot…geen zweetdruppeltje op mijn hoofd…
geen gezucht van de R6…ik grinnik…ik ben 
nu een wereldreiziger!!! Tuurlijk Karin…. 

Zo’n boot is ook wat hoor…als ik in de lift sta 
met mijn zooitje..word ik weggewalmd door 
dan al dronken kerels…of ik ook een slok Jack 
Daniels uit de fles wil…nou nee…dat denk ik 
niet! 

Mijn hut is pri-
ma, met een 
grappig opklap-
bed, hier is over 
na gedacht..en 
binnen een 
kwartier is het 
een gezellige 
puinhoop, met 
al mijn spullen 
verspreid en ik 
er midden in…
het schip deint 
zacht de haven uit…thuis komt dichterbij! Ik 
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ga aan de Tortellini en aspergesalade..er zit 
een pianist die wat weg heeft van Jan Vay-
n e … i k  b a b b e l  w a t  m e t  m i j n  
buren… Het is rustig op het water…ik laat me 
door de deining in slaap wiegen… 

Hoe zacht glijdt ons bootje over het 

spieg’lend meer….zingt u maar mee!! 

Dag 13: 

 Stockholm….zucht….ik wil heel Stockholm 
niet in, maar door een verkeerde afslag te 
nemen zie ik de halve stad..en de Oostenrijk-
se motorrijders die ik ontmoet heb ook..die 
dachten dat die Hollandse vrouw de weg wel 
zou weten…hahaha…foutje!!! Ik tol blind in 
de rondte op zoek naar de uitgang… Ik zoek 
maar weer een benzinestation op..de snelweg 
is daarna zo gevonden. 

Het gevoel is vandaag weer anders, ik begin 
de stal te ruiken en dat merk ik aan mijn 
rijstijl. Ik laat de R6 vrij voortvliegen, zolang 
ik de druk van de volle rijwind niet hinderlijk 
vind. Stoppen doe ik nu alleen nog maar om 
te tanken, ik wil in ieder geval Denemarken 
bereiken vandaag, het weer zit mee, het gaat 
voorspoedig. De snelste weg brengt me weer 
bij de pont, nu bij Helsingborg…zonder na te 
denken “ neem” ik de oprijlaan…ik snoer de 

R6 in en ga voor koffie…dat was 14 dagen 
terug nog heel anders, ik heb geleerd!! Zou 
het zo zijn dat als je naar huis wilt de tijd 
vertraagd? 

Ik stoom door Denemarken heen alsof het 
een postzegel is…ik hou zelfs tijd over…ik 
denk dat ik Duitsland ook nog red!! En ik red 
het!!! Je went dus echt aan grote afstanden 
rijden op één dag. Ik strijk neer in een  
familiehuis in een rustige dorpje langs de 
snelweg van Lubeck, het was een marathon 
vandaag, maar ik voel me goed!! 

Morgen de laatste 600 km..appeltje, eitje!! 

Dag 14: 

Naar huis! Naar huis! 

De R6 loopt wat ie lopen kan, de wind laat 
ons dansen en deinen, maar daar malen wij 
niet om. Iedere kilometer is er één…wat nou 
file bij Hamburg? Aan de kant jullie..zien 
jullie niet dat mijn mannen op mij wachten ? 
Dat Joost en Anne mij komen oppikken bij 
Hoenderloo om mij de laatste kilometers te 
begeleiden? Bremen..Osnabruck…en dan…ik 
ga rechtop zitten …Nederland…. 

Door een waas zie ik na 100 meter een poli-
tieagent op de motor op de vluchtstrook 
staan..ja hoor…ik ben terug!!! Bij Hoenderloo 
rij ik het parkeerterrein van Van der Valk op. 
Ik zie meteen de glanzende Fireblade en de 
rode “ Rudolf” ( CBR600) van Joost en Anne! 
Ik ben er…bijna…. 

We doen een bakkie, maar onderhuids krie-
belt het…naar huis, naar huis.. fluistert het… 
Mooi..ik heb een ere escorte!! De vieze ,vuile 
R6 voorop..de glanzende kanonnen erachter 
…de dampen erin.. Amersfoort..bijna… bijna!! 

Hilversum is niet veranderd, dat wist ik al…
bijna..bijna…de laatste draai…de bekende 
straat….oh…bijna..bijna…Ik jaag de R6 in de 
toeren en laat hem het uitbrullen van geluk… 
Nog voor ik mijn helm af heb stort ik me in 
de armen van  mijn moeder, tuurlijk is zij er 
ook! 
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Bart staat om me heen te springen, ik knuffel 
hem lang tot ie bijna geen adem meer 
heeft… “ Hé….” 

Ik kijk in de donkere ogen van mijn vent, die 
oplichten omdat hij blij is dat zijn meissie 
behouden thuis is gekomen… Thuisgekomen 
van een reis die ogen en hart heeft geopend, 
die ervaringen heeft gebracht die je nooit 
meer vergeet, die je heeft laten nadenken en 
laten oplossen… 

“ Hé…” zeg ik  “ ik heb een mooi stukkie 
getoerd….” 

Het is goed zo…. 

Weetjes: 

Gereden kilometers: ongeveer 7100 

Motor: één nieuwe achterband, wat kras-
schade op gashandel, remhandel, kuip en 
uitlaat,linker knipperlicht kapot. 

Altijd meenemen: Goede regenkleding, over-
laarzen!!! twee paar handschoenen, thermo 
ondergoed, ondergoed ZONDER naden…
goede wegenkaarten, die je beter in plastic 
kunt verpakken om ze te beschermen tegen 
de regen, want de plastic hoes van mijn 

tanktas regende op een gegeven moment 
door. 

Niet meenemen: Hollands anti muggen 
spul, koop dat in de landen zelf..ik had bij me 
van Anne, Fins spul…stinken als een rendier, 
maar erg effectief!!!! 

 

Tekst en foto’s: Karin Visser 

R(6)endier 
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Hallo Racefans,  

 

Dit is de 3e nieuwsbrief van seizoen 2005. 
Voor de 2ste wedstrijd van dit seizoen moes-
ten we een leuk stukje rijden; Eemshaven was 
de bestemming. We vertrokken donderdag-
middag 5 mei in de middag en gingen op ons 
gemak naar het noorden, waar het erg hard 
waaide, dat bleef die vrijdag ook zo en het 

bleef bijna de hele dag droog. 

De 1ste training moest ik erg wennen aan de 
baan, er was ook nog een nieuwe chicane 
gemaakt om de snelheid uit een bepaald stuk 
te halen en daar had ik wel de hele 1ste ses-
sie voor nodig om dat een beetje door te 
hebben, een 1.51.9 was m’n snelste rondtijd. 

De 2e training ging het een stuk beter, ik 
zette nu een tijd neer van 1.49.1 ! Daarmee 
stond ik op de een na laatste startrij in de A, 

ik had liever voor in de B gestaan maar dit 
was natuurlijk qua prestatie beter. 

Toen we op gingen stellen in Parc-Ferme 
kwamen er donkere wolken aan met een 
fikse bui, die natuurlijk belande op de baan, 
we gingen gewoon met de droogweer ban-
den van start; ik had weinig zin om achter-
aan in het veld onderuit te gaan dus deed 
het rustig aan, de eerste 2 ronden bleef de 
baan nog wat nat maar na de 3e droogde 
deze snel op, toen kon ik het tempo weer 
oppakken en kon naar een groepje toe rijden 
waarvan ik nog iemand passeerde. 

Een 27e plek was mijn resultaat en het was al 
een tijdje geleden dat ik in de A was geëin-
digd dus tevreden, alleen jammer dat ik m’n 
rondtijd niet heb kunnen verbeteren. 

Bij deze wil ik nog wat mensen bedanken, 
Racing Team Ermelo voor de gastvrijheid en 
gezelligheid en Brian met z’n vader en vrien-
din die ons kwamen bezoeken vanuit Amers-
foort. 

De volgende race is weer op Assen op 11 juni, 
dus misschien tot ziens!  

 

Groeten en tot ziens! 

Willem van den Brink #57 + #22.  

Stars & Stripes Racing 

     Raceseizoen 2005: Nieuwsbrief 3 
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Hallo Racefans,  

 

Dit is de 4e nieuwsbrief van seizoen 2005. 
Assen was dit keer weer 
de bestemming, ik kreeg 
van Racing Team Ermelo 
aangeboden om een 
Pitbox te delen dus dat 
was klasse en pakte dat 
met beide handen aan. 

Deze keer moest het er 
maar eens van komen; ik 
ging rijden op kompleet 
nieuwe banden, wel 
even vreemd natuurlijk 
maar ik zou wel voelen 
hoeveel verschil het gaf. 

De 1ste training werd 
niks; de baan was nat (in 
de hoop dat het droog werd) met een smal 
droog spoortje van 10 cm en de rondetijden 
leken nergens naar, toen ik in de Ramshoek 
ook nog wat weg gleed ben ik naar binnen 
gegaan en heb die training gelaten voor wat 
het was. 

De 2e training ging lekker, de nieuwe Super-
corsa’s voelden goed en ik zette een keurige 
1.38.3 neer wat goed was voor een 18e start-
plek in de B. 

Ik was toch wel wat zenuwachtig voor de 
wedstrijd en toen we van start gingen had ik 
er geen goed gevoel bij, had het idee dat 
iedereen te dicht bij me zat, draaide rondjes 
van rond de 1.40 en dat koste me zelfs nog 
moeite. 

Een 25e plek was mijn deel, met een gevoel 
van wat doe ik hier reed ik terug naar de 
paddock. 

Dat gevoel is gebleven; de lef is weg ( voor 
zover ik die had) ik denk te veel na over wat 
er fout kan gaan en dat is geen goede basis 
om op een circuit te zitten vind ik !! 

Dus…ik had me al voorgenomen om te stop-
pen na dit seizoen maar het wordt wat korter 
als ik gedacht had, spijt heb ik niet; ik heb er 
goed over nagedacht en hou er mee op, ik 
kijk wel terug op een hele leuke leerzame tijd 
met diverse bijzondere mensen die ik heb 
leren kennen in dit wereldje. 

Ik wil jullie van de R-club bedanken voor 
jullie tijd en aandacht en misschien komen 
we elkaar nog eens “on the road” tegen !!  

En bedank natuurlijk m’n vaste fans en spon-
sors.  

 

Groeten en tot ziens!  

Willem van den Brink #57 + #22.  

 

  

Stars & Stripes Racing 

     Raceseizoen 2005: Nieuwsbrief 4 
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Op zondag 10 juli vond de jaarlijkse Alge-
mene Leden Vergadering plaats. Een record 
aantal clubleden beleefde, nog onwetend van 
het drama dat zich die avond zou afspelen, 
een fantastische dag. Het was tropisch warm, 
maar penningmeester Wil van Nunen, die de 
reputatie van Brabantse gastvrijheid weer 
alle eer aandeed en geheel belangeloos zijn 
“achtertuin” beschikbaar had gesteld, had 

voor schaduw en koele drank gezorgd. Veel 
leden hadden van de gelegenheid gebruik 
gemaakt en vooraf meegereden met een 
klein rondje Brabant. Zodra iedereen het 
vochttekort (de temperatuur was inmiddels 
opgelopen tot boven de 30 ˚C!) had aange-
vuld, kon de ledenver-
gadering beginnen. 

Hoewel opzet niet kon 
worden bewezen, was 
het opvallend dat van 
de zeven man achter 
de bestuurstafel alleen 
de voorzitter in het 
door een dakluik 
vallende verzengende 
zonlicht zat. Het werd 
een korte vergadering 
…  B e l a n g r i j k s t e 
wapenfeiten: het af-

scheid van Alexander van Schooneveld als 
bestuurslid en de benoeming van Richard van 
der Mark als zijn opvolger. Alexander, nog-
maals bedankt voor je inzet, we zien elkaar 
ongetwijfeld nog. Richard is een enthousiaste 
techneut, een enthousiaste doorrijder, een 
enthousiaste verteller (over olie op de Nord-
schleife kan-ie een heel spannend verhaal 
vertellen, vraag hem er gerust naar), een 

enthousiaste organisator, … o ja, 
een enthousiaste Brabander, ook 
dat nog Richard, van harte 
welkom! 

En toen was er de BBQ. Het eten 
was lekker, de drank (nog steeds) 
koel, de temperatuur (nog steeds) 
tropisch en er werd veel gelachen. 
Er werd zelfs af en toe over iets 
anders dan motoren gepraat, ja, je 
maakt wat mee bij zo’n ledenver-
gadering. Het was kortom de  
manier om het nuttige met het 
bijzonder aangename te verenigen. 

En, als ik alle aanwezigen mag geloven, voor 
herhaling vatbaar. We gaan dat Wil heel 
voorzichtig vertellen … 

Bestuur R-club  

Algemene Leden Vergadering Yamaha R-club  




