Motorrit 4 t/m 9 mei 2016 naar Riva del Garda aan het Gardameer.
Op woensdagmorgen 4 mei 2016, klokslag 06.00 uur, vertrokken Karel Haanen, Gunter Voermans en
ondergetekende, Jos Bos, vanuit een tamelijk koud Velden op hun motor naar een hopelijk warm Riva del Garda in
noord-Italië.
Het weer was de voorafgaande week teleurstellend (koud en nat) geweest maar de vooruitzichten voor de komende
week waren echter goed.
De heenreis verliep voorspoedig en na ruim 400 km werden wij, of waren het onze motoren (!), enthousiast en
belangstellend bekeken door een grote groep ‘Chinezen’ die op dezelfde stopplaats een pauze hielden. In
tegenstelling tot de ‘Chinezen’ had ik op dat moment geen camera bij de hand.
Naar mate de reis vorderde werd de temperatuur steeds aangenamer, zeker voor mijn ‘koude’ vingers.
Tot aan zuid-Duitsland werd de autoweg gevolgd maar vanaf daar veranderde het ‘rechtdoor’ rijden op de autoweg
in een bochtige ‘circuit‘ op secundaire wegen en werd het rijden nog aangenamer.
Karel en Gunter zijn ‘geharde’ motorrijders die gewend zijn dergelijke afstanden te overbruggen, maar aangezien het
voor mij de eerste keer was dat ik zolang op een motor zat en ook de manier van rijden op de kronkelige wegen in
Italië met al zijn haarspeldbochten werd besloten de laatste 20/30 km toch maar de autoweg te nemen. Rond 19.30
uur kwamen we op de plaats van bestemming aan en werd een heerlijke koude Weizen genuttigd.
Ik kan je zeggen dat die smaakt na zo’n rit.

Aanvullend een heerlijke douche, een heerlijke Italiaanse maaltijd en als afsluiting een Italiaanse ijscoupe. Foto’s
hiervan gingen via de telefoon naar enkele ‘belangstellenden’ in het thuisland .

De volgende dag zaten we al vroeg aan het ontbijt in een heerlijk zonovergoten Riva.
De eerste rit leidde ons naar Trente, althans dat was de bedoeling. Na een koffiepauze op de Monte Bondone
(1500m) liet de motor van Karel ons echter in de steek. De motor besloot niet meer te reageren op het draaien van
de sleutel in het contactslot. Vreemde scenario’s gingen op dat moment door mijn hoofd: Hoe komen we terug in
Riva: Karel bij mij achterop?; Ik bij Karel (op mijn motor) achterop?.......
Via de alarmcentrale van de ANWB werd de ADAC ingeschakeld en na ruim 1,5 uur (Gunter en ik gingen ondertussen
tanken waarbij de weg daarheen (en terug) weer vol schitterende haarspeldbochten zat) wist een vriendelijke en
kundige Italiaan ons te vertellen dat hij het contactslot kon ‘omzeilen’. “Dass machen wir” was een genot om uit zijn
mond te horen.

Heerlijk was vervolgens het geluid van een lopende motor en alle scenario’s van een (vervroegde) terugreis die mij
enigszins verontrust hadden konden weer overboord. De tocht werd, weliswaar met enige vertraging en een kortere
route voortgezet en die heerlijke Weizen stond ons rond een uur of 18.00 weer ‘op te wachten’.
Karel en Gunter hebben mij onderweg (tijdens stops etc.) en ook ’s avonds gewezen op mijn manier van rijden in de
bergen. Hoe ik bochten beter kon aansnijden, remmen op de motor, hoger toerental etc. Ik kan zeggen dat deze
support/opmerkingen mij erg geholpen hebben en naar mate de dag(en) vorderde werd voor mij het rijden ook
‘gemakkelijker’ en daardoor natuurlijk nóg aangenamer. Dank daarvoor.

Na ’s-avonds wederom een heerlijke maaltijd en ons ‘vast’ ijs-toetje (en foto) werden de dekens weer opgezocht en
voordat iemand het licht kon uitmaken(!) was iedereen weer in een diepe slaap verzonken.
De 2e dag leidde de route ons naar de westkant van het Gardameer. Op een van de passen lag nog sneeuw op de
weg waardoor een pad van circa 60/70 cm overbleef met aan de rechterkant sneeuw (ijs) en aan de linkerkant een
‘afdaling’ van een paar honderd meter diep. Gunter was dan ook zeer gecharmeerd van het applaus dat wij kregen
van een groot aantal ‘GS-rijders’. Zij hadden onze afdaling kunnen volgen vanaf het restaurant waar zij pauzeerden.
Kijk eens naar de rode pijlen op onderstaande foto die het pad aangeven dat we moesten volgen. Weer een ervaring
rijker.

Maar dit was nog maar het begin van deze tocht. Fantastische haarspeldbochten, afdalingen, beklimmingen en
vooral veel bochten waaraan geen einde leek te komen waren (zeker voor mij) een uitdaging.
Na afloop begreep ik waarom deze route in het programma moe(s)t voor komen: geweldig, zo’n route.
‘s-Avonds genoten we van een ‘Duitse’ maaltijd en het meisje van het Italiaans ijs-café wist al zonder uitleg op welk
knopje ze moest drukken om opnieuw een foto van ons (en onze ijs-coupes) te maken.
Na een ‘avondwandeling’ werd het bed weer opgezocht en voordat we het wisten was het alweer ochtend (!)
De 3e dag vertrokken we richting oostkant van het Gardameer (Monte Baldo). Doordat helaas een tweetal passen
nog afgesloten waren moesten we de route enigszins aanpassen, maar tijdens de stop halverwege in een haventje
aan het Gardameer was het toch weer genieten van deze tocht.

Afdalingen en stijgingen van 19% maakten deze rit tot een waar genot.

’s-Avonds genieten van de temperatuur, warm eten en koud ijs, je weet inmiddels wel wat ik bedoel……..
Daarna licht uit.
Op zondagmorgen, de op een na laatste dag, vroeg uit de veren en de motor bepakt voor de terugreis. Deze voerde
ons via Zwitserland naar Oostenrijk, naar het plaatsje Tannheim, alwaar we in een motorhotel zouden overnachten.
Ditmaal nog geen autoweg maar ‘heerlijke’ wegen voor onze motoren.
Op een van de te passeren passen lag nog veel sneeuw en lichte sneeuwvlokjes en de kou zorgden ervoor dat we (ik
alweer een ervaring rijker) daar snel vertrokken naar warmere, lager gelegen ‘oorden’.
De zonnebril van Gunter zal vermoedelijk voor de verblindende zon geweest zijn!

Omdat we niet wisten welke afstand we op de terugreis zouden kunnen afleggen hadden we geen reservering bij het
motorhotel gedaan. Toen we bij het motorhotel in Tannheim aankwamen bleek dat er wel een bordje hing met
‘Zimmer frei’, dat er zelfs plaats was om onze motoren binnen te stallen (!) maar dat het hotel voorlopig gesloten
was vanwege een verbouwing. Dat was te zien ook, er zat geen raam meer in…..

Echter binnen 5 minuten hadden we een ander hotel in Tannheim gevonden. Na een koude Weizen (!), een warme
douche en een heerlijk avondeten werd ook hier gebruik gemaakt van een goede nachtrust. De op de kamers
aanwezige bar werd door sommige zelfs niet ontdekt.
Op maandag werd de laatste etappe ingezet richting Nederland. Getracht werd de autoweg nog ‘zoveel’ mogelijk te
vermijden door de landelijke wegen te nemen. Het landschap veranderde duidelijk van bergen in een vlak gebied,
maar de ‘pret’ was er niet minder om. Het laatste stuk werd toch de Duitse autoweg genomen en uiteindelijk
kwamen we ‘s-avonds (rond 19.00 uur) voldaan in Velden aan en namen we van elkaar afscheid waarbij de
mogelijkheid voor een herhaling in 2017 reeds geopperd werd.
Gunter en Karel, bij deze mijn dank voor deze leerzame, prachtige, indrukwekkende, in een woord fantastische
motorrit naar Italië en als het mogelijk is zal ik er in 2017 zeker weer bij zijn.
Jos Bos

