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 Tur til Benelux landene.  12-15. maj 2010 
 
Det hele startede sådan lidt tilfældigt hen over 
efteråret og foråret. Der var en hel del der skulle på 
tur til Berlin, for at besøge Jürgen og hans altid 
utroligt vellykkede arrangementer. 
Jeg havde valgt at springe over i år, og tage det 
stille og roligt, med nogle små træf ture,  
indtil Mic kom og spurgte om det ikke var noget med 
en tur til Benelux landene med en lille afstikker til Frankrig.  
I første omgang syntes jeg det lød som en voldsom lang tur, men Micks 
forslag gik på højst 6 MC`er og i et afslappet tempo og ingen stress, vi når 
hvad vi lyster.  
Fint det passer lige mit temperament – så OK, jeg havde store 
forventninger til Holland og Belgien, da jeg kun lige havde stiftet 
bekendtskab med landene sådan flygtigt i mine unge dage.  
Så mig på biblioteket og låne parlører omkring Holland og Belgien, og 
sådan at sætte sig lidt ind i de to landes kultur. 
Planen omkring overnatningerne var at vi sådan bare slog et slag ind forbi 
et hotel, og fik en overnatning, for det var jo i starten af sæsonen, så der 
burde være nok med pladser, men det skulle senere vise sig at vi tog 
grueligt fejl.  
Det hele startede med at vi måske var fire der skulle af sted, senere blev 
det til tre så fire igen, hvormed det hele endte med at det blev Mick og mig, 
fint nok med det, vi skulle nok finde ud af det sammen, det var ikke første 
gang vi var på tur sammen.  
  
Afrejsen var planlagt til onsdag den 12. maj. Jeg foreslog Mick at vi tog af 
sted tirsdag aften efter fyraften, og overnattede i min brors sommerhus på 
Falster i Marielyst, så var vi da næsten i Tyskland og klar til det hårde ridt 
igennem Tyskland om onsdagen, og sådan blev det.  
Tirsdag var en lidt stresset dag på mit arbejde, og Mick missede en færge 
ved Rørvig – Hundested, så vi kom af sted lidt senere end vi havde 
planlagt.  
Men kl. 18,00 sagde jeg farvel til konen, med en velpakket Guzzi og kørte 
ned til Mick for at hente ham, han stod klar til afgang, første stop på vores 
lange tur var i Humlebæk, for Mick skulle tanke OK benzin og jeg skulle 
have Statoil benzin. Tanket og af sted i flot aften solskinsvejr, til næste stop 
i det Sydsjællandske til en kop kaffe.  
I dag er det GPSen der styre os frem til diverse bestemmelse steder, og 
også i dette tilfælde, drej af mod Stubbekøbing, Ok, den havde jeg ikke 
prøvet før, men det viste  sig at være  en smuk tur af små snoede veje.  
Fremme ved hytten i Marielyst ved 20,30 tiden, der skulle sættes varme 
på, og der skulle tændes for vandet i huset, skiftes tøj og så ud og finde et 
sted hvor vi kunne få noget aftensmad.   
Vi blev slemt skuffet, først ned til Larsens plads, 200 meter fra 
sommerhuset, der så lukket ud, Mick prøvede med et fast greb i døren, 
men den ville ikke give sig, så prøvede han med høj stemmeføring, men 
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intet hjalp, der var ikke noget at gøre. Klokken var 21,03 – lukket og slukket. Ned på det 
lokale værtshus – Hos Ulla –  som forslog 
at vi prøvede på Nørrevang – yes der var 
masser af mennesker der sad og spiste, 
så vi satte os, og intet skete, fat i tjeneren, 
desværre køkkenet havde lukket. 
Fortvivlet og nedslået forlod vi stedet, 
over til Ulla igen for at høre om hun kunne 
hjælpe os, og den dejlige pige hun er, 
arrangerede hun Pariser toast og røde 
pølser til to sultne bikere, tak for det Ulla. 
Tilbage i hytten fik vi arrangeret vores 
sovepladser, fandt nogle af min brors 
pilsnere, herligt, så blev der da noget 
hygge, i seng ved 24 tiden så vi kunne 
være friske til næste dags strabadser. 
Natten til onsdag vågnede jeg et par gange, kunne høre at det stod ned i stænger, OK fint 
så kunne det regne af til om morgenen, men vi blev klogere, det blev til en ekstra 
overnatning i brormands sommerhus, hele natten og det meste af onsdagen forsatte det 
med regne og blæse voldsomt. I radioen frarådede de al unødvendig udkørsel  på  Falster. 
Til frokost tømte jeg regnmåleren 36 millimeter og det fortsatte stadig med at regne.                      
Mic mente vi skulle være beredte, for der var lovet opklaring om eftermiddagen, men efter 
en tur på digerne, hvor regnen føltes som hagl i ansigtet, blev vi enige om et besøg i 
Netto, og et par Dunkel til frokost, sammen med noget højt belagt smørrebrød fra den 

lokale slagter ville gøre underværker, 2 stk. til mig og 4 
stk. til Mic, så var der dømt lokal hygge, og 
planlægning af næste dags tur.  
Om aften gik vi en strøg tur og endte på Larsens plads 
hvor vi var mere heldige  med åbningstiderne. Jeg fik 
en dejlig mørbrad med diverse tilbehør, og Mic gik i 
gang med borgmesterens speciale hakkebøf, som var 
en 7 cm højt Kartoffelmosbjerg med hakkedrengen på 
toppen, med diverse tilbehør, aldrig set før. (Men den 
gled ned).  
Hjemme i hytten igen, pakke det meste ned til 
morgendagens tur, og et par godnat øl til at sove på. 
Tidligt op kl. 6,00 - det er Kr. Himmelfartsdag, 
overskyet men tørt vejr, pakke MC,erne, lukke hytten 
ned, nå ja lægge nogle skillinger for tak for lån af 
brormands hytte og diverse.    
Rødby havn 08,39 og 305 kr. fattigere, vi fik anvist 
bane 1. - fint der var ca. 30 Mcer der allerede holdte i 
kø, og der gik ikke lang tid før der var yderligere 40 

MCer bag os - shit – hvornår kommer vi med færgen over.  
Der var rigtig mange der skulle til Harzen, og en del skulle til Harley træf i Grækenland.  
Vi kom med den 2. færge så det var OK, fik tøjret MCeren forsvarligt, fik pladser I cafeen 
hvor vi bestilt en dejlig morgen komplet til 90 kr. med det hele, og så meget vi ønskede.  
Vi blev enige om at køre efter Mics GPSer da den var opdateret her for nyligt.  

Planlægning af næste dags tur. 

Mic og han bøf med kartoffelmos. 
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Velkommen til Tyskland, nu lå det hårde ridt af motorvej til Holland, hvor vi havde planer 
om den første overnatning i det nordlige Holland.  
Dagens strabadser blev Rødby – Puttgarden – Lubeck – Hamburg – Bremen – Oldenburg 
– Groningen i Holland – Leeuwgrden – Harlinger dæmningen til Den Oever hvor vi 
afsluttede dagen rejse omkring Den Helder.  
 
Dette med at finde overnatning var lidt af et problem, vi brugte 2 timer på at finde et sted 
hvor vi kunne overnatte. Hurra for GPSeren og dens snedige indretning med tasten Logi / 
Hoteller.  
De fire første steder var alt optaget, indtil vi lidt 
tilfældigt kørte ind på en lille Campingplads 
hvor camping mutter forbarmede sig over de to 
trætte Biker fra Danmark. Hun præsenterede 
os for en bræddehytte der kunne være 
W.C.Fields værdig. Vi slog til da vi var ved at 
være desperate og trætte. Men det var godt 
nok noget af det ringeste jeg har oplevet. Vi fik 
pakket ud og begav os ned til byen for at 
handle / provantere lidt snack og nogle enkelte 
øller, jeg fandt en lokal øl der bar navnet 
Hertug Jan, den skulle prøves, og smagte for 

øvrigt ganske godt. Vi fandt et sted og spise, 
jeg bestilte Pizza og Mic prøvede en lokal 
spise, suppe og tykke pandekager med skinke.  
Mætte og tilfredse gik vi en tur til stranden. Den Hollandske Nordsø, minder meget om 
stranden ved Vesterhavet, et smukt sted. Tilbage i hytten og tid til lidt hygge, der blev 
tændt nogle fyrfadslys, og vi udvekslede smagsprøver på øl, og diverse lækkerier vi havde 
købt. Det var tid at krybe til køjs, Mic havde lagt beslag på den store seng, nærmeste en 

himmelseng, hvor han rigtig kunne brede 
sig med alt sit grej, jeg tog plads i mere 
beskeden forhold, i det nederste af en 
køjeseng. 

Vores hytte - den får en halv stjerne. 

Mic og hans himmelseng. 

Trætheden er ved at melde sig, over en pilsner. 
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Det skulle blive en nat vi sent glemte. Der var rent ud sagt skide koldt, Mic havde rystet og 
klapret tænder det meste af natten, jeg havde soveposen oppe over hovedet og magtede 
kun at ligge helt stille for ikke at komme til at fryse mere end højst nødvendigt.  
Tidligt op, og på med motorcykel tøjet så vi kunne få noget varme, der havde været et par 
grader frost, og der var is på vores motorcykler. Vi havde købt kakao tidligere, så 
gasblusset blev tændt og gryden sat over, herligt at have noget at varme sig på.  
 
Kl. 8,00 af sted ned af den Hollandske kyst mod Amsterdam – Rotterdam med et par stop 
for at fotografere de 
fantastiske 
Tulipanmarker, som 
vi var så heldige at 
opleve. Det er lige 
som at se Danske 
kornmarker, men her 
opdelt i felter med 
tulipaner så langt øjet 
rakte i de mest 
fantastiske farver. 
Flot syn det skal 
opleves.    
 
I det sydlige Holland – Vlissingen nær den Belgiske grænse skulle vi passere det første og 
eneste betalingstunnel på vores tur. Det så ud til at det var et split nyt anlæg, og gutten der 
sad i betalingslugen havde rigtigt travlt med at se på vores motorcykler, jeg tror han var lidt 
ukoncentreret. Mic fik betalt og kørte lidt frem, hvor han så fedtede lidt rundt med sine 
penge og papirerne, jeg fik betalt og satte Guzzien i gear, og af sted med mig, pludselig 
slog lynet ned i mig, troede jeg, det viste sig at bommen ved betalingsanlægget ramte mig 
lige i skallen, godt jeg havde et fast greb i Guzzien, fik chokeret standset Guzzien, af med 
hjælmen, der var ikke sket nogen skade, hverken på mig eller hjelm, nådigt sluppet, jeg 
kunne lige så godt være blevet revet af Guzzien. 
Mic stod der og smågrinede som kun han kan, mens hele betalingsanlægget var gået i 
sort og stod og hylede. 

 
Turen gik videre igennem Holland – 
Belgien og ind i Frankrig hvor vi skulle 
til havnebyen Dunkerque, i 
Normandiet hvor det var meningen at 
vi skulle opleve tidevandet, og noget 
historie omkring D. dagen. På grund af 
letsindig planlægning og tidspres blev 
det kun til en havnerundfart på en 
time, hvor en franskmand stod og 
kværnede løs om noget vi ikke forstod 
en brik af. Så vi begav os tilbage til 
motorcyklerne og videre med øst.  
Vi aftalte at køre ind i Belgien og finde 
et sted at overnatte omkring byen 

De Hollandske tulipanmarker. 

Havnerundfart i Dunkerque, med hydrolik broen og husene 
med de mærklige afstumpede tage.  
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Kortrijk. Det skulle igen vise sig at det ikke var så let at finde overnatning, GPSeren blev 
igen sat på en hård prøve. De fleste hoteller 
var for fine/dyre eller gået konkurs, til sidst 
fandt vi et lækkert sted Bed og Breakfast  lige 
uden for byen, www.hetbintjeshof.be  til 90 
euro for et dobbeltværelse, og morgenmad (og 
en detalje med varme som Mic sagde). Vi fik 
pakket ud og kørte til en lokal restaurant, et 
lækkert sted, spis og drik hvad du har lyst til, til 
fast pris, med rigtig lækre råvarer, men vi måtte 
af gode grunde tage den med ro, da vi jo var 
kørende.  
Tilbage på vores logi hvor et tiltrængt bad 
gjorde underværker. Udstyret med kodekort til 
døren og barren, aflagde vi køleskabet i barren 
et besøg, vi lagde en seddel med hvad vi 
havde provianterede. 
Tidlig i seng, og tidligt op, kl. 7,00 havde vi 
aftalt med værten. Der stod et stort og lækkert 
morgenbord klar til os, med hjemmebag og 
hjemmelavede syltetøj og diverse. Mætte og 

tilfredse, og efter en god nats søvn kunne vi 
med sindsro begive os af sted af landevejen 
mod Bruxelles / Bryssel og hilse på mine venner i EU Parlamentet som Mic yndede at 
sige. Ved middagstid ankom vi til Bruxelles en fantastisk by, en stor del af deres vejnet i 

centrum er gravet ned i tunneler, en 
sjov fornemmelse at man kørte op 
og ned.  
Efter nogle forsøg lykkes det os at 
finde EU Parlamentet, stort og 
majestætisk var det klemt ned 
imellem de gamle bygninger.  
Jeg fik set hvor den udøvende magt 
i Europa sidder og forvalter vores 
penge. Fint med det. Vi brugte 
nogen tid til at gå rundt i området.  
 
Vi aftalte at vi ville køre nord for 
Hamburg, og der ville vi finde et 

sted hvor vi kunne overnatte, man 
har et standpunkt til man tager et 

nyt var der engang en kendt politiker der sagde, og også i dette tilfælde måtte vi sande 
disse ord. 
 
Vi begav os af sted fra Bruxelles i østlig retning op igennem Belgien og ind i Holland med 
direkte kurs til Bremen og Hamburg hvor vi så stoppede syd for Flensborg, hvor vi fik 

Bed og breakfast i Belgien. 

Foran EU Parlamentet. 
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noget mad. Klokken var blevet mange 22,27 vi snakkede lidt om et hotel. Jeg kikkede på 
Mic og sagde: ”Er vi friske og køre direkte hjem fra Flensborg”. Det var vi så. 
Det var blevet meget overskyet og det begyndte at regne, så det var på med regntøjet for 
første gang på turen. Det varede ikke længe før det stod ned i stænger og det blæste en 
halv pelikan, det var faktisk sådan at der var problemer med at se afstribningen på vejen 
så meget regnede det, og hjelmen duggede så det gjorde det ikke bedre, to gange gled 
forhjulet på min Guzzi og Mic var ude for det en enkelt gang, meget ubehageligt skal jeg 
sige. Men vi var seje og holdt ud, det måtte da for fanden blive bedre. Ved Odense var vi 
inde og tanke, og få noget varmt at drikke, da var vi godt nok ikke meget værd. Af sted 
igen. Oppe på Storebæltsbroen tog regnen lidt af, til gengæld blæste det endnu mere så vi 
lå næsten i 45 grader. På Sjælland gik det godt, det var holdt op med at regne så humøret 
kom igen. Tanken om at man snart var hjemme gjorde godt. Tankede for sidste gang på 
turen lørdag nat kl. 02,25 på Karlslunde, sagde farvel til Mic i Kvistgård, han skulle videre 
op i sommerhuset, jeg var hjemme 03,15 til en bekymret Britta som stod og ventede med 
en velfortjent kølig pilsner.  
 
NB: det var nok lidt uforsvarligt at køre det sidste stykke vej fra Hamburg og hjem, vi skulle 
nok havde taget et Hotel, men det gik godt, og så er vi den erfaring rigere.  
 
Dagens distance 1307 km. og 18 time på ryggen af Guzzien, og en øm røv.  
Den totale distance på hele turen var ca. 2750 km.  
Både Guzzien og BMW havde stort set det samme forbrug af benzin 163 liter på hele 
turen, det er ca.16,9 km literen, det er da ganske godt.   
 
Tak til Mic for at jeg kunne få lov til at være en del af denne tur. Det har været en 
fornøjelse at være med på. Jeg vil meget gerne besøge Holland og Belgien igen, men så 
må vi planlægges noget mere hjemmefra. Hi – hi.   
 
Formand Jan.  
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BERLIN TUR MAJ 2010  

 
Lotte og jeg kørte hjemmefra torsdag morgen den 20. maj omkring kl. 3,20 med kurs mod 
tanken i Espergærde for at mødes med de andre der skulle med til Berlin. Det små-
regnede og var stadig mørkt. 

Vi drog af sted mod færgen som sejlede kl. 7. Jørgen havde bestilt dejlig morgenmad til os 
alle i restauranten. Ved ankomst til Rostock stod Jürgen og ventede på os. Jürgen havde 
lavet en utrolig flot tur rundt i en naturpark og efterfølgende til en vandmølle (Boltenmühle) 
hvor vi fik frokost.  

Derefter foresatte turen til Berlin til vores 
hotel. Vi blev her modtaget med god øl og 
selv borgmesteren og frue kom og hilste 
på os. 

Fredag skulle vi drenge på køreteknisk 
anlæg, hvor vi fik træning af en meget 
dygtig køreinstruktør. Det var en 
imponerende gammel stor rusisk lufthavn, 
der var nedlagt. Den ene landingsbane 
var 4 km lang og den anden 2,5 km lang, 
hvor der både var lavet racer-bane og 
mulighed for køretekniske øvelser. 
Derudover var der lavet en helt ny racer-bane, der varierede med 8 m i højden og de 
sværeste sving fra andre racer-baner. En virkelig lærerig dag.  

Derefter kørte vi en dejlig tur hjem til pigerne, som havde været på guidet rundtur og 
shopping i Berlin. 

Om aftenen tog vi alle bussen ind mod 
Berlin for at spise på steakhouse. 

Lørdag kørte vi til Potsdam og så den 
berømte park ”Sanssouci” og den gamle 
by. Efter en dejlig hjemtur skulle vi om 
aftenen ud at spille bowling og spise. 

Søndag kørte vi gennem mange 
landsbyer for at ende i Spreewald, hvor 
vi skulle ud at sejle i en lille båd. Der var 
dækket op med kaffe, bitter og mad og vi 
kunne købe agurke-rakler, øl m.m. Vi 
blev staget frem ad små kanaler. Der var 

en mand der stod bagerst i båden og skubbede vores bånd frem gennem kanalerne. Der 
var meget stille og fredeligt. En utrolig smuk oplevelse. 
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Om aftenen skulle vi op og spise i tv-tårnet 
Berliner Fernsehturm. Der er en utrolig flot 
udsigt deroppefra. Restauranten drejer 360 
gr. rundt, så vi fik set hele Berlin flere 
gange. 

Vi kørte hjem mandag morgen, fik en smule 
regn i Tyskland, men godt vejr i Danmark.  

Både Lotte og jeg vil takke Jürgen og 
Jørgen for en rigtig flot og dejlig tur. Dem 
der ikke har været med er virkelig gået glip 
af en stor oplevelse. Jeg har kun skrevet en 
brøkdel af det vi har oplevet. Vi ser frem til 
2011. 

Jan Snerle 

 
  
 
Nyt fra sidste klubaften.  
 
Vi var 22 medlemmer som mødte op denne dejlige onsdag somme raften. Den nye Per og 
Bendte havde indkitningsøl med, velkommen i klubben. Kasserer Ole havde bagt en 
pragtfuld kringle, vi hyggede os som vi plejer, og der blev fortalt om ture som har været, og 
om de ture som skal komme.   
Bo Hansen har lovet at tage kage med til næste klubaften.  
 
 
 
 
Kommende ture.  
 
Lørdag den 12. juni. kl. 11.00 – 17.00  
 
MMC-Nordsjælland holder åbent hus for alle der har lyst, de har endelig fået ibrugtagelses 
tilladelse til deres nye klubhus på Kongevejen 425 3490 Kvistgård (ved køreteknisk anlæg) 
Der vil blive serveret sandwich og grillet pølser med brød. 
Man er selvfølgelig velkommen til at møde op alene, men for dem som ønsker at følges, 
så starter vi fra Statoil kl. 11.00. 
 
Klubben køber en gave til vores MC kollegaer.   
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Onsdag d. 16. juni  Erimitagen 
 
Snerlerne har igen i år arrangeret en aftentur til Erimitagen, der vil være afgang fra Statoil 
kl. 19.00. Husk kaffe og småkager. Turen afsluttes i  Skovlyst i Hareskoven hvor vi får en 
tår øl. 
 
 
Lørdag d. 19. juni Lønholt dag. 
 
Vi køre i samlet flok fra Statoil kl. 10.30. følges til Lønholt hvor vi fremviser vores flotte 
motorcykler og tilbyder alle børn og voksne over 135 cm. en køretur, når vi er færdige, 
bliver vi inviteret på grillmad sodavand kaffe og kage 
Kontaktperson Mic 2233 2088 
 
Se invitationen  HER 
 
 
Onsdag d. 30. juni Arresø rundt. 
Snerlerne har inviteret på endnu en onsdagsaftentur, vi mødes på Statoil kl. 19.00. så 
kører vi derudaf, husk kaffe og kage, så finder Snerlerne sikkert også et sted, hvor vi kan 
få en farvel øl inden vi kører hjem. 
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Torsdag d. 19. – 22. august 1000 årsskoven. 
 
Karin og Bendt har planer om at tage til træf på Fyn det er en MC Musik festival som 
starter om torsdagen og slutter om søndagen. Hele arrangementet koster blot 125 kr. Og 
et skulle være ganske muntert og hyggeligt. Interesserede kan kontakte Karin og Bendt på 
tlf. 3929 8172   
 
 
 
Ledsager efterlyses 
Vil du med til Korsika? 
 
Jeg har planlagt en motorcykeltur 
til Korsika lørdag den 3. juli, men 
savner nogen at køre sammen med. 
Mødestedet er færgen fra Livorno 
i Italien til Bastia på Korsika. 
Det bliver en rundtur på øen med 
ophold af 1-2 dages varighed i  
nogle af småbyerne langs kysten. 
Efter 8-10 dage går turen nordpå 
til Østrig og Tyskland med forventet 
hjemkomst i løbet af uge 28. 
Er du interesseret i at komme med, 
så send senest 22. juni  en mail til:  
kjeldthorsen@post.tele.dk  
Det er med privat indkvartering, B&B,  
små billige hoteller eller vandrerhjem. 
               Venlig hilsen 
                 Kjeld Thor 
               Espergærde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


