Allroad rijden in Brabant

ZAND
HAPPEN

ZOMAAR EEN VRAAG BIJ HET DRINKEN VAN EEN POT BIER:
ZOU JE IN BRABANT NET ALS VROEGER NOG STEVIG DOOR
HET ZAND KUNNEN RIJDEN? MET DE MOTORCROSS DER
NATIES IN AANTOCHT IS SEPTEMBER DE UITGELEZEN MAAND
OM DE ALLROAD EINDELIJK EENS TE GEBRUIKEN WAARVOOR
HIJ IS GEBOUWD. VOOR OP ÉN VOOR NAAST DE WEG.
Tekst en fotografie HANS AVONTUUR
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De drie
leukste stops
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og niet zo heel lang geleden was Brabant de bakermat van de motocross. Elk zichzelf respecterend
dorp had behalve een kerk en een café ook een
crossbaantje waar je met je offroadmachine of
knutselbrommer kon spelen tot de tank leeg was.
De combinatie van steeds meer mensen en steeds minder
natuur heeft daar een eind aan gemaakt.
Toen kwam dus de vraag: kan het nog, net als vroeger, gewoon
een dag lekker door de bossen en velden rijden? Het antwoord
werd gegeven door mr. roadbook Ad Ketelaars: ‘Ik heb een
mooi roadbook voor je liggen, goed voor 200 kilometer allroadplezier. De zwaarte? Tja, die is afhankelijk van het weer en
je ervaring…’
Dus daar sta ik dan, op een doordeweekse dinsdagochtend
aan het vertrekpunt in Esbeek. Gewapend met het roadbook,
de nieuwe Honda Africa Twin en een boel ‘zin erin’. Zo,
klokje op nul en gas erop. Weg van de bewoonde wereld, het
avontuur tegemoet. En om te beginnen even wennen aan het
rijden met roadbook, want dat is alweer een tijdje geleden.

BRABANTS KLAPZAND
Ha, het eerste stuk zand dient zich aan. Een landbouwweg
dwars door de polder buiten Hilvarenbeek. Spelen met het
gas, zoeken naar de juiste zitpositie en ondertussen de ondergrond ‘lezen’. Keien, kleine geulen, stukjes los zand. Niet al
te ingewikkeld, waardoor de Africa Twin de tijd heeft om
de cultuurschok van asfalt naar offroad te verwerken. Want
laten we eerlijk zijn, de allroads hebben de Nederlandse
motormarkt veroverd, maar niet omdat we ermee doen
wat ze kunnen, namelijk op alle soorten ondergrond rijden.
Nee, voor 98,9 procent gaan de GS’en, Ténérés, Adventures,
Multistrada’s, V-Stroms, Versys’en, Caponords, Stelvio’s en
Tigers keurig over het gladde asfalt.
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IK BEN VOORTDUREND
VERRAST DOOR DE
PRACHTIGE PADEN VAN
ZAND, GRIND EN GRAS

1. En of het nog
kan, zand rijden
in Brabant.
2. Grip nul, pret
tien.
3. Waar de echte
pret begint.

Maar vandaag dus even niet! Vandaag is het zanddag. En wat
voor zand. Na een periode zonder neerslag is het nu vooral
heel droog zand. Klapzand, zoals ze dat in Brabant noemen.
Zacht, diep, los, glad, nauwelijks grip. Het voelt als rijden op
een soort zomerijs. Hm, een paar vette noppenbanden waren
prettig geweest. Hoewel, hoort juist het omgaan met lastige
omstandigheden niet tot de absolute pret van allroad rijden?

4

6

3

4. Zand en keien,
de definitie van
Allroad.

5. Sporen volgen
door de polder.
6. Track door de
wildernis.
7. Een puntje
bos tussen de
Brabantse akkers.

Ik zeg ja en word beloond met een strook klapzand van
jewelste. De Africa Twin gaat van links naar rechts over de
volle breedte van het pad. Balans potdomme. En vlug. Genoeg
gas geven om de machine te laten sporen zoals ik wil, maar
niet te veel erop om de controle te verliezen. Het is een
meesterlijk spel. Nog pakweg 180 kilometer te gaan en het
kwik stijgt al tot 32 graden. Dat belooft een pittig dagje te
worden. We wilden toch zo graag een beetje Dakar spelen?
Nou, we worden op onze wenken bediend.
Spelenderwijs ben ik verrassend vlug gewend geraakt aan het
rijden met het roadbook. Ik hoef niet meer aan de lopende
band op mijn kilometerteller te kijken hoe ver het nog is tot
de volgende splitsing, obstakel of afslag. Het begint bijna als
vanzelf te gaan. Tot ik iets voorbij De Exterhoeve een foutje
maak en tussen de akkers geparkeerd sta…
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Goed, het gaat vooral
om rijden, rijden, rijden,
maar als je dan toch
even uit het zadel moet om
wat te drinken
en te eten, kun je dat
beter goed doen ook.
Onze drie adresjes
onderweg:
• De Reuselhoeve, Moergestel
Koffiestop met Brabants
appelgebak in de
schaduw van een
grote boom. Vertrekpunt voor kanotochten
en wc-racen…
www.reuselhoeve.nl.
• In den Bockenreyder, Esbeek
Oud boscafé dat is uitgegroeid tot start- en eindpunt voor
wandelaars, fietsers, paardrijders en ook motorrijders.
Specialiteit: ‘ferme ûtsmijters’, flinke uitsmijters dus.
www.indenbockenreyder.nl.
• In het wilde Zwijn, Bergeijk
Letterlijk op de grens van Nederland en België. Robuuste
Brabantse herberg met speciaalbieren uit beide landen.
Terras voor de deur met zicht op de grenspaal.
www.inhetwildezwijn.nl.

De twee boeren die hun veld met groente staan te schoffelen,
kijken herhaaldelijk mijn kant op. Hun vraag staat in de knalblauwe lucht geschreven: ‘Wa doet diejen zot hier mee zunne
motor?’ Sorry mannen, ik zoek de uitgang in het labyrint van
landbouwweggetjes. Ik lees het roadbook achteruit, bedenk
waar het mis is gegaan en vind op gevoel de goede oplossing.
Een paar honderd meter verderop zit ik weer op de route
zoals deze is bedoeld.
Dit terrein ligt bijna in mijn eigen achtertuin, maar ik ben
voortdurend verrast door de prachtige paden van zand, grind,
gras en alles wat erop lijkt. Soms door akkerland, soms tussen
weilanden door, dan weer door een strook bos. Nabij het
riviertje de Reusel wordt het zelfs een stuk serieus spannend
met diepe kuilen, klippen en een pad dat nog dertig centimeter breed is, met links en rechts een berm van hoog riet.
Concentreren en blijven staan. Kijken waar je naar toe wilt
en vooral niet vallen. Met 212 kilogram is de Africa Twin op
het asfalt geen zwaargewicht, maar als hij in dit gatenpad op
zijn kant ligt, kan ik de motor alleen met drie hernia’s weer
rechtop zetten. Ha, de eindstreep aan het kanaal. Euforie
dat het is gelukt. En meteen voort door het buitengebied van
Moergestel, waar een fraai lang zandpad wordt omzoomd
door bomen. Schaduw, lekker.

CAFEÏNE EN CALORIEËN
Voor wie nu zit te wachten op een toeristisch intermezzo
met bezoek aan Trappistenklooster en pelgrimskapel: pech
gehad. Vandaag draait het enkel en alleen om het rijden op
alle mogelijke soorten wegdek. Geen Brabantse gezelligheid
in een dorp met kerk en café, maar zand vreten, stof snuiven
en zo nodig heel even uit het zadel voor cafeïne en calorieën.
Ondertussen stijgt de temperatuur gestaag verder. De cockpit
meldt 34 graden. Goed, het Brabantse zand is geen ZuidMOTOR MAGAZINE • 9 • 2016
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Roadbooks van Ad
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DE NATUUR IS GEEN
CROSSBAAN, DUS MOETEN
WE ONS WAT AANPASSEN
Amerikaanse pampa, maar met deze temperaturen wordt
‘Dakartje spelen’ wel een stuk realistischer. Bovendien ben
ik vandaag nog niet één andere motorrijder tegengekomen,
wat het avontuurlijke gehalte ook bevordert.
Rijdend door het buitengebied van Diessen, Hulsel en Reusel
heb ik nooit het idee dat ik andere recreanten in de weg zit.
Dat is helaas wel het imago dat aan off- en allroad rijden
kleeft. Motorrijders die oerendhard met open pijpen door
de bossen vliegen. En laten we eerlijk zijn, die zijn er ook.
De natuur is echter geen crossbaan, dus moeten we ons een
beetje aanpassen. Gas eraf waar het kwetsbaar voelt, gas erop
waar dat beter past. Rekening houden met anderen, zoals
anderen ook rekening moeten houden met ons. Ja, ja, het
klinkt allemaal wat stichtelijk en correct ANWB, maar in
de praktijk valt dat alles mee. Als je jezelf die modus eigen
maakt, blijft er waanzinnig veel ruimte over voor ongegeneerd
mooi motorrijden.
Zoals op dit totaal overwoekerde pad, ergens buiten Reusel.
Volgens het roadbook zou het een normaal pad moeten zijn,
maar de natuur heeft er een single track van gemaakt. De
spiegels van de Twin tikken de struiken aan. Geen idee welk
wegdek er onder het hoge gras verstopt zit. Het gaat strak,
het stuitert, snelheid maken, snelheid terugnemen. Tot een
aarden wal de weg verspert. Mmmm. Het roadbook liegt
niet. Ik ben zelf te vroeg links afgeslagen. Terug naar de route,
met deze bonus mooi in de tas. Rustig uitbollend richting
Arendonk staat een oud vrouwtje met haar vuist in de lucht
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in de voortuin. Wat zullen we nou… Zodra ik passeer roept ze
me toe: ‘Allez manneke, gas erop! Gas erop!’

WAT DOET U HIER?
Bij de ‘Pannenfabriek’ van Ravels – een oude steenfabriek –
voert een fantastisch smalle track tussen de weilanden door.
Puur avontuur. Als ik aan het eind van het pad een foto maak,
komt er opnieuw een mevrouw aanlopen. Deze keer niet om
me aan te sporen om wat harder te rijden, maar om me streng
toe te spreken:
‘Wat doet u hier?’
‘Een foto maken.’
‘Dat mag niet, dit is een privèweg.’
‘Tja, maar dat staat nergens.’
‘Meneer, er zijn zo veel privéwegen zonder bord of slagboom.’
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1. Respecteren dat
bord, er is genoeg
moois over.
2. Wat mag wel,
wat mag niet,
that’s the question.
3. Pauze na zweet
en zand.
4. Bijtanken onder
een hoge boom van
de Reuselhoeve.
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5. Paradijs, een
vergeten stuk
natuur tussen
de akkers.
6. Het Brabantse
Dakar-landschap.
7. En zo is het.

‘Hoe moet ik dan weten dat ik er niet doorheen mag rijden?’
Dit is het moment waarop ik onderhuids al de hele dag zit te
wachten. Dat iemand me mijn plezier op de motor niet gunt,
terwijl ik beschaafd en netjes aan het rijden ben. Leven en
laten leven, wel eens van gehoord, mevrouw? Maar ik blijf
vriendelijk lachen en uiteindelijk wordt de soep niet zo heet
gegeten als… enzovoort.
Mevrouw blijkt het helemaal niet zo erg te vinden dat er af
en toe iemand over het pad komt, maar ze is er doodziek van
dat de gemeente het traject in een officiële fietsroute heeft
opgenomen. ‘En dan komt het volk hier massaal langs, hè…’
Of ik er als motorrijder nu wel of niet welkom ben, blijft een
beetje onduidelijk, maar ik krijg de indruk dat de dame vooral
geen optocht over haar grond wil. Of dat nu wandelaars,
fietsers of motorrijders zijn. Valt iets voor te zeggen, toch?
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Ad Ketelaars is in offroadland een bekende naam. Hij
is de enige Nederlander die
papieren en digitale roadbooks maakt en die voor een
bescheiden bedrag (vanaf
€ 15,-) ter beschikking stelt
aan iedereen die een mooie
off- en allroadroute wil
rijden. Na afloop moet het
roadbook weer worden ingeleverd. ‘Op die manier voorkom ik
dat er gedateerde routes in omloop raken’, zegt Ad. ‘Bospaden
worden afgesloten, landwegen verlegd, noem maar op. Voor je
het weet, klopt de beschrijving niet meer. Dan is niemand blij.’
Ad heeft al tal van routes in en buiten Nederland gemaakt, voor
verschillende niveaus. Die deelt hij dan met anderen. Eén van de
belangrijkste missies van Ad is dat hij het off- en allroad rijden
ondanks steeds strengere regels mogelijk wil houden. ‘Als je met
een stille uitlaat rijdt, heeft bijna niemand een probleem met je’,
zegt hij. ‘Dan is er nog altijd veel mogelijk en willen instanties
ook naar je luisteren. Verder voeren mijn ritten over legaal te
berijden paden en de meeste boswachters zijn ervan op de
hoogte dat ik het offroad rijden reguleer.’
Over de gereden allroadrit wil Ad één ding kwijt. ‘Het is lastig
om precies aan te geven hoe zwaar zo’n tocht is. Dat is sterk
afhankelijk van het weer, de bodemgesteldheid, de motor en het
niveau van de berijder. Dat verschilt dus per keer en per rijder.’
Kijk voor routes, informatie, georganiseerde én individuele ritten
op www.offroadtrips.nl. Verder: www.enduro.nl, www.knmv.nl
en www.mon.nl.

Een paar kilometer verderop raak ik overigens wel voor het
eerst écht de weg kwijt. Mijn eigen schuld natuurlijk. Het
lukt me alleen niet om de plek te vinden waar het fout is
gegaan. Tijd voor een cola in Ravels en het rustig bestuderen
van het roadbook. Als oplossing prik ik een herkenbare
plek om naar toe te rijden, namelijk Nijhoven bij BaarleNassau-Hertog.
Op de grens van Nederland en België – het is vaak onduidelijk
in welk land ik nou precies rijd – vind ik de juiste route en het
zand definitief terug. De cockpit van de Honda meldt dat het
inmiddels 36 graden is… Staand op de steps gaat het door
de Brabantse wildernis, nou ja, qua wegdek dan. Hier zit ik
niemand in de weg als ik met mijn vermogen van 93 pk
snelheid maak.

DE BROEK VOL
Ik had nog niet verteld dat deze Africa Twin met DCT is
uitgerust, een semi-automaat dus. Als je met een allroad in
stand D – lagere toerentallen – probleemloos door dit stuifzand snijdt en ploegt, is in elk geval het bewijs geleverd dat je
met een dergelijke machine gerust het terrein mag opzoeken.
In geval van nood kun je met de hand terugschakelen. O, en
het is prettig dat je de traction control en het ABS kunt
regelen.
Het roadbook bereikt pagina 21 van de 22, de laatste loodjes.
De mond is droog, de laarzen en de broek staan vol zweet,
het hoofd is licht van vermoeidheid, maar het motorhart is tot
de nok gevuld met voldoening. Of je nog een beetje offroad
kon rijden in Brabant, was de vraag geweest. Het antwoord
is gegeven. Wat een dag!
Ik ga op de steps staan, focus me op de horizon en trek op
een lang recht pad tussen de weilanden het gas open. Dwars
door het verrukkelijke klapzand terug naar huis.
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