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roadbook) worden gereden. Die verhuur ik ook
aan mensen die er geen hebben. Voordeel is dat

Een offroad-rit van vijfhonderd
kilometer, op één dag, in Nederland? Onmogelijk, dat lukt nooit.
Toch ging ‘roadbookgoeroe’ Ad
Ketelaars die uitdaging aan en
stelde zo’n lange rit samen. En
er bleek ook genoeg offroadvolk dat deze rit op een doordeweekse dag in juni wilde rijden.
“Ik heb meer mensen af moeten
zeggen dan toegelaten,” aldus
Ad, “Voor dit soort ritten geldt
immers: hoe minder zielen, hoe
meer vreugd!” Noppennieuws
reed ook mee en sprak uitgebreid met Ketelaars.

‘PLEZIER VOOR ANDEREN,

DAAR DOE IK
HET VOOR.’

er niets speciaals op de motor hoeft te worden
gebouwd.”
In 2012 ontstond bij Ad het idee om al zijn routes aan elkaar te knopen tot één route van vijfhonderd kilometer (Hart van Brabant Challenge). Gewoon een uitdaging. Voor de uitzetter én voor de
deelnemers. Is zo’n rit van vijfhonderd kilometer
nog wel leuk? Dat zal voor iedereen anders zijn,
maar onder ‘leuk’ verstaat schrijver dezes niet om
half vijf uit bed, van zes tot zeven roadbook plakken en dan van zeven uur s’morgens tot zeven uur
’s avonds alleen maar rijden. Geen tijd voor koffie,
geen tijd voor wat eten en overal spierpijn. Alleen
maar rijden, rijden en nog eens rijden. Omdat
ik dacht dat het veel rechte paden zouden zijn

“De Hart van Brabant Challenge telt bijna negenhonderd verschillende situaties, die je allemaal
foutloos moet intekenen,” aldus Ketelaars.

zonder knippen of andere obstakels had ik voor
een comfortabele KTM LC4 Adventure gekozen.
Fout! De route was uitdagend genoeg om met een

het idee dat ik gerust met voor mij onbekende

kende deze nare ervaring niet het einde van zijn

lichtere enduromotor te rijden. Maar na twaalf uur

groepen kon gaan rijden. En daar bleek veel

passie voor de offroad-sport. Hij kwam in contact

rijden, en met een paar pijnlijke polsen, werden

vraag naar te zijn.”

met de enduroclub ‘Grensland’ uit Turnhout. Daar

de vijfhonderd kilometer tot een goed einde

Al snel lukte het om wat groepjes bij elkaar te

maakte hij kennis met roadbook rijden. Grensland

gebracht. Mission completed! En achteraf geeft

krijgen. Het nieuws dat je bij Ad een dag leuk

is zonder twijfel de grootste motorclub uit de Lage

het natuurlijk een geweldig gevoel dat je iets hebt

kon rijden ging als een lopend vuurtje rond. Ad

Landen welke zich helemaal focust op offroad-rij-

geflikt wat anderen nog nooit hebben gedaan.

liep daarbij al snel tegen het eerste probleem

den. Deze club telt momenteel zo’n 529 leden.”

Een van de deelnemers aan deze megarit was

aan en dat was dat rijden met een samenge-

Na genezing van zijn blessure begon Ad weer te

Dakar-coryfee Henk Knuiman: “Dat zoiets in

stelde groep (met verschillende rijkwaliteiten)

rijden en dus ook routes uit te zetten. Ook ging

Nederland kan is uniek. Ik begrijp niet dat niet

niet werkt. Dat zorgde voor spanningen en

hij zich toeleggen op het maken van roadbooks.

alle Nederlandse Dakar-deelnemers van zo’n

gevaarlijke situaties onderweg. Ad: “Ik reed

Die werden zonder veel moeite los uit de pols ge-

mogelijkheid gebruikmaken om te trainen.” Maar

vervolgens zo veel mogelijk met clubs en

tekend. In tegenstelling tot de ‘gidsritten’ waren

Ad is blij dat niet alle Nederlandse Dakar-rijders

vriendengroepjes die elkaar al kennen. De

deze ritten voor de deelnemers wat makkelijker

zijn komen opdagen. Ad: “In mijn visie moet het

meeste groepen waren ook niet gewend om

om te rijden en legaal. Soms rij je figuurlijk in

‘klein’ blijven. Er zijn al zoveel organisaties ten

lange ritten te maken. Bij sommige groepen

een grijs gebied, maar wel altijd zo dat de deel-

gronde gegaan aan hun eigen succes. Maar ‘nee’

wist ik al dat ze de middag niet zouden halen.

nemers geen groot risico lopen om illegaal bezig

verkopen, vooral aan mensen die ik goed ken, is

In hun crosspak, zonder jas, stonden ze dan in

te zijn. Om deze ritten na te rijden moet er een

de druilerige regen bij tien graden te wachten

roadbookhouder op het stuur zitten. Dat waren

op wat komen ging. Dat tweehonderd kilometer

in het begin simpele kastjes die je met de hand

route niet steeds uit knippenpaden en single

moest draaien. Ad: “De doelgroep bestond uit

tracks kan bestaan, moge duidelijk zijn. Op de

avontuurlijk ingestelde offroad-rijders, niet de op

verbindingsstukken ging dan dikwijls al snel

motocross ingestelde rijder. Pas vele jaren later is

het kaarsje uit, op naar de warme kachel.”

deze laatste groep zich ook komen melden. Niet

De ritten van Ad Ketelaars zijn al lang geen
amateurritjes meer, getuige de deelname van Henk
Knuiman.

in de laatste plaats vanwege de populariteit van
Ad reed niet alleen in zijn achtertuin, het

de grote rally’s. Ik weet dat mijn roadbookritten

Ad Ketelaars is een uniek persoon in wat hij

in die tijd nooit iemand van een GPS gehoord. Erg

lende routes te rijden en hij kreeg steeds vaker

Nederlands-Belgische grensgebied, maar ook

in het verleden wel eens denigrerend puzzelritjes

doet. Hij is de enige in Nederland die roadbooks

makkelijk was het in die tijd ook niet om aan deze

geïnteresseerde groepjes achter zich aan. Het

via offroad-paden van Tilburg naar het hart van

werden genoemd. Maar nu ziet iedereen op tv dat

maakt, waarmee offroad-rijders al jarenlang op

‘stafkaarten’ te komen. Maar ik kreeg ze via via in

netwerk van paden en paadjes wat Ad op zijn

de Belgische Ardennen en weer terug. Of met

de Dakar-helden met roadbooks voor hun neus

een legale manier kunnen genieten van hun

handen en op die kaarten, waar elk weggetje of

‘harde schijf’ (onder zijn helm dus) had opge-

de motor offroad dwars door België en Frank-

rijden en is roadbookrijden al lang niet meer iets

hobby. De bedragen die hij vraagt voor het maken

pad op staat, kon ik de zandwegen dusdanig aan

slagen werd steeds groter. Ad: “Er werd toen

rijk, tot aan de Zwitserse grens, gewapend

voor watjes.”

van die roadbooks zijn niet veel meer dan een

elkaar koppelen dat er mooie routes ontstonden.

vooral gereden op zondag. Vanwege toenemende

met een kompas en een stapel topokaarten.

Door de jaren heen vervaardigde Ad meer en meer

bescheiden vergoeding voor alle onkosten die in

De ingetekende route op de topokaart werd op

drukte in het buitengebied stappen gelukkig

“Dat was nog eens echt pionierswerk,” aldus

verschillende ritten. Zo lukte het om tijdens de

de voorbereiding gaan zitten. De liefde voor het

het stuur gebonden en daar ging ik. Uiteraard

steeds meer offroad-rijders van die gewoonte af.

Ad, die er vooral voldoening in heeft als een

dagvullende Enclaverit en Hart van Brabantrit

offroad-rijden zat er bij Ad al heel vroeg in. Ad:

werd dat een zoekplaatje en de kunst was vooral

Er werd steeds vaker een beroep op mij gedaan

vooraf ingetekende route bij het narijden ook

zo’n vier verschillende roadbooks uit te geven.

“Zo’n dertig jaar geleden, toen ik op mijn Yamaha

om te onthouden waar ik gereden had. Maar dat

als voorrijder, waardoor ik me gids ging voelen.

daadwerkelijk blijkt te kloppen.

Zo konden er meer deelnemers meedoen zonder

DT175 wat rondjes rond de kerk reed, was de

is me altijd goed afgegaan. Ik ontwikkelde me

Goede gidsen zijn er in mijn ogen niet veel. Een

Dat offroad-rijden een hobby is met risico’s

de omgeving extra te belasten. Actief reclame

drang er al om er achter te komen waar bospaden

door de jaren heen als een soort postduif en het

goede gids kan goed anticiperen en improviseren.

ondervond Ad aan den lijve. Hij knalde een

maken hoeft Ad al lang niet meer voor zijn ritten.

naar toe lopen. En als je dan in Brabant woont

rijden ging ook steeds beter. Ik had namelijk

Een rondje uit je hoofd leren en dan met een

jaar of tien geleden tegen een boom en raakte

Ad: “Een mailtje aan het begin van het jaar met

kun je in principe bezig blijven. Later openden de

weinig motocross-ervaring en had alleen wat op

groep rijders er op uittrekken is niet hetzelfde als

ernstig gewond met als blijvende herinnering

het noemen van de data is voldoende om de

zogenaamde topografische kaarten voor mij een

crossbrommertjes rondgereden.”

‘gidsen’. En aanvoelen wat de groep wil en kan is

een groot aantal schroeven in zijn lichaam.

liefhebbers te mobiliseren. Behalve met roadbook

nieuwe wereld. Behalve in sciencefictionfilms had

Ad kreeg het al snel voor elkaar om dagvul-

ook heel belangrijk. Iemand uit onze club opperde

Gelukkig voor Ad, en de offroad-wereld, bete-

kan er de laatste jaren ook met een Tripy (digitaal
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voor elkaar een afsluiting te regelen. Dat probeer
ik dus te voorkomen. Ook de regelgeving in het
buitenland dien ik als uitzetter goed te kennen
en steeds weer te updaten.” Deze ‘tweede hobby’
van Ad resulteerde in een samenwerking met
enkele andere belanghebbenden voor dit soort
problematiek. “Samen hebben we naar goed
voorbeeld van Codevert in Frankrijk de Stichting
Codegroen Nederland opgericht. In het kort
gezegd willen we opkomen voor de belangen van
de sportieve recreant in het buitengebied en daarnaast onze hobby reguleren. Helaas hebben we
Stichting Codegroen Nederland nooit goed van de
grond gekregen, maar het doet deugd om te zien
dat enkele inspanningen van ons nu toch door
de motorbonden zijn overgenomen. We hebben
dus toch wat bereikt. Speerpunt van Codegroen

Ad bezig bij de inschrijving van één van zijn ritten in de vroege ochtend.

Nederland was het geluid. Wie haalt het nu toch
nog in zijn hoofd om met een open bruluitlaat

nooit mijn sterkste kant geweest. Ik denk dat er in

negenhonderd verschillende situaties. Alles moet

door de natuur te knallen? Overal waar je rijdt,

de toekomst toch meer in kleine groepjes gereden

steeds geüpdate worden. Gelukkig heb ik hierin

wordt je gesignaleerd, tot in de wijde omtrek. Met

gaat worden. Dat is ook het mooie van mijn ritten.

veel steun van Marcel Sannen (Mr. Tripy van

een stille uitlaat kun je nog best ergens komen.

Er is geen grote groep nodig om de kosten van

Grensland). Veel verlofdagen gaan op aan het ver-

En ook de volgende keer zonder problemen op die

een gids te dragen. Voor een kleine vergoeding

kennen en narijden van routes in het binnen- en

interessante plek in het buitengebied rijden.”

kun je zelfs al alleen met een roadbook op stap,

buitenland. Maar ik vind het nog steeds geweldig

Van dat laatste zijn nog steeds lang niet alle off

al is alleen rijden uit veiligheidsoogpunt niet aan

om te doen.”

road rijders doordrongen. Ook tijdens de vijfhon-

te raden. Wat mij opvalt, en daar ben ik blij om,

Een andere hobby van Ad is het uitpluizen van de

derd kilometer rit waren er een paar deelnemers

is dat mijn routes heel weinig door zwartrijders

regelgeving omtrent het rijden in het buitenge-

die te veel lawaai produceerden. Ad twijfelt er

worden nagereden. Als dat is omdat ik slechts

bied. Ad: “Door de regelgeving goed tegen het

dan ook aan of deze lange rit in de toekomst nog

een kleine vergoeding vraag of als het is uit res-

licht te houden kwam ik er achter dat gemeen-

vaker gereden kan worden. “Op zo’n uitdagende

pect voor het werk wat ik in de routes stop, dan

ten en provincie dikwijls verboden in het leven

rit komen behalve mijn vaste klanten, die weten

zie ik dat als een grote waardering voor mijn werk.

roepen die niet terecht zijn. Het gevolg was dat ik

wat wel en wat niet kan, ook snellere jongens af

Het mooiste compliment voor mij is nog steeds

regelmatig een bezoek bracht aan gemeentebe-

die het met de omgeving niet altijd even nauw

als mensen na afloop hun roadbook in komen

stuurders en medewerkers om zoiets vanuit mijn

nemen. De rit mag dan wel een Dakar-lengte

leveren en enthousiast beginnen te vertellen over

zienswijze toe te lichten. Op die manier heb ik

hebben, we zitten hier niet in Afrika of Zuid-

de geweldige route die ze hebben gereden. Plezier

weten te voorkomen dat er inmiddels niet overal

Amerika!”

voor anderen, daar doe ik het voor.”

verbodsborden voor motoren staan. Eén enkele
vogelliefhebber krijgt het vaak bij een gemeente

Tekst en foto’s Peter van der Sanden

Sinds enkele jaren heeft Ad Ketelaars (die binnenkort een half jaartje pas op de plaats maakt
en van oktober tot en met maart 2014 alle activiteiten op een laag pitje zet), ook in Noord- en
Zuid-Frankrijk en Tjechië/Polen meerdaagse ritten
uitgezet. De eenvoudige, maar nette onderkomens
worden gereserveerd. De roadbooks liggen daar
klaar. De rijders kunnen hun ritdagen zelf invullen
en eventueel uitbreiden. De vergoeding voor het
rijden van deze routes is laag, dus ook geschikt
voor lowbudgetvakanties. Om de routes voor
iedereen toegankelijk te maken wordt tijdens deze
ritten dikwijls verwezen naar ‘easy’ en ‘difficult’
options. Op het moment dat je een bepaalde
steile klim niet kunt nemen en van de route af
moet, wordt het lastig om het roadbook weer op
te pikken. Vooral de rit in de Zuid-Franse Lozère
is een rit die indrukwekkende passages bevat.
En voor rijders die het navigeren met roadbook
nog steeds als een puzzelrit beschouwen is er
tegenwoordig de mogelijkheid om met Tripy
te rijden. Ad: “Roadbooks vervaardigen is een
behoorlijk tijdrovende bezigheid geworden. De
Hart van Brabant Challenge telt bijvoorbeeld bijna
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Ad Ketelaars mag zelf erg graag in de Zuid-Franse Lozère rijden.

