
Lib-enduro team goes Hoope. 

 
 
 

Vrijdag 4 juli was de dag dat de reis naar Park  Hoope werd aangevangen, enkel motoren inladen was 

voldoende. 

De caravan en hotel “renault” waren  reeds in gereedheid. 

Eerst ff met het “rhedense veer” naar de schuur……. Allemachtig, wat een regen! Totale tuin 

gepromoveerd tot pierebadje, dat belooft wat! 

De reis was een lange, zeker als vrachtwagens  vangrails gaan kussen pffff. Afijn, om 21.00 uur waren 

we op de plek waar we wilden zijn, stoeiterrein Hoope! 

Voor dat we kwartier hadden gemaakt was het 22.30.… Soepie?? Tuurlijk ff wat bikken want dan 

slaap je beter. 

De volgende ochtend Gerard opgezocht om de financiën te regelen. Om vervolgens toch redelijk snel 

te ontbijten en motor-klaar te worden.  

Polleke wist ons te melden dat het enduro parkoers “Holten trekjes”vertoonde. Hmmmm….., wij als 

Lib-enduro Team zijn op ons best in Holtense omstandigheden, zeker als we na 1 ronde al een 

bespiegeling kunnen geven hoe het geweest zou zijn als we 2 hele ronden hadden gereden ( laat staan 3 

hele ronden). Anyweg, gewoon de blub in gaan,…natter dan de ingang van het parkoers kan het niet 

worden. Zogezegd zo gedaan daar zijn die spaanse stoeipoesen  voor gemaakt, brullen met die spullen! 

Leuk gevarieerd terrein met klapzand, single tracks, keipaadjes, afsprongen, trapjes en modderpoeltjes, 

heerlijk! 

De crossbaan was in het beginne en bietje drijfzand achtig, maar ach aangezien een quad de boel aan 

het vlakken was en het zonnetje de boel aan het opwarmen, werd die ook beter. De crossbaan was een 

mooie,  springbulten die toch in het algemeen in tafelbulten eindigde  met hoogte verschillen en 

lekkere semi-harde ondergrond. 

Ik had het idee dat de crossers zich wel amuseerde, en deze baan gecombineerd met het e-parkoers was 

een mooie. 

En dan het ontbijt …….mmmmmm, wel slecht voor het drooggewicht maar goed. 

Des middags op Zaterdag  kon Rens de verleiding niet weerstaan om bij Gerard in “t bakkie te 

springen. 

Met ogen dicht zou je Gerard’s speeltje ook als bommenwerper kunnen identificeren…. In 1 woord 

geweldig !  

Rens ging op pad en kwam volgens eigen woorden met knikkende knieën ervan af. Hmmmm, ik had 

des ochtends al die glimmende oogjes gezien van Gerard toen die de baan op ging met het span. Dat 

had een waarschuwing moeten zijn hahahaha. Of de heer van Dort zin had in een rondje….. 

Neuuuhhhh……. Pfffff… Schijterd! 



 
Rens in de bak! 

 

 

Polleke was ondertussen met Henk een keien(geiten)paadje aan het bedwingen, in mijn ooghoeken zag 

ik motorfietsen door de lucht vliegen????? Ik weet nu waar dat vleugeltje van Honda voor staat. Op 

mijn vraag of dit het motorafbraak pad was, werd er door omstanders met een glimlach bevestigend 

beantwoord. Mmmm, laat ik maar doorrijden dadelijk vergrijpen ze zich aan de GasGas onder het 

mom van “die dingen worden toch in  de spaanse bergen gemaakt”? 

Rens was ondertussen al weer bijgekomen van “de rit” en verstandig aan het praten. 

Het jongste lib- team lid Koen, kon zich ondertussen niet meer bedwingen en besprong zijn GasGasje. 

Donders nog aan toe, komt dat jong nog van die motor of niet. Het mini crossbaantje werd opgerekt tot 

aan, en met omarming van het rennerskwartier. Hier schuilt een klein endurorijdertje in. Die gasten 

moeten ook altijd meer ruimtehebben dan een ander. 

Het is goed dat er af en toe moet worden getankt, anders zag je dat jong nooit weer. 



 
 

Op een gegeven moment dacht dhr van Dort zelf weer te gaan rijden mmmmwhahaha, dacht het niet 

ouwe! 

Junior had de smaak te pakken en wilde de 65/85 baan ook gaan bedwingen. 

Nou euhhh goed dan. De baan werd voorzichtig beslecht en met de hulp en aansporing van  Bob en 

Bas ging het super. 

Uiteindelijk kwam iemand van het park de jongelui afvlaggen, en dat is maar goed ook anders kwamen 

we nooit meer aan een biertje toe. 

Des Avonds was er een gezellige, smakelijke en goed georganiseerde barbecue met als enig 

minuscuul minpuntje; te weinig banken. We mochten daarom binnen eten, wat eigenlijk wel goed was 

voor de andere VAMC leden want dan hoefde ze dat verschrikkelijke gesmak  van ons niet te horen. 

Motorrijden maakt hongerig. 

Na de overdadige maaltijd was het gezellig na tafelen met de Toer, cross en enduristen . Menig biertje 

werd genuttigd en het was leuk om ook eens andere gezichten te zien dan die noppenrijders.Een korte 

maar krachtige toespraak volgde van Gerard welke met een kwinkslag vertelde dat als er mensen zijn 

die nog betere bestemmingen of ideeen  (kan dat dan???) weten, dit zeker een keer moeten ventileren 

en uitvoeren. Aan de reacties te zien en te horen was iedereen toch wel buitengewoon gelukkig met de 

organisatie die nu stond “gniffel”.  

Afijn de jeugd bracht vervolgens het kampvuur tot grootte hoogten en de luiken vielen na het zoveelste 

biertje en wodka langzaam ….dicht. 

Des Zondags eerst maar weer eens een stevig ontbijt, immers , er was nog zeker 3 uur in het 

vooruitzicht om te kunnen rijden. 

Junior had eigenlijk helemaal geen tijd om te ontbijten! Die motor moet van ‘t slot!! 

Jaaahhh zeg! eerst koffie knul. Voor de koffie niet zeuren ja. 

Tegen de tijd dat “de senioren  lib-clubleden” weer bij de caravan waren stond dat menneke al op en 

neer te springen. Dat krijg je ervan als je nog geen koffie drinkt. Afijn 9.00 uur ging het weer los en 

met een volle tank werd hij losgelaten. 

De oudjes gingen ook maar weer eens rond. Crossbaan alsmede enduro parcours  waren goed droog 

zodat het alweer een lekker dagje werd.  



Junior was alleen te stoppen om te laten tanken. Zeg, weet je wel wat dat spul kost wat in dat tankie 

gaat???Zou je niet wat minder rijden? Een niet begrijpende blik was mijn deel. Voordat de tankdop 

vastzat werd de kickstarter al een lel verkocht. Dat jong is ook al helemaal “verpest“…….. . 

Voor dat we het wisten was het 12.00 uur en dus ruhr ! Aangezien het nog een stukje terug rijden was 

besloten we om de motoren ietwat af te spuiten voordat ze in “Hotel Renault” werden geparkeerd. 

Handen werden geschud en fijne ervaringen  uitgewisseld met als conclusie dat het een beregezellig 

weekend was geweest met fijne mensen. 

We hadden onze hielen nog niet gelicht of de hemelsluizen gingen open, laat hier uw Park Hoope maar 

varen….. 

 

 

Jurgen van Dort 

 

 


