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Een beetje bezorgd k i j k ik naarde lucht als ik op de veer‑
p o n t over de Elbe s ta te wachten. Inktzwarte wolken
pakken zich samen boven Dithmarschen en da t belooft
we in ig goeds als je van p l a n ben t om een weekendje
offroad te g a a n r i j d en .

Hetzat eralevenaante komen.Hoeverder ik
naar het Noorden reed, hoe donkerder het

werd. Vooral de laatste kilometersnaarde pont, als
ik parallelaan de Elbenaar de pont bij Wischhafen
rijd,wordt duidelijk dat er zwaar weer opkomst is.
De Elbe.blijktgeenstroompje om zwemmend over
te steken. De rivier, die zijn oorsprong heeft in het
Tsjechische Reuzengebergteismaar liefst 1164 km
lang.BijHamburgis ze op haar breedst, ter hoogte
van depontzo'nvier kilometer.Deveerpont is dan
ook behoorlijk groot en heeft benedendeks zelfs
een kantine,waar je tiidens hetwachten een echte
Duitse Bratwurst kunt kopen. Als ik met een volle
maagweer bovenkom, is het schouwspel over de
Elbebijna angstaanjagend,maarmooi. De zon, die
onder dedonderwolkendoor schijnt, verlicht dewit
geschilderde kerncentrale van Brunsbüttel heftig,
zodat deze tegen de donkerewolkenoplicht als een
gruwelijk symbool v an radioactiviteit.

Noppenbanden
Zodra ik bij Glückstadt aan landga, barsthet slech‑
te weer los. De regen geselt mi jn voorruit en de
bliksemslaat links en rechts in.Voorruit?Ja, ik sleep
mijn trouwe XL500R meeopeen aanhangwagen.
JochenEhlersvanEndurofunTours verzekerdeme
dat deze rit voor beginnets best te doen is, ook met ®
eenallroadals eenBMWGSof een Transalp. Onder
&envoorwaarde: noppenbanden.En dus heb ik<spe‑
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ciaal voor dit avontuur een extra set velgen op de
kopgetikt, waar nu noppenbandenomheen liggen.
Dat bleek trouwens nogniet mee te vallen, want in
mijnachterbandenmaat (4.60 x 17)zijn ermaarwei‑
nig endurobanden te vinden. Gelukkig kon Hoco
Partsmi j een set Mefo's in de juiste maat bezorgen.
En om nou500 kilometer op noppenbandenover de
snelweg te rijden... k omje met slicks aan!
Tegen die ti jd dat ik op de bestemming in Frestedt
aankom, is het weer droog. Het verblijf is een tot
vakantieappartementen omgebouwd huis, een ‑
voudig, maar sfeervol. Jochenhelpt de motor af te
ladenen is zeer tevreden over mijnbandenkeuze:
‘Dafür braucht man e in Waffenschein!’, grinnikt
hi j . Maar verder k i jk t h i j w e l wa t bezorgd naa r
m i jn 24 jaar oude strijdros. Werkt dat ding nog?
Tot zijn verbazing loopt de dikke eenpitter na &&n
trap, waarna Jochen zijn Yamaha TT350 ook aan‑
trapt en we samen vastop verkenning gaan.
Via landweggetjes, voorzien van betonnen rijstro‑
kenen een grasberm in hetmidden, rijdenwe van
weiland tot weiland, waar we via de randen de
kortste route naar het Kieler Kanaal nemen om
alvast wa t foto's te maken.

Beginners
'sOchtend®begeef ik mi j naar het ontbijt, d a tin
een tot hotel omgebouwde boerderij wordt geser‑
veord, Daar ontmoetik ook deandere rijders die
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deze Endurofun toer geboekt hebben.Demeeste
hebben nog nooit offroad ger&den en dat is best
een geruststelling voor mij, want zo heel ervaren
ben ik zelf ook niet. Twee jaar geleden ben ik min
of meer per ongeluk van het 'rechtepad’ afgewe‑
ken, toen het roadbook me bij de introductie van
de KTM990Adventure de rimboevanFuerteven‑
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tura instuurde. Dat ging verrassend goed en ik
kwamopplekken,waar je anders nooit terecht zou
komen. Dat was gaaf! En toen ik een jaar later b i j
Helsinkinogmaals het bos werd ingestuurdop een
KTM250 EXC-F wist ik het zeker: ik moest en zou
zo'n dinghebben. Hetwerd uiteindelijk geenpure
offroad, maar een oüde Honda XL500R allroad, die
volgens de advertentie ‘niet v a n een oud vrouwtje’
was geweest. Daar was geen woord v a n gelogen
en dus wisselde het dingvoor de enorme som van
€150 van eigenaar, waarna ik de hele winter in de
schuur te vinden was. Sindsdienheb ik er een paar
keer mee rondeen zandafgravinggehobbeld, maar
natuurlijk wilde ik m&er.Vandaar mi jnaanmelding
voor deze trip. Maar een ervaren offroader k a n ik
mijzelf beslist niet noemen.

Punten
Gelukkig geldt dat ook voor mi jn medereizigers,
waarvan een aantal zelfs geen offroad-outfit heb‑
ben. Zij riidenin een gewoon gore-tex pak, eentje
zelfs in het leer. Zij liever dan ik , want offroadrij‑
den is inspannend en wat luchtige, goed ventile‑
rende kledingis danwel zo prettig. Maar het geeft
al aan dat ook de anderen op zoek zijn naar nieu‑
weuitdagingen: ' Ik heb een supersport', vertelt
een'vanmijn Duitse kornuiten, ‘en heb inmiddels
al twee punten op mijn rijbewijs. Er staan veel te
veel camera's en vroeg of laat raak ik mi jn rijbe‑
wijs kwi j t als ik zo door ga. Of ik val een keer,
want je gaat toch op zoek naar je grenzen. Van‑
daar dat ik een andere uitdaging zoek, een waar‑
bij je je grenzen bi j een wat lagere snelheid kunt
Opzoeken. Op plekken w a a r geen flitspalen
staan...'
Ik blijk ook de enige te zijn met een eigenoffroad,
de anderen maken gebruik v a n de mogelijkheid
omtegen een geringe meerprijs een TT350 te hu‑
ren.Datwas ook geenslecht idee geweest... Nadat
iedereenwat uitlegover het rijdenin een groep en
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het te vriend houden v a n de omgeving heeft ge‑
had, hobbelen we het Dithmarscher land in.

Ongerept
Jochen houdt het tempo in het begin redelijk laag.
H i j tast het niveau v a n de rijders e e n beetje af en
zorgt dat iedereen meekan. Er wordt regelmatig
gestopt zodat iedereen op adem k a n komen, want
offroad rijden is vermoeiend, zeker als je het n ie t
zo vaak doet. Staand op de voetsteunen rijdenwe
over landweggetjes langs weilanden naar wat rui‑
‚ger terrein, waar het iets lastiger wordt. In de stuk‑
jes bos, waar we doorheen komen, is de grond
door de regen nogal soppig en zacht geworden,
terwijl op de hardere paden grote plassen staan.
Dat maakt het allemaalwat glibberig, en dat vergt
de nodige inspanning. En hoewel iedereener goed
doorheen komt, is het toch een stuk makkelijker
als we weer tussen de weilanden over droge gra‑
velpaden kunnen rijden, waar menigeen probeert
om het gas er in de bochten vroeg op te zetten en
driftend door de bocht te gaan. Gaaf!
He t is trouwens typisch om te zien hoe alle stuk‑
k e n l a n d inderdaad met elkaar in verbinding

staan. Er is altijd we l een pad of een spoor w a a r
langs je naar het volgende perceel kunt. En hier
en daar zi jn n o g ongerepte stukjes h e i en bos,
waar we af en toe zelfs dwars door het hoge gras
naar het volgende padtoe rijden.Eenenkele keer
staat het onkruid zelfs hoger dan de motoren en
volgen we blindelings het spoor van de voorgan‑
ger. Langzaamploegenwe in de eerste versnelling
door de velden en moeten af en toe stoppen om
hele bossen onkruid van pedalen en voetsteunen
te halen. Zou di t met een Transalp of een F650
kunnen? Vast wel, maar dan moet je niet te veel
waarde a a n het uiterlijk v a n je motor hechten.

Speel tu in
H e t wordt een zeer afwisselende tocht, over zeer
verschillende stukjes terrein, af en toe heide, dan
weer bos of weilanden. Opvallend is dat het over‑
al stikt v a n de windmolens. Eenenkele oude,met
houten wieken, maar meestal van die moderne
propellers die elektriciteit opwekken. N o g een
paar van die dingen en ze kunnen die kerncen‑
trale w e l afbreken...
Vooral op de wat ruigere stukjes komen we veel
wandelaars tegen. Hikers met rugzakken, hon‑
denluchters me t hond. We houden er goed reke‑
ningmee, elke keer gaat het tempo, eruit en rijden
we rustig voorbij, vriendelijk wuivend om iedereen
te vriend te houden, anders is het offroad rijden
hier zo ook verboden...
He t tempo gaat langzaam omhoog, m a a r binnen
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voor iedereenbehapbare grenzen. En ondanks een
incidentele bui heeft iedereen het daarmee prima
naar zijn zin, vooral als we wat 'speelsere’ stukjes
tegen komen. Op een grasveldmet een heuveltje
proberen we voorzichtig te springen en lsij een
paar zandafgravingen mag iedereen vrij spelen,
driften in het zand en heuveltje op en heuveltje af
rijden.Eenechte speeltuinvoor volwassen kerels...
Maarhetwordt pas echtmooi als we eensteileweg
omhoogrijdenen palnaast de spoorlijnuitkomen,
bij het uiteinde van een spoorbrug. Van hier heb
je eengigantischmooiuitzicht over de vallei, waar
hetkanaaldoorheen loopt.Weer zo'n plekwaarje
met je GoldWingniet komt, zegmaar.

Beugel
Na het schoonspuitenvan de motorenen het ver‑
zorgen van lijf en leden wordt in het plaatselijke
restaurant een stevige maaltijd verorberd, verge‑
zeldvan het donkere streekbier dat tot grote trots
van de waardin in een unieke beugelfles wordt
geserveerd. Of ik dat ooit eerder heb gezien?
Ach...
Heellaatwordthet die avondniet.Offroadrijden is
vermoeiend en dat is goed te merken, iedereengaat
vroeg te kooi, om 'sochtendsweer enigszins fris aan
destart te komen.Dangaat de route naar het zuid‑
westen, waar het land iets vlakker is en we wa t
meer dorpjes tegen komen. Het zijn typische boe‑
rendorpen,nietheelpittoresk,maarwel gezellig, af
entoemet fraaie huisjesmet rietendaken. NetHol‑
land,maar danmet veelmeer ruimte... Maar daar
komenwenietvoor, wij komenvoor de ‘endurofun',
op de talloze gravelpaden en graslanden. En het is

te merkendat iedereende slag langzaamte pakken
krijgt. Op de talloze gravelpaden die we afrijden
wordt heteensport om harder te rijdenen te driften,
waarbij er natuurlijk altijd iemandnet tever gaaten
zijn motor ergens in een greppel of sloot parkeert,
gelukkigsteeds zonder gevolgen. Ook ik maak een
keermee dat mi jn voorwiel een andere route kiest
dan mi jn achterwiel, maar de modder is zacht, de
wasmachine geduldig... M e t vereende krachten
wordt de desbetreffendemotor elke keerweer vlot
getrokken en gestart.
In de middag stuiten we op een terp met uitki jk‑
toren. We kijken dus eens lekker u i t en zien een
fraai, groen, boerenlandschap waar het heerlijk
offroad ri jden is.Want dat is de essentie v an deze
trip. He t gaat n i e t om de pittoreske dorpjes, de
fantastische landschappen of de unieke kerkijes,
he t gaat om de beleving, de uitdaging v a n he t
offroadrijden en het genieten van een inten‑
sieve bezigheid in de natuur. En dat schept
een enorme voldoening!

EXTRA REISINFO
TEENRINGERTTICHTBERTEETNE EIRNEHEEIEREEITTG
geschikt voor beginnende of heropstappende offroad
riiders.Debasisprijs voor een tweedaagse trip inclusief
een overnachting, diner enontbijt is€189. Tegen meer‑
prijs van€66 per dag kun je een offroad huren,een extra
hotel overnachting kost €25. Gezien de afstand is het
aan te bevelen omopvriidag aan te reizen.
Detrip wordt gehouden vanuit Frestedt, een gehucht
dat inhet departement Schleeswijk-Holstein in denoor‑
delijkste punt van Duitsland ligt, onder Denemarkenen
boven de Elbe, die van Hamburg naar de Noordzee
stroomt. Vanuit Enschede is de afstand tot Frestedt iets
minder dan 400 km

EN CHENGHENTTENENTICHRCHTEIGEHCHRNERE Heel:
bijWischhafen of v ia deA23 Hamburg-Heide. Desnel‑
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weg naar Hamburg (A l ) is erg druk en loopt in de spits
altijd vast rond Bremen.

NE EEENTGEREHSVSCHHENESCHHETEE I C H0
Brunsbüttel is doorgaans wel bekend. Vandaar is een
detailkaart nodig omFrestedt te vinden, vanaf de pont
bij Glückstadt over Burg, 2kmnaQuickborn rechtsaf.

TE E R T E I L E NRE STETNGEHETE ENTER
gen is op de Duitse snelwegen 80km/u, opdeAl geldt
DIRERNZIELETHENDEEINIHRURNERNESTIER TH
wagen hebt. Houd op vrijdag rekening met een ruime
reistijd...

« Endurofun Tours organiseert meerdere on- enoffroad‑
avonturen enspeciale offroadcursussen. Kijk voor meer
info opwww.endurofuntours.com


