Scotland Forever
Outer Hebrides – Day 4 &5

The
Maart - April 2011
Officieel clubblad van de B.S.A. Owners Club Belgium.
Het bestuur, noch de typeconsulenten, noch de inzenders
kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade die het
gevolg is van raadgevingen verschenen in The Best en
daarbuiten.
Advertenties van evenementen zijn gratis, zowel voor leden
als niet-leden maar zij dienen wel verband te houden met
Engelse motorfietsen. Onze voorkeur gaat uit naar tijdig
digitaal aangeleverde informatie. Bij plaatsgebrek verschuift
de inhoud naar de agenda achteraan.

Dag 4: Harris
Ik was weer zeer vroeg uit de veren voor mijn paradijselijke
ochtendwandeling langs de verlaten „Golden Beaches‟,
fantastisch. Vandaag bestond het programma uit een bezoek
brengen aan een lang verlaten walvis station in Husiness.
Enkel de schoorsteen staat er nog maar toch voel je je
getuige van menig walvis dat op deze plaats de geest heeft
gegeven. De single track die er naar toe gaat is mooi maar
gevaarlijk. Zeer korte bochten en blind summits, „t is even
opletten. Ook volgt de weg zich door een domein van een
kasteel en we komen uit aan een zandstrand. Ook de zon is
serieus van de partij, het belooft een mooie dag te worden.

Bezoek ook onze website voor actuele info
www.bsaoc.be
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Vandaar uit gaat het naar het noorderlijke eiland Lewis,
weliswaar sinds begin 20ste eeuw vast aan het eiland Harris.
Plots geeft Rudi‟s magneet de geest, totaal geen vonk meer
bij de BSA A10. Na al die jaren sleutelen weet je wat je moet
doen en er werd beslist om het reserve anker te monteren.
De BSA startte onmiddellijk na de eerst kick.

Maar goed want de zon brandde hevig en we wilden verder.
Volgende bestemming was Aird Uig, een afgelegen RAF
station aan de westkust van het eiland. Dit was één van de
vliegvelden die instonden voor de verdediging van het
Noorden tijdens WO2. Het was niet toegankelijk maar toch
genoten we van de afgelegen route en de mooie uitzichten.
Het plan was camperen op de campside van Cnip, een zeer
primitieve camping maar uitzonderlijk mooi gelegen. De
motoren werden gecontroleerd en de tentjes opgeslagen.
Bijna onmiddellijk maakten we kennis met Alex en Keith en
familie, precies alsof we ze al jaren kenden. Toen ze wisten
dat Rolo Mac Donald mijne Lewis friend was waren we
vertrokken voor ne onvergetelijke avond dat begon met ne
BBQ en eindigde met een lege grote fles Black Bottle whisky,
Scottich hospitality, you know. En het was weer heerlijk
slapen vooral toen Jan zei: Now Ivo, „k heb nog nooit zo veel
whisky gedronken. Na mijn troostende woorden, „je went er
wel aan‟, zijn we ons tentje in gekropen.
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Dag 5: Lewis
Toeristische uitstap op Lewis en bezoek aan mijne maat John
Rolo Mac Donald en Family.
Het ging eerst even richting Stornoway om te tanken.
In Stornoway vertrekt er een prachtige single track richting
Carloway. Deze Rathad Pentland road, ongeveer 50 km lang,
was eigenlijk oorspronkelijk een railwayroad, maar de sporen
zijn nooit aangelegd.

Dit weggetje loopt door veengebieden en honderden lochs,
geen huizen, niks… zelfs de schapen brengen je nog dichterbij
de natuur.
Het gaat nu naar de standing Stones van Calanish, dit
monument van monolieten werd 5000 jaren geleden opgezet
door mensen misschien? Het lijkt wel een buitenaardse
constructie. Door de jaren heen verkreeg dit monument
verschillende functies, van woonplaats tot begraafplaats maar
de juiste bedoeling is nog steeds onbekend, offerplaats?
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Velen weken uit naar de VS vandaar dat je er nog vele Mac‟s
vindt. Daarna ging het weer langs de Rathad Pentland Road
richting mijne maat Rolo Mac Donald. Zijn voornaam is
eigenlijk John , maar er zijn zovele John MacDonald of andere
Mac‟s dat eigenlijk iedereen ne bijnaam heeft op de Outer
Hebrides.
Maar op Rathad Pentland Road loopt het mis met de A10 van
Jan, een raar kloppend geluid, duidelijk problemen. De zuiger
kon aan ene kant met een schroevendraaier 1cm naar onder
geduwd worden. Small end van de drijfstang was te ver
uitgelopen, einde verhaal voor Jan.
Rolo opgebeld en die kwam met een busje van een hotel in
Stornoway om de motor te transporteren naar zijn thuis. Toch
makkelijk als je iemand kent.
De rest van de bende was verder gereden naar Tumpian
Head, de plaats om walvissen te spotten maar blijkbaar
zonder resultaat. Ook reden zij naar de plaatselijke Tesco om
BBQ spullen aan te kopen. Het zou die avond at “Rolo‟s” feest
worden. Tentjes opgeslagen in zijn “garden” en stilletjesaan
kwamen kennissen, buren en familie afgezakt om met ons
kennis te maken. En allen hadden ze iets bij in een plastieken
zak of kartonnen doos ra ra ra . Wij staan ginder bekend als ,
“The bloody foreigners” on the old British bikes.
Heb pipes gespeeld en er werd meegezongen en gelachen.
I tell you, it was a hell of a BBQ.

Na een hapje in het plaatselijk visitors centre gaan we verder
naar de Black Houses of Gearannan, laat ons zeggen een
plaatselijk soort bokrijk. Enkele Blackhouses zijn mooi
gerestaureerd, ééntje is zelfs een jeugdherberg. Dit waren
oorspronkelijk de huizen van de plaatselijke bevolking.
Tijdens de “Clearance” werden deze arme boeren verjaagd
door de landeigenaars.
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Gezocht:
BSA A 65 bwj 71 - 74 ( oil in frame)
Liefst in goede rijdende staat
Kurt : 0498/326061
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