Schotland Highlands Tour 2015 PCN-FAM,
van 19 juni t/m 28 juni

Deel 1, Kurier 117
Wat er aan vooraf ging.
In september 2013 waren we met een aantal PCN leden in Zwattendorf, Oostenrijk ter gelegenheid van
het “Motorwanderen” met de leden van de FAM, Freunde Alte Motorräder. Tijdens het afscheid heeft
het bestuur van de PCN de leden van de FAM uitgenodigd voor een tegenbezoek in september 2014
om deel te nemen aan de voorgenomen reis naar Schotland. Helaas zagen de organisatoren van deze
reis geen kans om deze reis te organiseren in 2014 vanwege privé omstandigheden. Daarom werd de
datum van de trip verzet naar mei/juni 2015. Het bestuur en met name Anton van Heukelom zou op
zoek gaan naar een geschikte locatie om te verblijven en om een aantal leuke ritten in met name het
ruige westen van Schotland. Dat ging in eerste aanleg vrij problematisch totdat Anton een mevrouw
tegen kwam met een soort reisbureau die het een ander wel wilde organiseren. Zij kwam met een
interessant voorstel en Anton bood aan om in begin mei de zaak ter plaatse te gaan verkennen en gelijk
de ritten uit te zetten. Een prima geste. Anton en Coby kwamen enthousiast terug, prima hotels, met
name het hotel in Fort Augustus, The Lovat Hotel bleek een schot in de roos vanwege de goede
mogelijkheid voor het maken van mooie ritten. De inschrijving liep inmiddels als een trein en al snel
waren we met zo’n 35 personen. Met name de Oostenrijkers waren goed vertegenwoordigt, namelijk
met 22 personen. De afspraak was dat we Bodegraven het startpunt zou zijn. Woensdag 17 juni waren
de meeste Oostenrijkers in Bodengraven. Een aantal van de FAM leden waren met de auto gekomen
maar ook een groot aantal met de trein. De motoren grotendeels in twee enorme aanhangers, eigendom
van de FAM. Een drietal Oostenrijkse deelnemers, Manni, Tati en baby Christiaan zouden met het
vliegtuig gaan en met een huurauto naar Fort Augustus rijden. Een bestelauto zou met een aantal
motoren de oversteek maken naar Newcastle terwijl de rest, met de PCN leden met de motor zouden
gaan. Donderdag 18 juni 13.30 uur was het zo ver. We zouden in een groep naar IJmuiden rijden en in
een enorme sliert motoren, met hier en daar een pluimpje, gingen we op pad, het avontuur tegemoet.
Vanwege de afstand Newcastle-Fort Augustus, zouden we deze afstand in twee etappes overbruggen
met een overnachting ongeveer halverwege.
Programma.
18/19 juni
19 juni
20 juni
21 juni route
22 juni route
23 juni route
24 juni route
25 juni route
26 juni
27/28 juni

Bodegraven-IJmuiden-Newcastle.
Newcastle-Stirling.
Stirling-Fort Augustus.
Monadhliath Mountains met bezoek aan Tomatin distillery.
Loch Ness.
Applecross (Meall Gorm).
Isle of Skye.
Loch Ness en bezoek aan Glen Ord distillery in Muir of Ord.
Fort Augustus-Dalkeith.
Dalkeith-Newcastle-IJmuiden.

Fort Augustus
(Schots-Gaelisch: Cill Chuimein) is een nederzetting in de Schotse Hooglanden aan het zuidwestelijke
einde van Loch Ness. Er zijn verschillende verklaringen voor de Gealische naam voor Fort Augustus,
Cill Chuimein, de meest aangenomen versie is dat de naam komt van de heilige Cummein afkomstig
van Iona die de kerk in Fort Augustus bouwde. Andere mogelijkheid is dat de naam oorspronkelijk Ku
Chuimein was genoemd naar twee abten van Iona van de Clan Cummyn van wie het kenteken verwijst
naar de plant komijn. Een nog andere mogelijkheid is dat de naam oorspronkelijk Cill a' Chuimein:
Begraafplaats van Cumyn. Na de opstand van de Jacobieten in 1715 liet Generaal Wade een hier een
fort bouwen. De bouw ervan duurde van 1727 tot 1742 en werd genoemd naar William Augustus van
Cumberland. De nederzetting groeide en nam de naam van het fort over. Tijdens een opstand van de
Jacobieten in 1747 werd het fort veroverd door de Jacobieten juist voor de Slag bij Culloden. In 1867
werd het fort verkocht aan de familie Lovat die het op hun beurt in 1876 schonken aan de
Benedictijnen. Van het fort maakten ze een abdij en een later een school tot ze het in 1998 verlieten.
Het Caledonisch Kanaal loopt door Fort Augustus waaronder ook een reeks sluizen. In 1903 werd er
een spoorweg aangelegd die in 1914 voor het laatst is gebruikt.
Praktische voorbereiding
Er zou in Schotland in 2 groepen worden gereden. Een snelle groep, met merendeel moderne motoren,
zou door Anton worden geleid. De langzame groep, merendeel Puch’s zouden worden geleid door
Foppe. Aangezien er in Schotland met het Follow up systeem zou worden gereden zou Ruud als
achterrijder fungeren.

18 juni, van Bodegraven naar de ferry in IJmuiden, door Werner Altman
Na een prima ontbijt gebruikten we de voormiddag
om de bagage en enige motoren in de bus te laden.
De meeste Hollanders waren inmiddels ook
aangekomen en bij een zonnetje en 20 graden
vertrokken we naar de ferry in IJmuiden, wat in de
buurt van Amsterdam ligt. Enige honderden
motorrijders wachten met ons zo’n 2 uur die nodig
waren om in te checken op de ferry King Seaways
naar Engeland. We betrokken onze hut aan boord
en verkenden de 12 dekken. Later verzamelende
we ons op het hoogste dek in de Mermaid Bar,
genoten van de goede keuken en beëindigden de
lange dag met een drankje in de disco.

19 juni, van Newcastle upon Tyne naar Stirling, door Werner Allmann
Reeds vroeg in de morgen schijnt het zonnetje door de patrijspoort in onze hut. De zee was erg rustig
en hadden zo een aangename nacht aan boord. Voor € 15.50 kregen we een uitgelezen ontbijtbuffet
aan boord. Goed geluimd en verwachtingsvol voeren we de haven in van Newcastle upon Tyne. Om
11:30 was ook Franz met de Sprinter van de ferry en konden de motoren die met de Sprinter waren
gekomen worden uitgeladen om op eigen wielen verder te rijden. De eerste kilometers was het wennen
aan het ongewone linksrijdende verkeer.

.

Rotondes zijn een uitdaging. De
lokale bevolking is natuurlijk op de
hoogte van de onbekendheid van de
gasten van het vasteland en zijn zeer
voorkomend. Ook onze Zwitserse
collega Franz Gebhardt heeft de

eerste kilometers zonder krassen of kneuzingen overleefd. Een aantal van de 280 Km ging over de
autosnelweg. Dit was speciaal voor de nog niet volledig ingelopen Puchs onoverwinbare uitdaging. De
zwarte TF van Manfred Sonvilla was het eerste slachtoffer. Manfred kon met de motor van Mani
Apoloner verder rijden. Mani zou zelf kwam met vrouw Tati en kind Constatin per vliegtuig naar
Schotland reizen. Het volgende slachtoffer was Waldemar Formann. Zijn nieuwe zuigers waren ook
niet tegen de autosnelweg opgewassen. Hij kon zijn 250SG ruilen voor de motorscooter van Franz
Gruber die in de Sprinter stond. Op de eerste beklimming van de Lammermuir Hills wilde ook de gele
TF van Emil Sonvilla niet verder meer. Franz reed met de Sprinter direct achter ons en wist naast de
reeds eerder geladen motoren en al onze bagage ook de gele TF nog te bergen. Des te later op de dag
des te lager hingen de wolken. Benieuwd wat het gaat worden met het Schotse weer.
Na een behoorlijk aantal kilometers
door het schrale landschap wordt er
gestopt voor een uitgebreide rustpauze
wordt er ook nog getankt. Harm tankt
tezamen met Albert. Net op weg rookt
de motor van Albert geweldig. Goed
lopen is er echter niet meer bij waarbij
de motor zelfs zonder contactsleutel
gewoon blijft draaien en roken!. Dat is nooit eerder gebeurt, of toch? Diep onder indruk staan Julian,
Albert en Werner in de rookwolken aan de kant van de weg. Alle anderen zijn vertrokken. Waar
naartoe. Wat is ons doel. Waar is Harm? Die had bij eerdere problemen de groep weten in te halen met
zijn snelle Suzuki. Na een korte zoektocht door Stirling hebben wij, Anni, Albert, Julian en Werner het
Court Hotel ook zonder gids gevonden. Ook Waldemar die inmiddels vanuit het hotel met de
motorscooter op zoek was gegaan naar de achterblijvers is na enig telefoneren weer bij het hotel
teruggekeerd. Nu ook blijkt dat Harm het tankstation nooit verlaten heeft. Harm en Albert hebben
diesel getankt. De Puch heeft de diesel gulzig tot zich genomen is in blauwe rook gehuld als
zelfontbrander verder gereden. De Suzuki heeft meteen alle beweging gestaakt en om benzine
geroepen.
Het eerste bier heeft na deze drukke dag bijzonder goed gesmaakt en voldoende gespreksstof tot laat
in de nacht.

19 juni, van Newcastle upon Tyne naar Stirling. Newcastle naar A696 – A68 (Otterburn –
Jedburg – Dalkeith, via A720 – M9 naar Stirling, door Eppof Namrekka
Al met al was de zeereis tussen IJmuiden en Newcastle goed verlopen, een volkomen gladde zee was
daar debet aan net zoals de prima hut met uitzicht. Nadat we van de boot waren gereden en de douane
waren gepasseerd werden er twee groepen geformeerd. Een kleine snelle groep, merendeel modernere
motoren onder leiding van Anton en een grotere langzame groep onder leiding van Foppe met
merendeels Puch motoren. Foppe had voor zijn verjaardag een mooie Tom Tom Ryder navigatie
gekregen en die op zijn Puch gemonteerd, en kon het niet mis gaan, dacht hij. Het weer was prima en
zo vertrokken beide groepen met enige minuten tussenruimte. De bedoeling was om via secundaire
wegen te rijden tot aan Dalkeith, zo’n 180 km, en dan via de snelweg naar Stirling te rijden, totaal zo’n
250 km. De TomTom dacht daar anders over en stuurde on direct de dichtbij zijnde snelweg op
richting Edinburg. Kwestie van instellen natuurlijk maar ja, dan moet je wel de gebruiksaanwijzing
lezen wat een ieder niet doet, maar pas als het echt niet lukt. Noot redactie: de TomTom Rider werkt

namelijk anders dan de gangbare TomTom modellen. Je hoeft niet eerst het land, respectievelijk stad
en straat op te geven. De postcode of straatnaam is al voldoende. Wel checken of het gevonden locatie
wel de gewenste is natuurlijk. De voorrijder werd al snel gewag gemaakt van de vergissing en vond
beraad plaats omtrent het vervolgen van de route. Al snel kwamen we terecht op een eveneens zeer
mooie route maar niet via de A696 maar de A697. In de buurt van Otterburn, de opgegeven route was
inmiddels weer gevonden, passeerden we de grens tussen Engeland en Schotland en werd er in de
lokale pub koffie gedronken. De uitbater had slechts een kleine koffiezetter dus dat duurde even
voordat een ieder aan de koffie zat. Na de pauze werd de weg vervolgd richting Stirling. In Stirling
aangekomen ging het echter nogmaals fout. De voorrijder vertrok reeds terwijl er nog enige rijders aan
het tanken waren. Op de rotonde bij het tankstation werd er een verkeerde afslag genomen en na enige
honderden meters werd er gekeerd. Weer over de rotonde langs het tankstation. Echter van de
achterblijvers had een tweetal rijders per ongeluk diesel getankt. De ene motor, een moderne viertakt
liep niet meer, de andere een Puch kon, hevig rokend en slecht lopend, zijn weg vervolgen. Besloten
werd om eerst met de groep naar het hotel “Stirling Court Hotel” te rijden en dan vervolgens een rijder
terug te sturen om de weg te duiden voor de achtergebleven pechvogels.
Remedie: maag leegpompen en het juiste sap toedienen, althans voor de motoren dus. Bij het hotel
aangekomen kwamen we tot de ontdekking dat de snelle groep er nog niet was. Uiteindelijk bleek de
gereden route qua afstand ongeveer gelijk aan de eerder geplande route. Een prachtige rit in dit
geweldige land. Hulde aan de rit uitzetters Anton en Coby. In het hotel heerlijk gegeten en vervolgens
vroeg naar bed.

20 juni, van Stirling naar Fort Augustus, door Alois Aichholzer (Aichi)
Naar Schotse maatstaven was het praktisch droog bij het vertrek uit Stirling. Het miezerde dus zo af en
toe.

(*Opmerking: Stirling (Gaelisch Sruighlea, Schots Stirling) is een noordwestelijk van Edinburg
gelegen Schotse stad met 36.142 inwoners.[1] Deze goed bewaarde middeleeuwse stad ontwikkelde
zich rond de burcht (Stirling Castle) die nog steeds het stadsbeeld beheerst.)
Julian zijn Puch had last van startproblemen die echter door Werner met enig krachtige doortrappen
weer aan de praat werd gekregen. Aichi zelf had de avond daarvoor cardanolie aangetroffen in de velg
van zijn BMW en startte zijn motor met een slecht “buikgevoel”. Het eerste deel van de rit werd door
alle rijders / rijdsters zonder problemen afgelegd. Bij een koffiepauze in de “Schotse Hooglanden”
werd de BMW opnieuw door Aichi en Adi aan een inspectie onderworpen. Vooral de cardanolie en
het kruiswiel.

* (Schotse Hooglanden)
Verder ging de route over de A84 Callander via het kleine dorp Lochearnhead langs het meer Loch
Tay*. De typische langgerekte vorm van dit meer wijst erop dat dit meer gevormd is door een gletsjer
tijdens de laatste ijstijd.

* (Loch Tay)
De A84 volgend reden we aansluitend over de A85, die ons via Crianlarich en Tyndrum naar Glen
Coe over de A82 voerde. Door het waarnemen van vreemde geluiden en de een lichte brandlucht uit

de motor van Aichi werd in Glen Coe een pauze gehouden om te kijken wat hiervan de oorzaak was.
Bij controle werd een groter probleem geconstateerd, eerste prognose, defecte versnellingsbak !!! Na
enige tijd wachten verscheen de Puch groep. Aangezien er aan verder rijden niet meer mogelijk geacht
werd moesten Aichi en Maria op zoek naar een meerijd mogelijkheid. Maria trof in Harm, een
charmeur uit Benedenberg, Bergambacht, een gewillig slachtoffer. En dankzij eveneens Nederlandse
hulp, Tom kon ook Achi op de duo plaatsnemen. Eerst moest Franz Gruber, onze allerbeste Sprinter
chauffeur, de bus opnieuw beladen aangezien er inmiddels meerdere “zorgenmotoren” de vrachtruimte
bezet hielden. Franz loste dit met zijn gebruikelijke bravoure handig op. Nogmaals bedankt Franz!
Voordat we de laatste kilometers naar Fort Augustus zouden afleggen was er een stop in Onich* om
de inwendige mens wat op te sterken. Het weer, somber en duister. Maar dichterbij onze bestemming
Fort Augustus werd het allengs beter met een zonnige aankomst (als welkom boodschap).
*Opmerking. Onich is een dorp aan de oostkant van Loch Linnhe en is het zonnigste plek in de
Schotse hooglanden. In Fort Augustus*, in het Lovat Hotel, verliep het inchecken volledig
probleemloos..

*Opmerking. Fort Augustus is een kleine gemeenschap in Schottland met 621 inwoners.[1] Het ligt aan
het zuidelijkste punt van Loch Ness. Het dorp is vanuit het oosten over de B862 te bereiken. Door Fort
Augustus loopt de A82 van Glasgow naar Inverness.) Sluizen (docks) in Fort Augustus.
Vervolgens werden de beide Puchs van Manfred en Emil weer aan het lopen gebracht. Een kolfje naar
de hand van Albert en Werner, met veel plezier uitgevoerd. Aichi’s BMW was andere koek. De bittere
conclusie, operatie gelukt, patiënt overleden. Met behulp van voorzitter Foppe Akkerman werd rap een
motorverhuurbedrijf opgezocht die de volgende dag, op zondag, een Honda CB1000R aanleverde.
Geweldig van Foppe! Bij “Wein, Weib und Gesang” werd er tot laat in de nacht nog gepraat en
gelachen. Een gevarieerde dag liep ten einde, die vooral Emil, Manfred en Aichi, niet snel zullen
vergeten.
Wij wensen een ieder nog heel vele goede en ongeval-vrije ritten toe.
Jullie aller Aichi.

21 juni, Monadhliath Mountains, door Huib Boender
Onze eerste dag met als vertrekpunt “The Lovat Hotel” te Fort Augustus, de locatie waar we tot en met
donderdag zullen verblijven. Naar mijn mening best een mooi hotel met grote kamers, een king-size
bed, douche en toilet op de kamer en een Nespresso koffiezetapparaat. De verbruikte cupjes werden de
volgende dag weer aangevuld. Kortom een hotel met vele pluspunten. Het enige minpunt dat ik kan
noemen is de prijs voor de avondmaaltijd, maar buiten het hotel is er voldoende gelegenheid voor een
redelijke prijs een warme maaltijd te gebruiken. Super, bedankt organisatie. Er werd in twee groepen
gereden, een groep met degenen die op een moderne snelle motor zijn gekomen en een groep met de
iets langzamere oldtimers. Deze laatste is de grootste, mede door het feit dat een groot aantal van de
Oostenrijkse vrienden met een Puch zijn gekomen. Na de briefing die voorafgaande aan elke rit door
Anton en Foppe werd verzorgd gaan we met mooi weer op pad. Een prachtige rit die over soms brede
en dan weer smalle bergwegen voerde. Met Foppe aan het hoofd van de groep oldtimers zijn we naar
Tomatin gereden waar we een whisky distilleerderij gaan bezoeken. Bij de distilleerderij van Tomatin
aangekomen vielen de eerste druppels uit de hemel, een behoorlijke bui die zoals later bleek tot het
eind van de middag zou duren. Gelukkig konden we gelijk naar binnen, zodat de rondleiding met
droge kleding kon worden gevolgd. Een jonge dame vertelde enthousiast over het hele proces van
graan en water tot gebottelde whisky. De hele explicatie werd door Julian één van de deelnemers uit
Oostenrijk op humoristische wijze in het Duits vertaald. Al met al een heel interessante rondleiding.
De distilleerderij is gelegen tussen de plaatsen Aviemore en Inverness. Tomatin ligt op zo'n 315 meter
boven de zeespiegel en is de op drie na hoogst gelegen distilleerderij van Schotland. De naam Tomatin
is afkomstig van de gelijknamige plaats in de buurt en wordt uitgesproken als "Tomaat-in". Tomatin
komt uit het Gaelic en betekent "de heuvel van de jeneverbosjes". Jenever heb ik er niet kunnen
proeven maar een proefglaasje Tomatin whisky wel. Vanwege de regen werd besloten terug te rijden
naar het hotel. Bij het invoegen op de A9 stond ik te wachten op de volg bus en de twee achter rijders,
toen ik deze aan zag komen en gezien had dat zij mij ook in het vizier hadden ben ik doorgereden de
hoofdgroep achteraan. Het viel mij op dat ik niemand meer achter mij zag en zelden door een achterop
komende auto werd gepasseerd. Naar later bleek wilde de Puch waar Waldemar Forman op reed niet
harder dan 50 á 60 km en zijn Harm Heuvelman, Ruud van de Velde en de volg bus achter hem
blijven rijden, zodat al het achterop komende verkeer ook niet harder kon. Jammer van de regen op de
terugreis, maar al met al toch een geslaagde dag.

Maandag 22 juni, Rondje Loch Ness, door Julian Holzweber
Op maandag 22 juni 2015 vertrek vanaf Hotel Lovat ’s morgens 9.00 uur zoals gewoonlijk. De rit
ging via het plaatsje Maillag naar Strontian, dat aan (het meer=Loch) Loch Sunart ligt. Daartoe reden
we over de A82 over Spean Bridge naar Fort Williams. In Fort Williams bogen we af over de 830 af
via Loch Eil tot aan Glenfinnan, waar een koffiepauze was gepland. Hier hing een plaquette waarin
was beschreven dat hier een deel van een van de Harry Potter films was opgenomen. Aan de over van
Loch Shiel staat het „Glenfinnan monument“, dat 1815 was opgericht om de plaats te markeren waar
in 1745 de standaard van Prince Charles Eduard Stewart het begin van de tweede Jacobiteinse opstand
inleidde. In Mallaig aangekomen reden we weer terug over de 830 om daarna na Inverailort over de
861 onze weg te vervolgen naar Strontian. Daarna ging het naar het nabijgelegen Corran, waar wij in
de middag met de ferry Loch Linnhe overstaken naar Ardgour. Daarna aan de tegenovergelegen
oever via de A82 via Fort Williams weer richting Hotel „LOVAT“ in Fort Augustus.

Waar wij de kortste weg namen via de ferry ging de snelle groep onder leiding van Anton via Loch Eil
over Trislaig naar Drumsallie om via de A830 de terugweg te nehmen. Deze route was zo’n 250 km.
In de avond gingen we met een aantal lotgenoten naar het „Boat house“ om wat te drinken.

Schotland Highlands Tour 2015 PCN-FAM,
van 19 juni t/m 28 juni

Deel 2, Kurier 118
Voorbereiding Ruud (achterrijder)
Het was nog vroeg in het voorjaar en de aanmeldingen voor de toer stroomden binnen. Nu werd het
hoogtijd om mijn ouwe trouwe Puch eens aan een inspectie te onderwerpen. Een aantal mankementen
moesten verholpen worden waaronder de achterbrug die voorzien zou moeten worden van nieuwe
rubbers. Revisie van de schokbrekers zowel voor als achter. Een nieuwe ketting plus voor- en achter
tandwiel. De uitlaten voorzien van nieuw glaswol en natuurlijk de banden. Alles bij elkaar nog heel
wat werk voor de boeg. Omdat ik een SGA hebt kwam natuurlijk ook het elektrische starten aan bod.
Half mei kwamen ook mijn bestelde motortassen binnen en met niet al teveel problemen konden deze
ook opgebouwd worden. Met nog maar 14 dagen voor vertrek was ook mijn elektrisch startsysteem up
to date. Dus wat mij betreft konden we gaan. De dag van vertrek was redelijk droog richting IJmuiden.
Helaas had Waldemar toen al problemen met zijn Puch. Bij de haven in IJmuiden, waar we de boot op
gingen kwam de rest op eigen gelegenheid. De boot was op zich ook een heel avontuur. Daarna werd
het avontuur nog groter toen we de boot afkwamen om nog zo’n 553 kilometer te rijden naar plaats
van bestemming. De dagen daarna werden er tourritten gereden van groot formaat. Hoe dat allemaal is
verlopen leest U in het 2e deel van verslag.

23 juni, Applecross (Meall Gorm), door Albert Pacher, voorzitter van de FAM (Freunde Alte
Motorrader).
Voor mijn vrouw Conny en mij een zeer bijzondere dag. Conny haar verjaardag.
Het begint al bij het ontbijt met een verjaardagstaart(je) en talloze felicitaties.
Ook wordt er natuurlijk gezongen en een beetje gevierd en dat op de vroege morgen.

Zoals elke morgen om 9.00 uur briefing door Foppe. Vandaag staat de rit naar Applecross op het
programma. Een wat langere rit met het weer is geweldig net zoals de stemming. Net zoals in de
voorbije dagen loopt de door mij gereden Puch SG probleemloos. Ja eigenlijk van dag tot dag beter
dan tijdens het inrijden (de motor is laatst door mij compleet gereviseerd). Zo blijft alleen nog het fijn
afstellen om tot een perfecte bougiekleur te komen. Bij de beklimming van de Bealach na Ba (pas van
het vee) van 28 mijl kan ik mij losrijden van de groep en op de top, waar we op elkaar zouden
wachten, heb ik meer dan 3 minuten voorsprong op de eerstvolgende. Daarna volgen snel de volgende
rijders, alleen Julian ontbreekt. (aanvulling redactie: in Oostenrijk is het een goede gewoonte dat bij
berg oprijden ieder zijn eigen tempo rijdt en op de top gewacht wordt tot de groep weer compleet is).
Na zo’n 20 minuten stapt Julian uit een Britse personenauto. Hij heeft een binnenband nodig en het
nodige gereedschap. Hij heeft een lekke band en zijn motor staat nog aan de voet van de berg. Dus hup
met Julian achterop met de nodige materialen weer terug naar beneden om de band te verwisselen.
Ook Ruud, de achterrijder gaat mee ter assistentie. Snel wordt de binnenband gewisseld en
opgepompt. Nu opnieuw naar boven en dan naar Applecross voor de lunch, ja in theorie dan.
Bij aankomst in Applecross blijkt de hele groep klaar met eten en gereed voor de terugrit. Negatief
middageten dus. Op de terugweg is ook Hans zijn motor aan het repareren. Tot wij hem er
opmerkzaam maken de luchtschuif te openen. Dit was namelijk de reden dat de motor niet op toeren
kwam. Hij had inmiddels de carburateur en ontsteking uit elkaar genomen. Na het weer in elkaar
zetten gaat het winderig maar zonder tussenstop in een keer terug naar Fort Augustus. Alles bij elkaar
een geweldige dag. ’s Avond vond de dag nog een prima afsluiting bij het goede avondeten met als
stralend middelpunt de jarige Conny.
Jullie Albert.

24 juni, Isle of Skye, door Paul Overbekking
Vandaag is het mijn beurt om een stukje te schrijven voor in de Kurier. Het is 7 uur de wekker gaat af
even douchen, aankleden en dan naar het ontbijt, een Engels ontbijt wel te verstaan bacon with eggs.
Na het ontbijt maak ik me gereed voor het vertrek, het regent dus vandaag maar het regenpak aan. Om
9 uur is er de briefing, Foppe legt uit wat we vandaag gaan doen hierna starten we de motoren en
vertrekken we richting Insle of Skye. Het is nog een best eind rijden voor dat we bij de ferry zijn. We
moeten er voor 13.00 uur zijn dus houden we de gang er in. We rijden via de A82 Invergavag linksaf
de A87 op richting Kale or Lochalsh de brug over en via de 850 naar Skuamus hier links af en via d 85
naar Ardvasar. Eenmaal in Advasar aangekomen was er even tijd om de benen te strekken en om te
tanken. Hier zouden we ons samenvoegen met de snelle jongens zodat we als één groep met de ferry
naar de overkant zouden varen. Maar daar dacht de kapitein van de ferry anders over. Er was maar
plek voor 12 motoren op de boot deze 12 motoren moesten dan ook vastgesjord worden dat zou
betekenen dat we in 3 keer zouden moeten over varen om met zijn allen naar de andere kant te komen.
Dan te bedenken dat een tochtje heen en terug ±1.5uur duurt totaal dat maal drie, dat was dus geen
optie. Na een kortstondig overleg met de groep is er besloten om terug te rijden en bij het kasteel
Eilean Donan Castle te stoppen en daar te lunchen.

En voor zij die het willen kunnen het kasteel bezichtigen. Eilean Donan Castle is zeer bekend en
diende als locatie voor menige film, waaronder The Master of Ballantrae (1953), The Private Life of
Sherlock Holmes (1970), Highlander (1985), Loch Ness (1996), The World Is Not Enough (1999),
Elizabeth: The Golden Age (2007) en Made of Honor (2007). Na een klein 1.5uur hebben we de weg
terug voort gezet. Bij aan komst in het hotel was toch iedereen tevreden over hoe deze dag is
verlopen. Geen overtocht van de Insle of Skye naar Mallaig maar toch een fijn stuk gereden met af en
toe een regenbuitje.

25 juni, Loch Ness en bezoek aan Glen Ord distillery in Muir of Ord, door Robert en Carmen
Na een uitgelezen ontbijt begon de voorlaatste dag van onze Schotland reis onder een helder blauwe
hemel met een groepsfoto waarbij elke deelnemer zijn T-shirt droeg met opschrift “Scotland
Highlands Tour” die wij gekregen hadden van onze Hollandse vrienden. Aansluitend gingen we op
weg naar het dorpje Muir of Ord waar we een bezoek zouden brengen aan de whisky stokerij Glen Ord
waar na de rondleiding whisky geproefd werd en enige van ons de voorraad whisky konden aanvullen.

Glen Ord Distillery Muir of Ord
Na vertrek uit Muir of Ord werd een eetcafé aangedaan om de inwendige mens te sterken en natuurlijk
de dorst te lessen met een biertje. Met gevulde maag weer op weg naar het Lovat Hotel in Fort
Augustus om de voorbereidingen te treffen voor het vertrek van morgen. Vanaf deze plek willen wij
van de gelegenheid gebruik maken om Anton en Coby vanuit ons aller naam te bedanken voor het
optreden als tourgids van onze groep. In een woord Super! Het afsluitende avondmaal werd
opgeluisterd door het optreden van een doedelzakspeler en kreeg elke deelnemer een aandenken in de
vorm van een zuiger bokaal. Wij bedanken alle Puch vrienden (innen) voor deze geweldige Schotland
toer 2015.

Naschrift redactie.
Voor alle duidelijkheid, Robert en Carmen maakten deel uit van de snelle groep, zie ook de inleiding.
De 2e groep, ook wel Puch groep reed deze donderdag min of meer de zelfde route als de “snelle
groep”. De voorrijder van deze groep, Foppe, had speciaal voor deze tour een nieuwe TomTom Ryder
aangeschaft en had vanaf de tussenstop deze dag de kortste route ingegeven richting Fort Augustus.
Deze route leidde door allerlei smalle straatjes en nabij Inverness naar een schijnbaar doodlopende
weg. De groep bleef staan en de voorrijder reed door om tot de ontdekking te komen dat de weg
doodlopend was voor auto’s maar dat motoren tussen een aantal paaltjes door konden laveren om dan
direct de goede route richting Fort Augustus weer op te pikken. Op de hoek van de straat wachtte de
voorrijder echter te vergeefs op zijn navolgers. Die hadden de motoren uitgezet en wachtten tot de
voorrijder weer zou verschijnen om de rit voort te zetten. Nu ontstond het misverstand. De voorrijder,
die zijn motor had geparkeerd en teruglopend naar de groep trof deze vervolgens niet meer aan op de
plek waar hij dacht ze hebben achter gelaten. Die stonden echter nog iets verder terug na een bocht. Ze
stonden er nog wel maar waren vanaf zijn gezichtspunt niet te zien. De voorrijder besloot vervolgens
om langzaam de route te vervolgen om op een goed overzichtelijke plek te wachten. Er was maar een
weg richting Fort Augustus en die zouden ze vroeg of laat wel vinden dacht hij. En dat bleek ook wel
want na een half uurtje werd de voorrijder weer herenigt met zij groep. Hilariteit alom. Nu was het
zaak om snel onze tocht voort te zetten aangezien omdat om vier uur de vijf sluizen (hier locks
genoemd) bij Fort Augustus geschut zouden worden, wat door het grote verval een prachtig gezicht
was.

Locks in Caledonean canal, Fort Augustus
De in het verhaal van Robert en Carmen genoemde doedelzakspeler, lokaal piper, die zo rond zeven
uur zijn opwachting maakte om ons een uurtje te vermaken met zijn spel werd mogelijk gemaakt door
sponsering van enkele PCN leden. Om je een idee te vormen van de hoeveelheid geluid dat zo’n piper
binnen in het hotel maakt raden wij u aan het filmpje dat door Ruud is gemaakt te bekijken. Een deel
van dit filmpje is te zien op YouTube http://youtu.be/ik5lqWaaATo. Aan het einde van zijn optreden,
natuurlijk met Scotland the brave, ging iedereen staan en klapte mee met de tonen van zijn prachtige
instrument.

26 juni van Fort Augustus naar Dalkeith, door Werner Pacher.
Het eerste deel van de terugreis vanuit Fort Augustus begon met prachtig Schots weer – zoals
gewoonlijk, met verfrissende temperaturen goed boven het vriespunt. Daarop volgend de dagelijkse
briefing, waarbij enkele deelnemers die dachten dat zij daar niet bij hoefden te zijn. Dan gebeurde het
onvermijdelijke. Na ongeveer 10 minuten motor geknetter en hevige rookontwikkeling zette de
kolonne zich in beweging. Onze Max racet met de Sprinter met daarin twee reuze koffers, eigenlijk
zeekisten, eigenlijk bedoeld voor een safari met bivak, ongeveer driehonderd vijfentwintig meter
daarachter. Friederike, alias Ricki en ik hebben zich nog een keer omgedraaid en ons dus behoorlijk
verslapen. Wij, van de snelle groep hebben de in de voormiddag de rokers (puch rijders) bij een
werkelijk prachtig plek ingehaald. Helaas is de berm misbruikt als vuilnisstort. Jammer, in een verder
zeer schoon en prachtig land. In de middag zijn wij aangekomen bij een museum dat gevestigd is in
een voormalige wolfabriek. Een prima plek. Het eten is goed, genoeg en betaalbaar. Heerlijk buiten in
de zon gegeten met prima temperatuur Inmiddels heeft het landschap zich verandert. Uitgebreide
veengebieden en zure heidegebieden met bloeiende brem zijn vervangen door weelderige tarwe velden
en sappige weiden. Hier worden de ingrediënten voor bier en whisky verbouwd. Zo hebben wij na de
vermoeiende startarbeid aan de Aprilia van Mani, gereden door Aichi en Maria, de weg naar Edinburg
vervolgd. Brede snelwegen, machtige bruggen en drukke autosnelwegen werden ons deel. Tot wij
plotseling in Dalkeith aangekomen tegenover een kerk ruïne ons hotel aantroffen. Onze motoren
konden wij op het kerkhof parkeren. En wat een wonder, het bier koste slechts vier pond. Verder een
prachtige avond met prima eten.

26 juni van Dalkeith naar New Castle, door Henk Selderbeek en Martin Letterman.
Een klein stukje geschiedenis
Dalkeith in Schots gealic "Dail Cheith" is een stad en een gemeente in het oosten van Edinburghshire. De stad
ligt op 55 meter boven het zeeniveau op een schiereiland, tussen de rivieren de Noord en Zuid Esk. Het bevindt
zich 6½ kilometer zuidelijk ten westen van Musselburgh en 10 kilometer zuidoostelijk van Edinburgh. De High
Street loopt oostwaarts breed uit van 9 meter naar 30 meter en eindigt aan een poort die naar Dalkeith Palace
leidt. De zetel van de Hertog van Buccleuch van wie het paleis centraal staat in alle episodes in de geschiedenis
van Dalkeith. De Sint Nicolaaskerk, Sinterklaas Buccleuch is een parochiekerk. In 1971 werd het gebouw op
genomen in het Schotse monument lijst. De kerk is nog steeds in gebruik als zodanig.

Op de vooravond van vertrek hebben nog een aantal mensen gesleuteld aan hun motor. Ook Ruud
heeft onder assistentie van velen zijn band gerepareerd. Na gebruik gemaakt te hebben van het ochtend
ontbijt wat trouwens zeer lekker was hebben wij ons allen gereedgemaakt voor vertrek naar de Ferry
in Newcastle. Voordat we vertrokken hebben Martin en ik nog even onze handschoenen in de zon
neergelegd op de muur van de kerk. We namen rustig de tijd om afscheid te nemen van een 3 tal
Oostenrijkers die per vliegtuig terug gingen. Na het ontbijt zijn we nadat de gebruikelijke briefing van
Foppe om exact 09.00 uur op de motor gestapt. Dalkeith ligt op de A68, op een van de hoofd routes
die loopt ten zuiden van Edinburgh naar Jedburgh en over de grens naar Darlington. Na genoten te
hebben van de kronkel weggetjes in het begin ging het naarmate we verder reden over in bredere
wegen, bochten werden ruimer en de heuveltoppen lager. Na enige tijd bereiken we de grens tussen
Schotland en Engeland. Hier stoppen we om nog even wat foto’s te maken en om nog een maal achter
ons te kijken. Ook genoten we van de Schotse doedelzakspeler die aan de grens stond te spelen en het
beroemde nummer de Brave ten tonele gaf. Achteraf hoorde we dat bij het vertrek aan de grens
Werner zijn vrouw vergeten was. Je kan begrijpen dat dat enige hilariteit op riep. Gelukkig werd hij
door anderen er op gewezen en stopte hij alsnog om haar mee te nemen naar Oostenrijk. Achter ons
ligt dat prachtige ruwe landschap met kronkelweggetjes. Voor ons ligt een prachtig heuvelachtig
landschap We besluiten om uitgebreid te lunchen omdat we nog voldoende tijd hebben voordat we in
Newcastle moeten zijn. We stoppen bij een fastfood restaurant langs een doorgaande weg. Daar
kunnen we rustig buiten zitten, terwijl we van een heerlijke Hamburger genoten. In New Castle
aangekomen omstreeks 15:30 uur stonden er al velen motorrijders bij de douanepost te wachten om
ingecheckt te worden. Voordat we door de douane gingen hoorden wij dat Julian zijn paspoort had
laten liggen in het fastfood restaurant. Er ontstond enigszins een lichte paniek, van waar is nu mijn

paspoort. Gelukkig lag na onderzoek het paspoort nog in het restaurant. Met de bereidwilligheid van
Harm is deze met zijn snelle Kawasaki en Julian achter op het paspoort op gaan halen. Wanneer het
paspoort niet terecht zou komen zou dat voor grote problemen zorgen. Je bent dan nog maar niet zo
maar op de boot. Wellicht zou je een nachtje in Engeland moeten verblijven. Op de parkeerplaats door
de douane heen voor de Ferry stonden al vele motorliefhebbers te wachten op het sein om aan boord te
gaan. Gelukkig was het zonnetje er, dus viel het achteraf allemaal wel mee. Je moet er niet aan denken
dat het zou gaan regenen. Uiteindelijk is het zo ver dat we de Ferry op kunnen. Langzaam en gestaag
zie we voor ons dat de rijders door het personeel in gekleurde hesjes op een duidelijke wijze ons naar
de plaats geleid worden om de motor in de spanbanden te zetten. Voor ons was het toch wel weer
spannend om dat op een goede manier te doen. De banden werden over het algemeen door een ieder
over het zadel heen gespannen daarmee werd de motor ook vast gezet zodat deze geen kant meer op
kon. En konden wij op zoek gaan naar onze cabine. Het was een 2 persoonscabine. Deze was niet
groot, maar genoeg om er 1 nachtje in te slapen. Na wat gedronken te hebben hoorde wij de toeter van
de Ferry gaan. Dit was het sein om te vertrekken. Omstreeks 18:00uur kwam de boot los en koos hij
het ruime sop. Er stond een lekker zonnetje met weinig wind. De zee was dan ook spiegelglad.
Doordat het zulk lekker weer was hebben we heerlijk op het achterdek in het zonnetje gezeten met een
heerlijk biertje op zijn tijd en genoten van het af en toe langs varen van een paar zeer grote schepen.
Na wat gedronken te hebben was het tijd om iets te gaan eten. Zowel op de heen- als terugreis hebben
we een heerlijke Duitse worst genomen met een broodje. Deze worst was behoorlijk heet dus moest je
oppassen dat je je niet verbrandde.

Zo gezegd zo gedaan, Martin nam een hap van de worst en je kan het al raden, hij nam een flinke hap
en ja hoor hij verbrandde zijn lip. Dit deed behoorlijk pijn. In het begin was het een klein blaartje maar
een paar uur daarna had hij toch een behoorlijke dikke lip. Gelukkig kon dat de pret niet drukken. We
hebben lekker genoten op het achterdek en het bovenste dek. We hebben gezellig met de Oostenrijkse
vrienden op het bovenste dek genoten onder het genot van een drankje en de muziek van Grease.
Omstreeks 10.00 uur 28 juni de volgende dag konden we naar het autodek en zijn we blij dat onze
motors nog mooi rechtop stonden. Het was er erg benauwd en een ieder stond te popelen om aan wal
te kunnen, de frisse lucht tegemoet rijden. Helaas valt een oldtimer voor ons stil en moeten we
wachten totdat deze weer is aangeduwd en loopt. Gelukkig was dit het geval. Eenmaal aan wal, rijden
we naar de afgesproken verzamelplaats. Daar nemen Martin en ik afscheid van onze motorvrienden uit
Oostenrijk en Nederland. Voor allen geldt echter hetzelfde: hier is een einde gekomen aan deze
prachtige groepsreis naar Schotland.
Wij bedanken Anton en Coby voor deze prachtige uitgezette routes in Schotland.

De Schotse Hooglanden door de ogen van een baby.
Toen ik hoorde dat een wilde horde, oude motorfietsvrienden een trip door de Schotse hooglanden
zouden gaan maken, was het voor mij duidelijk dat ons gezin niet ontbreken mocht. Bleef de vraag:
Hoe gaan we deze trip met z’n drieën maken? Na enig overleg viel de keuze op een vliegreis naar
Glasgow, welke het snelste zou zijn. Vandaar zouden we met een huurauto verder gaan om zodoende
de toertochten niet te hoeven missen. De club-collega’s zouden dan mijn motor meenemen waarmee ik
dan ook op de motor mee kon rijden. Waar de meesten reeds tientallen jaren motor ervaring hadden,
kwam ik als jongste clublid met 15 maanden rijervaring, maar net om de hoek kijken, zeg maar mee
toeren. Ondanks mijn jonge ervaring werd ik toch voor vol aangezien en kreeg daarmee mijn eigen Tshirt, op maat. Mijn enthousiasme kende geen grenzen. Ter plaatse moest ik dan ook enkele machines
uitproberen, waarbij mij zowel de Turkse Puch van Adolf als de Harley van Anton zeer imponeerde.
Bij de tourritten hadden wij het geluk dat mevrouw de presidente Conny ons steeds vergezelde. Bij het
eten en drinken en ook de kontakten kon ik steeds op haar rekenen. Ook het weer lachte ons toe. Bij
regen of volle zon hadden wij, indien nodig altijd een dak boven ons hoofd. Het was mij alleen
opgevallen dat mijn Mani steeds op de verkeerde weghelft reed, maar dat bleek bij de Schotten
gewoon te zijn. ’s Middags deed ik tijdens de reis een dutje en was ik dan bij de middagpauze weer fit,
mosselen zoeken of steentjes in het water gooien was dan een leuke afleiding. Verder functioneerden
wij als sluitstuk met de bezemwagen en hadden met stuurman Franz bij alle toertochten daarmee een
nuttige bezigheid. Niet alleen bij de toertochten, maar ook in het hotel amuseerden wij ons kostelijk.
Altijd vond ik wel iemand bereid voor een toertje met de lift of een pianorecital te geven voor de hele
club. Op de laatste avond in Fort Augustus kreeg ik bij de muziek, bij verrassing nog ondersteuning
van een doedelzakspeler, die ons zeer geestdriftig begeleidde. Het daarna volgende diner was
smaakvol, alleen scheen ik de enige te zijn die genoeg had aan de portie. Ook kregen wij nog trofeeën
van onze Hollandse vrienden. Na een laatste gezamenlijke tussenstop in Dalkeith en een bijzonder
hartelijk afscheid, scheiden zich onze wegen weer. Toen alle motorrijders richting Newcastle gingen,
vervolgden wij onze tocht door de lucht. Zo waren wij, als laatsten op reis gegaan, en waren weer de
eersten die thuis kwamen.
Constatin, Mani en Tati Apolloner

