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AVONTUUR IN TSJECHIË
AVONTUUR
het pension en zijn zoon rijdt mijn back-up-auto.
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Ik zorg ervoor dat we absoluut niet met de motoren in het natuurgebied komen en dat weet die
boswachter. Buiten het beschermde natuurgebied
zijn hier meer dan voldoende bossen om je dagen
in te vermaken.”
Wat na 9 jaar niet is veranderd, is de gastvrij-

ALL

heid van Country Hill. Na een reis van zo’n 900
km, waarvan de laatste 100 km door Polen en
Tsjechië via secundaire wegen, arriveer je in
Horni Alberice. Pension Country Hill ligt op 850
meter hoogte en hemelsbreed minder dan 1
kilometer van de Poolse grens. Op de eerste dag
van mijn bezoek laden we de motoren uit bij de
motorstalling in het dorpje Horni Marsov. Samen
met 4 jonge gasten van offroadteam Doko (Door
Ons Kameraden Opgericht) uit Groenlo gaan we
het Tsjechische offroad avontuur tegemoet. De

In Tsjechië heb je nog de ruimte.

zon schijnt volop, maar het heeft de nacht ervoor
flink geregend. Het kan dan in de bossen lekker

in onze jacuzzi hangen met een pilsje in de hand

glad zijn. Het duurt ook niet lang of ik ga op mijn

mag natuurlijk ook.”

snufferd vanwege een in de lengterichting onder

Sommige paden of gebieden komen me nog

het gras verscholen boomstammetje. Opletten

bekend voor van jaren geleden, maar heel veel

dus! Gelukkig ben ik niet de enige, want de on-

stukken zijn nieuw. Je passeert de Tsjechisch/
Poolse grens zonder dat je er erg in hebt. Aan de
kentekenplaten van de auto’s en de daken van
de huizen (zink in Tsjechië, leisteen of pannen
in Polen) kun je zien in welk land je rijdt. De
omgeving is overal even indrukwekkend. Na een
ploeterstuk in het bos met spekgladde paadjes,

‘All-inclusive’ is een begrip voor vakantiegangers in Turkije en andere populaire vakantielanden. Zoiets
moet ook mogelijk zijn in de motorwereld, moet Bas Nijen Twilhaar van Country Hill gedacht hebben
toen hij enkele jaren geleden het offroad rijden in het Tsjechisch/Poolse grensgebied nieuw leven in
blies. Inmiddels is het bij Country Hill zo druk dat er vaak gezocht moet worden naar vrije data; het ‘allin-principe’ blijkt ook hier te werken.

ontelbare wortels en diepe moddersporen volgt
meestal een stuk door de weidse akkers. Zo ver

Een crosscircuit waar je elke dag terecht kunt.

het oog reikt glooiende akkers waar je dwars
overheen mag rijden; typerend voor offroad

becue, vers fruit en volop drinken. Ondanks dat

rijden in deze omgeving. Er is vrijwel nergens

je tijdens het rijden flink wat calorieën verbrand,

afrastering, wat rijden in dit gebied uniek maakt.

valt afvallen in Tsjechië niet mee. Voor de moto-

“Ja jongens, daar gaan we zo omhoog!”

Hooguit in de vakantieperiode kom je af en toe

ren wordt er benzine meegebracht in jerrycans

een verdwaalde wandelaar tegen, voor de rest

en als je na de lunch weer verder rijdt, zijn alle

9 jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis

sche’ boswachter kwam het offroad rijden op een

lige stalling in het dorp zelf. Bas: “In een nog in

verschrokken 30 jaar jongere Doko’s moeten hun

heeft niemand oog voor ons en de bemodderde

tanks ongemerkt bijgevuld. Wat een luxe!

met Country Hill. Bas, zijn broer Wietze en zijn

lager pitje te staan.

gebruik zijnde energiecentrale heb ik een ruimte

motor met grote regelmaat uit het bos plukken.

kentekenplaten. Pas als we het dagelijks terug-

Dat Bas (36 jaar) qua rijkunst en gidswerk flink

ouders waren toen net klaar met de verbouwing

‘Zou Country Hill nog bestaan?’, vroegen som-

gehuurd waar de motoren mogen worden gestald

De routes die Bas rijdt vergen de nodige kracht

kerende laatste stuk over asfalt rijden, maken we

gegroeid is, is al snel duidelijk. Hij weet goed

van hun pension in Tsjechië. Om meer gasten te

mige bezoekers van het eerste uur zich wel

en waar parkeergelegenheid is. De motoren staan

en vooral concentratie. Vooral de ontelbare boom-

de kentekenplaten even schoon. Bas: “Als je dat

raad met de gladde paadjes en ontpopt zich als

krijgen begon sportman Bas (hij hoorde in zijn

eens af. Na een bezoek afgelopen zomer is het

hier absoluut veilig, want gedurende de nacht

wortels zorgen ervoor dat de motor om de haver-

doet en je je op de weg normaal gedraagt, laat

een echte klimgeit. Op een afvalberg van een

jeugd bij de Nederlandse ski-top) met offroad

antwoord volmondig ‘ja’! Bas realiseerde zich dat

zijn er altijd mensen aanwezig. Sinds ik vanaf dit

klap ergens anders naar toe wil dan eigenlijk de

de politie je met rust. Elke morgen en elke avond

mijn, een soort kleine Erzberg, is hij helemaal in

vakanties. Met een lokale gids voorop en Bas als

er iets moest veranderen om zijn enduropension

punt vertrek heb ik nooit meer klachten. En met

bedoeling is. Bas: “Ik kan een route zo moeilijk

rijden we een stuk over asfalt, dat kan helaas

zijn element. Bas kiest voor de moeilijke route,

sluitrijder was het goed toeven in het aan het

draaiende te houden. Ten eerste is hij zelf van

een van de verantwoordelijke boswachters heb

maken als ik wil. Een simpele klim kan bij nat

niet anders. Maar de rest van de dag is vrijwel

zijn gasten zijn al blij als ze via de ‘makkelijke’

Reuzengebergte grenzend gebied. De ligging van

een middelmatige offroady veranderd in een

ik goede contacten. Zijn dochter werkt bij ons in

weer veranderen in een onmogelijke klim. Niet

uitsluitend offroad.”

route boven komen. Wat een uitdaging om tegen

Country Hill is sprookjesachtig mooi. Te mooi

geoefende endurorijder. Niet voor niets won hij

voor niets komen er ieder jaar veel endurorijders

misschien wel, want gelegen in een natuurge-

in 2011 een aantal etappes van de befaamde

bij mij trainen. Ik kan de omstandigheden hier

Aan het begin van dit verhaal hadden we het over

bied - waar motoren verboden zijn - kun je er op

Breslau-rally. Een voorrijder heeft hij ook niet

net zo zwaar maken als bij een EK-enduro. Maar

de ‘all-in-formule’ die Bas met zijn moeder (die

wachten dat het een keer fout gaat. Allereerst

meer nodig. Bas: “Het kwam in het verleden wel

als het te gek wordt, zijn er overal alternatieve

het pension runt) hanteert. Volgens Bas hoef je

dacht de lokale gids dat hij het allemaal beter

voor dat de gids niet kwam opdagen. Zoiets kan

paden. Het moet wel voor iedereen leuk blijven.

vanaf het moment dat je bij hen arriveert de knip

wist en kwamen er steeds meer klachten van

natuurlijk niet als er een groep staat te wachten.

Een enkeling vindt het een uitdaging om de hele

niet meer te trekken. Euro’s voor Tsjechische kro-

omwonenden. Toch bleven de offroad rijders

Ik woon nu al meer dan tien jaar in dit gebied en

middag op een helling te ploeteren, maar de

nen of Poolse zlottys wisselen is dus niet nodig.

komen. Op een gegeven moment werd de situatie

ken het ondertussen op mijn duimpje. Met een

meesten willen toch gewoon lekker rijden. Ik hoor

Voor de afgesproken prijs overnacht je in een zeer

onhoudbaar. Ofschoon het gebied rond Trutnov

Nederlandse vriend heb ik mijn routes uitgebreid,

van veel van mijn gasten dat de routes hier pittig

nette kamer bij Country Hill. Ontbijt en diner

nog voldoende mogelijkheden biedt om onge-

zodat we in een groter gebied rijden. Als mensen

zijn. Daarom denk ik ook dat 3 of 4 dagen rijden

worden door moeder Inge op voortreffelijke wijze

dwongen offroad te rijden, leek het wel of Bas’

willen kunnen we nu ook meerdaagse tochten

hier volstaat. Bij 4 dagen wordt er tussendoor

verzorgt en ook alle drank is inbegrepen. Tijdens

activiteiten door iedereen in de gaten werden

door Polen aanbieden.”

al vaak een rustdag ingepland. Ook dan hoeft

het rijden staat er op een mooie plek in het bos,

gehouden. Mede door ziekte van Bas’ vader en

Om het probleem van de dagelijks heen en weer

niemand zich te vervelen, want hier in de regio is

bij een oud huisje of ergens op een uitkijkpunt,

terugkerende problemen met een ‘communisti-

rijdende motoren op te lossen zocht Bas een vei-

genoeg te zien en te beleven. Maar de hele dag

een heerlijke lunch klaar: lekker vlees van de bar-
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Beginner of gevorderde, de hellingen in de
Tsjechische bossen zijn pittig.

Find your way.
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betere klassering in het eindklassement. Als het
aan mij ligt blijft het dus ook niet bij 1 Dakar. De
voorbereidingen kosten veel tijd en geld, maar
in de wintermaanden - zeg van half oktober tot
half april - kan er in Tsjechië toch niet offroad
gereden worden vanwege de sneeuw. Ik heb me
aangesloten bij het BAS-team. Nee, dat team is
niet naar mij vernoemd maar naar het Brabantse
BAS Trucks van de familie Van Heertum. Als
Vriezevener kan ik het goed vinden met al die
Brabanders en ik sta ervan te kijken hoe profes-

Kenmerkend voor het Tsjechisch/Pools grensgebied: glooiende velden zo ver het oog reikt.

sioneel dit nieuwe team de zaken aanpakt.”

zo’n berg op te knallen. En eenmaal boven volgt
een nog grotere uitdaging: weer naar beneden!
Dan zie je pas echt hoe hoog en steil het is.
Gelukkig zijn hier geen lastige boomwortels die
voor onverwachte situaties zorgen!
Pittige uitdagingen en lekker rijden door een
uitgestrekt landschap wisselen elkaar de hele dag
af. Saai wordt het nooit, vermoeiend is het wel.
Maar het gaat in Tsjechië niet om zoveel mogelijk
kilometers te rijden, maar wel om zoveel mogelijk
uitdagende kilometers. Na 100 kilometer op een

Pension Country Hill, meer dan zomaar een slaapplek.
worden de plannen meestal drastisch gewijzigd.

Offroad rijden bij Country Hill is bij uitstek

Vroeger was ik trouwens de eerste die klaar stond

geschikt voor mensen met enige offroad ervaring.

om te gaan stappen, maar die tijd is voorbij. Dat

Bas: “Beginners zijn ook welkom, maar geef dat

is ook niet vol te houden. Ik zit bijna iedere dag

dan vooraf wel goed aan, zodat je niet samen in

op de motor en moet vaak anderen helpen op

een groep met louter ervaren rijders komt. Anders

lastige stukken; dat kost veel energie. Maar het

hebben beide groepen het niet naar hun zin.

is wel een goede training voor de uitdaging die

Het liefst heb ik hier vriendengroepen die elkaar

ik komende winter aanga: de Dakar 2013. Ik sta

kennen en weten wat ze aan elkaar hebben. Als

dag kun je gesloopt zijn. Bas: “De eerste avond

in januari in Chili aan de start voor mijn eerste

er dan eens een langzamere tussen zit, deert dat

hebben de meesten nog grote verhalen en willen

Dakar. In dit eerste jaar wil ik veel leren en uit-

niemand.” Wanneer je in Tsjechië gaat rijden

ze op stap, de stad in. Maar na een dag rijden

rijden. Daarna wil ik me toeleggen op een steeds

moet je niet bang zijn dat je motor vies wordt. De

Niet alleen bossen en velden, maar ook
meren.

Dit soort paadjes vergen 100%
concentratie (en dan gaat het nog
regelmatig fout).

Even op adem komen en genieten van een van de vele mooie uitzichten.
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Typisch Tsjechisch bos: groen, nat, glad en wortels.

vette klei hecht zich aan alles en 3 dagen rijden
zonder ergens te vallen lukt bijna niemand. Krassen of afgebroken plastic zijn eerder regel dan
uitzondering, maar dat maakt de uitdaging des
te groter. De routes stemmen we af op de wensen
van de groep en we brengen ook steevast een
bezoek aan een fraai motocrosscircuit. Rijden op
zo’n buitenlandse baan is heel wat anders dan
crossen over Nederlandse knippen.
Voor Bas, en dat geldt voor alle gidsen die dit
soort werk vrijwel dagelijks doen, is het wel zaak

Hier heeft ook een ervaren endurorijder
zijn handen vol.

In tijden van nood kun je rekenen op je
vrienden.

om gezond te blijven en niets te breken, iets wat

bijna net zo snel als deze is opgekomen.

hem in alle voorgaande jaren steeds is gelukt.

Na 3 dagen ploeteren in de bossen en genieten

Hij heeft nog nooit een toer af hoeven te breken,

van rijden in een overweldigend landschap is

maar uitgerekend tijdens ons bezoek moet hij

1 ding duidelijk: Enduro Country Hill staat nog

capituleren: hij wordt in zijn neus gestoken door

steeds als een huis! Als je voor lief neemt dat je

een bij, die klem zit in het in het schuim van de

‘s morgens eerst een stukje met de auto naar de

crossbril. Ondanks dat de angel er snel uitgetrok-

motorstalling moet rijden, dan is Country Hill the

ken wordt, zwelt de rechterkant van zijn gezicht

place to be voor elke offroad rijder en endurorij-

enorm op. Ook zijn oog raakt helemaal dicht

der die geen uitdaging uit de weg gaat. En wat

door de allergische reactie, en verder rijden is

het ‘all-inclusive’ betreft: dat is nog beter dan

onverantwoord. Dat brengt ons die dag eerder

in Turkije. Daar valt het motorrijden immers niet

thuis dan verwacht, maar heel erg vind de groep

onder de all-in-formule!

het niet omdat de rit die ochtend al veel krachten
heeft gekost. In het ziekenhuis krijgt Bas een injectie in zijn bil en daarmee verdwijnt de zwelling

Tussen deze woudreuzen kun je je een hele
dag vermaken.

Zo’n klein beestje kan zomaar een
einde maken aan een dag motorplezier.

Tekst en foto’s Peter van der Sanden

‘Uitbuiken’ na een smakelijke lunch.
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