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Even voor tien uur arriveren we in Valburg bij de locatie Watergoed.  

Ondanks het vroege uur staan er op de parkeerplaats al de nodige terreinvoertuigen 
te wachten op hun beurt om te presteren op het naastgelegen (technische) offroad 
terrein.  
Onder het genot van een heerlijke warme kop koffie vertelt Harrie ons over het reilen 
en zeilen van HSR (voor wie nog niet weet waar deze afkorting voor staat, Harrie 
Schouten Reizen). 

https://terrein.nu/actualiteiten/hsr-inloopdag-valburg/
https://terrein.nu/author/menno-muller/


 

 

Het aanbod reizen is uitgebreid, getuige de schitterende audiovisuele 
producties die op groot scherm en met bijpassend geluid worden vertoond.  

 

 

Ondertussen zijn enkele die-hards op de parkeerplaats al druk doende met 
voorbereidingen om het naastgelegen terrein aan een broodnodige offroad 
inspectie te onderwerpen. Banden worden afgelaten, laarzen aangetrokken en we 
zien zelfs een clubje offroaders de wegbanden verruilen voor een setje serieuze 
modderbanden. Om niets van de pret te missen pendelen we keer op keer tussen de 
presentatie en het offroad terrein.  

 

https://terrein.nu/wp-content/uploads/2017/11/HSR2017-1.jpg
https://terrein.nu/wp-content/uploads/2017/11/HSR2017-4.jpg


 

De presentatie in de kapschuur, heerlijk warm, natje en droogje, vormt een 
schril contrast met het natte, blubberige en vooral koude offroad terrein. Voor 
de lezers van onze offroad evenement verslagen is dit terrein niet geheel onbekend, 
onder andere het NK trial wordt hier georganiseerd, maar het is zo nu en dan ook de 
uitvalbasis voor de tourritten van o.a. de LRCH. 

 

 

 

De veelheid aan hoge blubberige bulten en diep uitgereden geulen stellen de 
deelnemers ernstig op de proef. Vooral het achterste gedeelte van het terrein is 
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zeer verraderlijk, het ziet er redelijk vlak uit maar is spekglad. Bovendien is de 
ondergrond moerasachtig. Opletten is hier zeer zeker geen overbodige bezigheid. 

 

 

Naarmate de dag vordert wordt het drukker en drukker met offroad minnende 
rijders, een variëteit aan voertuigen verraadt dat Harrie Schouten niet 
merkgebonden te werk gaat met deelnemers aan zijn reizen.  
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De familie Bertens is present, hier Jelle achter het stuur 
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Harrie in vorm: soupeert zijn reizen als smakelijke hapjes met her en der een 
snufje humor. 
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Omstandigheden leiden ertoe dat wij vroegtijdig terug moeten naar 
Amersfoort.  
Conclusie van deze dag is een goed georganiseerd evenement met voor ieder 
wat wils en met een behoorlijke opkomst kunnen we spreken van een uiterst 
geslaagde dag. 

Tekst en fotografie: Jan Houtkoop. 
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