HSR 4×4 Workshop, een goede voorbereiding
is…?
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Ongetwijfeld vraag je je nu af waar HSR voor staat? Kijk op de foto hieronder en
Annelies van Watergoed licht het grootste deel van de sluier. HSR staat voor Harrie
Schouten Reizen maar dat dekt nog niet de gehele lading. Ingewijden weten dat
eigenaar Harrie Schouten zich met name richt op 4×4 reizen. Reizen dus welke je
onderneemt met een voertuig waarvan alle vier de wielen worden aangedreven.
Reizen ook die tegemoet komen aan je zucht naar ongebreideld avontuur, vrijheid en
je verlangen mooie, nog onbekende plekjes te ontdekken die niet vergeven zijn van
het massatoerisme. Dat is volslagen anders dan ‘de stumpers’ die het moeten zien te
redden met slechts twee aangedreven wielen. Die laten we over aan het
massatoerisme….

Aantrekkingskracht. Niet alleen het feit dat alle wielen worden aangedreven is
anders; ook het rijden met zo’n voertuig wijkt af van de norm. Bedenk ook dat
avontuurlijke reizen in de regel niet gebeurt op plekken waar je op iedere hoek of
achter iedere boom een garage tegenkomt. Een goede voorbereiding is derhalve
essentieel, beter gezegd: noodzaak! In de titel van ons verhaal parafraseren we dan
ook het spreekwoord ‘Een goed begin is het halve werk’ door begin te vervangen
door ‘voorbereiding’. Als geschreven, het rijden op vaak onverharde wegen, waar vier
wiel aandrijving zelfs een ‘must’ kan zijn, is anders. Ondergetekende zit al enkele
jaartjes in de wereld van het rijden in het terrein en we zien het ‘off-the-road’ rijden
nog altijd als een voortdurend leerproces. Iedere dag kan anders zijn (denk alleen
maar aan het weer) maar ook is iedere situatie voortdurend aan verandering
onderhevig, afhankelijk van de omstandigheden. Voorbeelden te over van die laatste.
Het is ook precies dat hetgeen ons aantrekt in het rijden in het terrein, die afwisseling
welke het telkens opnieuw spannend en enerverend maakt. Iedere dag hetzelfde is
net als iedere dag biefstuk; dat gaat vervelen. Dat wordt het een ‘gewoonte’ en doe
je dat met een grote groep mensen, dan heet het weldra ‘cultuur’ (cultuur is een
verzameling van gebruiken en gewoontes van mensen of een volk in een bepaald
land of streek). En ja, je mag ons daarom gerust een ‘cultuur barbaar’ noemen, een
‘geuzennaam’ die we met plezier toegedicht krijgen.

Voorbereidingen. Rijden in het terrein moet je leren, maar het is wel leuk als je al
wat van de basis beginselen kent zodat je ook weet wat je tegen kunt komen en hoe
je daarop voor te bereiden. Het is net als lopen, ook dat moet je leren, want hadden
we dat niet gedaan, dan slingerden we tegenwoordig nog in de bomen en konden we
een marathon lopen wel vergeten. En precies daar is de HSR Workshop voor. Niet
zozeer voor het rijden in het terrein, want de reizen van Harrie bieden voor elk wat
wils en bovendien, vertelden we hierboven niet dat het off-the-road rijden
voortdurend onderhevig kan zijn aan afwisseling? Rijden in het terrein leer je vooral
door het veel te doen maar het best wel nadat je een cursus gevolgd hebt zodat je
middels de beginselen weet waar je mee bezig bent. Toch is voorbereiding eveneens
enorm belangrijk. Hardlopen op je slippers? Geen goed idee toch? Zonder jas, muts
en das een reis boeken naar de Zuidpool? Af te raden. En we kunnen wel legio
voorbeelden bedenken, maar zo is het ook met op reis gaan met je 4×4.
Onvoorbereid met je 4×4 op pad kan niet alleen tot vervelende situaties voor jou
leiden, maar ook voor je reisgenoten. Harrie weet dat als geen ander en daarom
heeft hij de HSR 4×4 Workshop in het leven geroepen.

Boven: Joop Barten aan het woord en als er iemand is die zijn sporen wel
verdiend heeft in het 4×4, dan is dat Joop Barten.
Harrie zijn 4×4 Workshop werd dus afgelopen zondag gehouden in de uitstekende
ambiance van Watergoed in Valburg. Daarbij heeft hij de hulp ingeroepen van enkele
experts als daar zijn Joop Barten van Barten 4×4 en Stef Oerlemans van Auto
Connections. Verder nog twee sprekers en uiteraard vult Harrie zelf ook enkele
uurtjes van de 4×4 Workshop. Na de ontvangst met koffie/thee en koeken en het
welkomstwoord van Harrie nemen Joop Barten en Stef Oerlemans het woord. Beiden

geven enige uitleg over hun bedrijf en wat ze precies doen op het gebied van 4×4.
Behandeld worden onder meer preventief onderhoud, tips en trucs voor onderweg in
de ‘bush-bush’, alleen moet je dat laatste niet al te letterlijk opvatten. Geloof ons,
genoemde mannen zijn door de wol geverfd en die weten alles wat jij als
‘doorgewinterde off-roader’ al weet plus nog een paar waar je geen weet van hebt.
Uiteraard wordt dat in begrijpelijke taal uitgelegd zodat ook de volslagen leek er het
nodige van op kan steken. Na deze twee heren is het tijd voor een kop koffie met
versnapering. Daarna neemt Harrie zelf het woord met onder meer een
reispresentatie maar ook uitleg over GPS, routebooks etc. De middag wordt onder
meer gevuld met tips over ‘Reis fotografie’. Altijd leuk natuurlijk om na een reis terug
te kijken op al die mooie momenten en je avonturen aan familie en vrienden te laten
zien, maar als dat allemaal van die huis-tuin-en-keuken plaatjes zijn, zijn we bang dat
ze snel verveeld en uitgekeken zijn. De eer om daarover tips en uitleg te geven is
weggelegd voor Rijkus Krabbendam. Nadat hij zijn kennis en kunde uit de doeken
gedaan heeft volgt nog Martin de Keizer (landreiziger, samen met zijn Liz). Die vertelt
de aanwezigen alles over accessoires, het 4×4 interieur en veiligheid. Let wel, stuk
voor stuk items afgestemd op het reizen met de 4×4. Ergens tussen de klok van
15.00-16.00 uur is de 4×4 Workshop achter de rug en kunnen de deelnemers nog
vragen stellen. Andersom gebeurt ook. Andersom? Jazeker. De organisator en de
sprekers vragen de deelnemers namelijk of deze 4×4 Workshop zin heeft gehad voor
hen. De deelnemers zeggen stuk voor stuk van wel…. Is dat niet voldoende?

Boven: Stef Oerlemans van Auto Connections aan het woord.

Boven en onder: Bijna zestig belangstellenden (58 om precies te zijn) komen af op
de 4×4 Workshop van HSR.

Boven: Een kleine greep uit het avontuurlijke reis aanbod van Harrie Schouten
Reizen.

Onder: ‘Opperhoofd’ Harrie zelf aan het woord.
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