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De notolaijder die je velteti dat
hij 3000kilometd in één daa
heefi sereden zul je waarschijnïjt op hoongelàch rràkrercn,
want dat is een onnogelijkê
iaali, zou je de*er Niets is echter ninder waaa Afgêlopen
weeken.L teed Daan van dd
Keu, hoofdledactêrr van deno
torsitê Motomaniacs.nl, precres dat aanial kilomei*s in
On 00.00uur ve*relÍ hij met
een BMW K1200SvDuit T,ei
deD.Ou halJrid zit hij al diep.jn
Duitsland etr omzes uu t morgd6 is ZwiisdlMd
ae de
beui. Teser twaalvea
heeft hij het erootsre
deel van Zuid lralk
djk q ál o! ztiel @
!àsseat }jj Monrpetlie. Uit het reisverslag
vm Van der Keu: ,,l},
rit dan op 1500 tÀ in
ninder daD een hàtve
das. & ga edr geloven
dàt het me saat jxll{en
om de 2ó00kh te halen.
Ik kD nu NstÍg aJ
gDn bouwen de!} ik
bij nèze]J. TocL btijft
die 3000 ke knasen.
3000o! éd das is zo biz& eeêldat ik het nad
direct weer uir nijn
hoofd zet. Dàt saat hê
echt nooit luklen,
denk ik na wat rcLe-
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Ob halïtvee 's nid
dass is Van dêI Keu
bij Toulouse en bêÈluit hii a,n de
terugveg ie begimen. Teeen
haff zeven divêêIt hij op de
Éns van Pdij6, wad hij seen
frles lrefí, oaar wêl moet hij behoorlijk door het Pdijse v0,
keer heen s]àlorlnlen met sbelheden vatr rcnd de 150-160kh/
uu .,Daana gaat het mèt shelheden vs bijna colsta4t 200250km/uur richtiag Belsiê. Noe
voor tieD ur 's avonds rij ik Nederland bim€n eDomdat ik niet
aàb de 3000 kom als ik d ecr
Dad huis dj besluit ik on tê di
den via Ut echt- Dit wo.den uiteindelijk dè zFaarste Liloaete$. I} heb er ineens seen zin
neer in, Dar mêa wad. Neder.
laDd is sewoon nieÈ le!} oh te
rijden, dai is hê wel duiderijk se
wolden na dezedL OD 23.23u1]!
aniveer iL thuis met eïact 3.000
,,Achteraf sezien was het ve
atle lanee riti,en die ik heb gedaaneisenlijkdená}lrelijkste,"
vdlelt hij naderhênd. ,,Het rii
deDviel ers meeen iI had weiniF
f es. Alles zat oee, ik had ont
zettendveelmàzzell"
ceenspierpijn m zo'n monsienii? ,,He]êhaal niet, hÉrsenslast vaa se
hàd Dat .lreekt óok voor die
moto!. het is sewoon eeDfantas
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