
Japan 
door Luuk - 5 oktober 2015 
 
Vorig jaar waren er al ideeën om te gaan motorrijden in Japan. Het is een land dat door velen is 
bezocht, maar door weinigen is ont-
dekt. Ik ben er twee keer op vakantie 
geweest en dan kan je alleen maar 
zeggen: "wat een schitterend land". 
Foto's van Japan zijn te vinden op 
mijn andere website: http://
www.reisfotoboek.nl/japan/
home.html 
Voor velen is Japan één grote stad, 
maar dat is absoluut niet waar. In het 
binnenland, in de bergen, is Japan 
dun bevolkt. Schitterende wegen, 
goed asfalt en prachtige natuur. Keu-
ze genoeg voor een motorvakantie. 
De eilanden Kyushu en Hokkaido 
zijn uiterst geschikt voor een motor-
reis, maar ook de gebieden ten wes-
ten/ noordwesten van Tokio lenen 
zich uitstekend voor een twee week-
se motorrit. 

Deze rit ging naar het gebied ten westen en noordwesten van Tokio. We bezoeken de regio's To-
hoku, Chubu en Honsu. In dit gebied liggen bijvoorbeeld de Japanse Alpen, Mount Fuji en Bandai 
mountain. 

De voorbereiding 

In de afgelopen maanden is de rit voorbereid en dat was initieel best moeilijk. Het eerste pro-
bleem waar we tegenaan liepen, is het kaartmateriaal dat gebruikt kon worden in BaseCamp en 
de Zūmo's. Garmin blijkt geen kaartmateriaal van Japan te leveren voor de westerse Zūmo's. Uit-
eindelijk is het kaartmateriaal van OpenStreetMap gebruikt en daar was in de praktijk uitstekend 
mee te werken. Ideeën voor de routes zijn opgedaan op de website van de Gaijinriders, een Ja-
panse motorclub. Vele kilometers van de route zijn echter zelf bedacht middels BaseCamp, 
GoogleEarth en landkaarten. Een tijdrovende klus, maar het eindresultaat mocht er wezen.  
De routes werden gemaakt met 
OpenStreetMap kaarten versie 13 
augustus 2015. Het installatiepro-
gramma voor BaseCamp en het 
kaartenbestand voor de Zūmo kan 
gedownload worden op de website 
van OpenStreetMap. Het kaartenbe-
stand voor de Zūmo kan, net zoals 
de routes, op een SD-card worden 
gezet. Het gebruikte routebestand is 
beschikbaar in GPX format en GDB 
format. 

Ook niet onbelangrijk: de motorver-
huur. In Japan zijn vele bedrijven die 
motoren verhuren, maar via de site 
van de Gaijinriders kwamen we te-
recht bij ApexMoto. Bij dit bedrijf heb-
ben we twee Ducati's Multistrada 
1100 en een BMW F800R gehuurd. 

Shimoda - prachtig uitzicht vanuit hotel Tokyu Inn 

De huurmotoren - twee Ducati’s Multistrada 1100 en een BMW F800R 
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De motorhuur was ca. €85 per motor per dag, inclusief alle verzekeringen en ongelimiteerd aan-
tal kilometers.  
Een bijkomend voordeel is, dat dit bedrijf gevestigd is in Yamanashi, ten westen van Tokio, vlak 
bij Mount Fuji. Het startpunt ligt dan in het gebied waar 
gereden gaat worden, zodat je geen last hebt van het 
drukke verkeer in de steden. Ook bleek de eigenaar van 
deze motorwinkel/ motorverhuur, John Gavin, erg vrien-
delijk en behulpzaam. Een uitstekend verhuurbedrijf dus. 

Het van te voren boeken van een hotelkamer is ook 
noodzakelijk. Vele hotels in de wat populaire gebieden 
zitten al twee maanden van te voren vol. Als Japan dan 
ook nog een vakantieperiode kent, zoals in onze tweede 
week, dan is het puzzelen geblazen. Het uitgangspunt 
was om een redelijk geprijsde kamers te boeken (€50 - 
€75), maar soms ontkwam ontkwamen we niet aan een wat duurdere kamer. In Inawashiro werd, 
vanwege de vakantiedrukte, voor elke deelnemer een gigantische kamer voor €127 geboekt. 
Soms werd vanwege de ligging van het hotel, of het comfort, een iets duurdere kamer geboekt. 
Bijna alles konden worden geboekt via booking.com, maar in Gotenba was alleen nog recht-
streeks te boeken via de website van Route-Inn. De eenpersoonskamers zijn over het algemeen 
niet bepaald groot, maar wel van alle gemakken voorzien. Een thermisch bad is in nagenoeg alle 
hotels aanwezig. Wifi is vaak beperkt tot de algemene ruimtes, maar meestal is elke kamer voor-
zien van een bedraad netwerk (reis-router is aan te raden). 

We hebben in de volgende hotels overnacht: 

 

 

 
  

dag Hotel Plaats tel bij Prijs 

1 Spa Land Hotel Naito Yamanashi +81552627001 Booking.com €55 

2+3 Richmond Hotel Matsumoto Matsumoto +81263375000 Booking.com €83 

4 Hotel Hokke Club Niigata Nagaoka Nagaoka +81258303151 Booking.com €55 

5 Hotel Route-Inn Yurihonjo Yurihonjo +81184280001 Booking.com €59 

6 Hotel Benex Yonezawa Yonezawa +81238231811 Booking.com €63 

7 Hotel Listel Inawashiro Wing Tower Inawashiro +81242662233 Booking.com €127 

8 Hotel Hokke Club Niigata Nagaoka Nagaoka +81258303151 Booking.com €55 

9+10 Nikko Station Hotel Classic Nikko +81288531000 Booking.com €80 

11 Hotel Route‐Inn Gotenba Ekiminami Gotenba +81550701155 route-inn €65 

12 Shimoda Tokyu Hotel Shimoda +81558222411 Booking.com €85 

13 Spa Land Hotel Naito Yamanashi +81552627001 Booking.com €55 

14 Hotel Shin-Osaka Conference Center Osaka  Booking.com €55 

Gaijin Riders - leuke motorclub 
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