Texas - USA
door Luuk - 30 oktober 2014

Al zo'n twee jaar zat een ritje door Texas in de planning. In oktober was het dan eindelijk zover.
We vlogen half oktober naar Houston en reden aansluitend in een AVIS huurauto in de richting
van San Antonio. We besloten om onderweg te overnachten in Columbus, omdat de motoren de
volgende dag pas opgehaald konden worden.
We overnachtten onderweg in:
Americas Best Value Inn
2436 Highway 71 South
Columbus (Texas), TX 78934
tel: +19797326293
Kosten kamer € 76
Dit was een prima hotel, met restaurants op loopafstand.
De volgende dag moesten nog 2 uur
rijden naar de motorverhuur, Caliente Harley in San Antonio.
We hadden drie Harley Davidson
motoren gehuurd voor één week;
motoren ophalen bij Caliente Harley in San Antonio
een Street Glide, een Heritage Softail
en een Ultra Classic. We waren mooi op tijd met huren, want eind oktober is een zeer geliefde
tijd voor motorrijden. De temperaturen liggen dan namelijk rond de 25 tot 30 graden en de huurmotoren zijn dan snel verhuurd. Ook in het vroege voorjaar is het weer overigens vergelijkbaar.
Onze motoren klaar bij:
Caliente Harley Davidson
7230 NW loop 410
San Antonio TX 78245
Tel: (210) 681 2254
Web: Calient Harley
De huurauto moest worden ingeleverd bij AVIS, op ca. 3 kilometer van
de motorverhuur en een AVIS medewerker was zo aardig om ons bij
de motorverhuur af te zetten.
Na het papierwerk en wat uitleg over
de motoren, moest de bagage vanuit
de koffers worden overgeladen naar
de motoren. De koffers konden bij
de motorverhuur in een kast worden
gezet.

Drie van de vier deelnemers aan de Texas rit

De regio's die bezocht werden zijn Hill Country en Big Bend national park. We doorkruisen dan
bossen, prairies en woestijnen; lekker afwisselend dus.
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Er werden, voor zover mogelijk, goede en relatief goedkope hotels geboekt. Voor iedere motorrijder een eigen kamer. De genoemde kosten per kamer zijn de prijzen zoals deze door de creditcard maatschappij in rekening werden gebacht. De hotels in Columbus en Del Rio (heenweg)
waren van te voren geboekt via Booking.com. De hotels in Terlingua en Marathon werden de
avond voor aankomst gebeld en geboekt. Het hotel in Del Rio (terugweg) en Fredericksburg werden niet gereserveerd, maar buiten het weekend is dat geen probleem.
Dag 1
Op de eerste dag reden we via Hill Country naar de Bent Rim grill in Leakley. Dit is in het weekend “the place to be” voor een motorrijder, met muziekband op een
trailer. Er stonden dan ook grote
hoeveelheden Harley's voor de deur.
Normaal is het er nog drukker, maar
er bleek dat weekend een groot motortreffen te zijn in Big Bend National
Park.
Aansluitend reden we door naar Del
Rio en daar sliepen we in:
Whispering Palms Inn
1300 Veterans Boulevard
Del Rio (Texas), TX 78840
tel: +1 830 488 6270
web: http://whisperingpalmsinn.com/
Kosten kamer € 58
de Bent Rim grill in Leakley - ”the place to be” op zaterdag

Wederom een uitstekend hotel, dat geheel gerenoveerd was. De motoren konden op de binnenplaats worden geparkeerd. Naast het hotel lag een prima restaurant.
Dag 2
Vandaag stond de route naar Big
Bend National Park op het programma.
Vanuit Del Rio ging het over een redelijk rechte weg naar het plaatsje
Marathon. Onderweg iets wat we eigenlijk niet gepland hadden: regen.
Vlak voor Marathon brak een heftige
bui los en het kwam echt met bakken
uit de hemel. Toch maar even gestopt tot de regenbui voorbij was.
Daarna verder voor de lunch in Marathon, alvorens in zuidelijke richting
naar Big Bend NP te rijden. De route
was schitterend en het was genieten
op de motor. Prachtige landschappen en mooi asfalt. Ook werd een

stop met uitzicht over de Rio Grande
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bezoek gebracht aan Boquillas Canyon, een smalle kloof waar de Rio Grande doorheen stroomt.
Na een mooie dag werd koers gezet naar ons hotel in Terlingua, net buiten Big Bend NP.
Er werd overnacht in:
Big Bend Motor Inn
Kruising route 118 en route 170
Terlingua, TX 79852
Reservations: +1 877 386 4383
Lodge Phone: +1 432 371 2218
web: http://www.bigbendresortadventures.com/
Kosten kamer € 63
Dit hotel is kwalitatief wat minder, maar in deze buurt is de keuze in hotels nogal beperkt. Niettemin uitstekend geslapen in een schoon bed.
Dag 3
Voor maandag was een wat rustigere dag gepland, die ingevuld kon
worden door het park uitgebreid te
bekijken en ook behoorde raften op
de Rio Grande tot de mogelijkheden.
De deelnemers hadden echter een
andere idee: motorrijden.
Het park werd wel uitgebreid bekeken. Er werd een bezoek gebracht
aan Castolon en Santa Elena Canyon. Onderweg was het genieten van
de bergen en de rotsen in allerlei
kleuren. Hier zijn duidelijk veel mineralen en ertsen te vinden.

Big Bend National Park - een schitterend landschap

Ook werd in westelijke richting langs
de Rio Grande gereden, langs het
Big Bend Ranch State Park. Deze
weg loopt vanuit Terlingua naar Presidio en vooal het eerste deel is erg
mooi. Vele bochten en veel hoogte
veranderingen.
Daarna via Terlingua noordwaarts
richting Alpine. Daarna door naar
Marathon en ook deze keer kwamen
we voor Marathon weer een regenbui tegen. Het regenpak bracht uitkomst, maar doordat je op een Harley met de voeten vooruit zit, komt
het water door de broekspijpen naar
binnen. Natte voeten in de waterdichte motorlaarzen zijn dan het gevolg.

mooi uitzicht over de Rio Grande
bladzijde 3

In Marathon werd een wat duurder hotel geboekt, mede vanwege de beperkte keuze in deze
plaats (er is meer hotelkeuze in Alpine of Sanderson). We hebben overnacht in:
The Gage Hotel
102 NW 1ST Street
Hwy 90 West
Marathon, TX 79842
tel: 432-386-4205
http://www.gagehotel.com/
Kosten kamer € 141
Dit hotel was prima en in het naastgelegen restaurant/ bar was het goed toeven.
Dag 4
Na een prima nachtrust in Marathon,
was een rit voorzien richting Hill
Country. Helaas regende het in de
morgen pijpestelen, zodat een vroeg
vertrek niet zo aantrekkelijk was. Uiteindelijk zijn we rond 11 uur vertrokken en besloten om wederom in
Del Rio te overnachten. Een betrekkelijk korte rit, die tevens de mogelijkheid gaf om in Del Rio een aantal
autodealers te bezoeken. Eerlijk is
eerlijk, de nieuwe Corvette is inderdaad mooi. Er werd overnacht in hetzelfde hotel als op de heenweg:
Whispering Palms Inn
1300 Veterans Boulevard
Del Rio (Texas), TX 78840
tel: +1 830 488 6270
web: http://whisperingpalmsinn.com/
Kosten kamer € 54 (met korting)

tussen Marathon en Del Rio is de weg redelijk recht

Dag 5
Vandaag werd de terugrit naar Hill
Country gemaakt. Langs het
Amistad stuwmeer naar het noorden
richting Rocksprings, waarbij het het
bijzonder lage waterniveau in het
meer erg opviel. Na Rocksprings
naar het zuiden en dan via Leakey
weer naar het noorden. Deze weg is
door motor enthousiaten "Three sisters" genoemd en is in Texas een
begrip. Vele bochten en hoogteveranderingen maken deze weg een
fseest om te rijden. Daarna verder
langs de Guadalupe river naar

Hill Country - veel bochtige weggetjes
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Kerrville. Van daaruit naar Luckenbach, een plaatsje met 3 inwoners, waar elke dag country muziek wordt gemaakt in een schitterende setting. Daarna naar het centrum van Fredericksburg
voor de overnachting in:
Super 8 motel
514E Main Street
Frederickburg, TX 78624
tel: 830-997-6568
Kosten kamer € 110 voor 2 nachten
Een prima motel met nette, grote en schone kamers voor een minimale prijs. In het weekend is
Fredericksburg overigens erg druk en de hotels zijn dan erg vol en een stuk duurder.
Dag 6
Vandaag werd een toer door het
noorden van Hill Country gereden.
Eerst werd via allerlei schitterende
binnenweggetjes koers gezet naar
Enchanted Rock. Langs deze weggetjes veel loslopend vee, maar ook
werd een aantal reeën gezien.
Dan verder naar het pitoreske
plaatsje Llano aan de Llano river.
Vandaar naar het Lake Buchanan,
dat ook een bijzonder laag waterniveau had. De mensen die daar een
huis aan het water hadden gekocht,
kwamen er bekaaid af, Het waterniveau lag zeker 20 tot 30 meter lager
dan normaal, zodat van een huis aan
het water absoluut geen sprake meer was.

Llano - mooi ouderwets plaatsje

Vandaar via allerlei omwegen naar
Frederickburg, waar we terug konden kijken op een schitterende dag.

Dag 7
Op de laatste dag een toer door Hill
Country en 's middag de motoren
terugbrengen en de huurauto ophalen.
Eerst nog een mooie rit langs Luckenbach via de Old Tunnel Road
(Old no 9 Highway) en de FM473.
Schitterend! Verder langs Canyon
Lake en de Guadalupe river naar
New Braunfels. Dan verder door in

koffie drinken in een Texaans restaurant - de tijd heeft hier stilgestaan
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westelijke en zuidelijke richting naar de mtorverhuur in San Antonio. Dit laatste gedeelte van de
route was zeker de moeite waard om te rijden, maar we hadden het idee dat het nog mooier kan
(voor een volgende keer).
De motoren werden ingeleverd, de koffers gepakt en na een telefoontje werden we weer opgehaald door AVIS.
En op vrijdagavond stond dan nog een overnachting in San Antonio gepland. Uiteraard is deze
overnachting in het weekend wat
duurder en het hotel is ook wat
luxieuzer.
We hebben overnacht in:
La Quinta Inn
100 W Cesar Chavez Blvd
San Antonio, TX 78204
Kosten kamer € 131
Dit schitterende hotel lag vlak bij het
centrum en het was slechts tien minuten lopen naar de Riverwalk, het
wandelpad langs de laag gelegen
rivier met vele restaurants en terrassen. Ook "the Alamo" ligt op loopafstand. The Alamo is een oud kathoSan Antonio - Riverwalk
liek missiegebouw, waar in 1836 het
Texaanse leger door de Mexicanen in de pan werd gehakt.
Na dit mooie bezoek werd het tijd om weer naar Houston te rijden. De vlucht vertrok pas om 20
uur, zodat we onderweg nog tijd hadden om wat autodealers te bezoeken. De nieuwste Dodge
Viper zag er schitterend uit. Ook Honda of Houston werd bezocht. Hierna werd de auto ingeleverd en de terugreis naar Nederland
aanvaard.
Conclusie
We kunnen terugkijken op een fantastisch week motorrijden in Texas.
In tegenstelling tot wat velen denken, kan je echt zeggen dat Texas
een schitterende staat is. De motoren waren geweldig en we hebben
allen met volle teugen genoten. Het
heeft me er echter niet toe gebracht
om mijn Honda in te ruilen voor een
Harley.
De routes waren t/m dag 3 gepland
en de dagen erna hebben we de
route ter plekke bepaald. Het uiteinrit door Texas - daar gaan de duimen voor omhoog
delijke routebestand is beschikbaar.
Ook het werkbestand, met daarin alle
toeristische routes en mooie weggetjes van internet en uit reisgidsen, is beschikbaar en kan worden gebruikt om in de toekomst andere routes uit te zetten.
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De kosten voor de motorhuur voor zeven dagen bedroegen $ 995 (€ 803 op de creditcard afrekening) en dit is inclusief bijna alle extra verzekering (Liability, LDW).
De hotels en motels waren prima en de kamers zijn bijna altijd twee persoonskamers (op verzoek
met aparte bedden). Bij opdubbelen zijn de kosten per persoon dus de helft.
De groep die in Texas ging rijden bestond uit:




Ted Stellema met zijn zoon Tjerk
Kees Kok
Luuk Klemkerk

Mocht iemand deze rit willen doen, dan kan ik dat van harte aanbevelen. Uiteraard kan en wil ik
alle informatie delen met toekomstige Texas-gangers, zodat optimaal kan worden genoten.
Een e-mailtje aan info@mooiemotor.nl is genoeg en uiteraard is deze informatie volledig gratis
en vrijblijvend.

De deelnemende motorrijders - de foto is gemaakt door Tjerk, de vierde deelnemers
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