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Ze zeggen wel eens: ‘De appel valt niet ver van 
de boom’. Dan bedoelen de mensen meestal 
dat je een onhebbelijkheid van je vader of 
moeder hebt meegekregen. Iedereen heeft in 
zijn familie wel een oom of tante die regelma-
tig te diep in het glaasje keek tijdens verjaar-
dagen en andere familiefeestjes. Of een an-
dere onhebbelijkheid vertoonde. Zodra je de 

kinderen van die oom of tante hetzelfde ziet 
doen denk je aan het bekende gezegde van de 
appel en de boom. Het gaat in deze uitspraak 
trouwens zoals gezegd vaak om een slechte 
eigenschap en niet om een goede. Wat als het 
nu eens om een goede eigenschap gaat? Hoe 
zit het dan met de appel en de boom? Ik ga er-
van uit dat de liefde voor het motorrijden een 
goede eigenschap is en vroeg mij dan ook af; 

kun je die liefde voor motorrijden meegeven in 
de genen van je kinderen? Als ik naar mezelf 
kijk, heb ik veel van mijn vader meegekregen. 
Ik heb hem nauwelijks gekend omdat hij al 
vroeg uit mijn leven verdween. Later zocht ik 
hem op uit nieuwsgierigheid en om mijn eigen 
persoonlijkheid beter te kunnen begrijpen. Hij 
bleek technisch even handig als ik te zijn, of 
andersom. Hij was leraar sociale geografie, ik 
leraar pedagogiek. Hij had zijn auto-, motor- 

en vrachtwagenrijbewijs, ik ook. Tja, ik stond 
er even van te kijken, dat begrijpt u. Toeval of 
familiegenen? Ik hou het op het laatste, zeker 
in mijn geval. Naast genen doet opvoeding ui-
teraard ook wat; er zijn vaders en moeders die 
hun kleine kinderen al van jongs af aan mee-
nemen naar bijeenkomsten van de DCN, hen 
op de motorfiets van pappa of mamma laten 
zitten om alvast te wennen en mutsen en trui-
tjes van ons bekende merk aantrekken. Dan 
moet je niet gek staan te kijken als ze op hun 
18e een Duc willen. Toch gold dat geenszins 
voor mijn eigen dochter. Ze was blind en doof 
voor mijn Ducati hobby. Haar hele leven heb 
ik mijn best gedaan iets van de liefde voor het 
merk over te dragen aan dat kind. Tevergeefs. 
Ook mijn genen hebben niet genoeg hun best 
gedaan, want ze kijkt met enige afstandelijk-
heid naar de gekte van haar moeder. Maar 
mijn kans komt nog! Er werd in 2011 een 
kleinzoon geboren met de illustere naam Don 
Pino. In die naam schuilt zowel de belofte van 
een succesvolle maffiabaas als een fervente 
opvolger van mijn Ducati liefde. Onthou die 
naam! Mag ik mijn kleinzoon aan jullie 
voorstellen...? 
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EN DE MOTORGENEN

Beste Dolomieten Ducatisten, zoals in Strada 
1 al is aangekondigd gaan we eind juli weer 
naar Italië voor een geweldig Dolomieten 
evenement. De Cento Passi Tour wordt ver-
reden van 22 juli t/m 27 juli 2012 in Italië. Nu 
willen we jullie zoals eerder is aangekondigd 
informeren over wat je van dit evenement 
mag verwachten.

Op de eerste plaats hebben wij een fantas-
tisch hotel kunnen vastleggen waar eenieder 
het naar zijn zin zal hebben. Om een goede in-
druk van dit hotel en de omgeving te krijgen 
verwijzen we naar de website van het hotel: 
www.hotelcristallotrentino.it. Vanaf Utrecht 
is het ongeveer 1150 km. Bekijk de website en 
de omgeving, en kom dan tot de conclusie dat 
jij daar eind juli zeker bij wilt zijn!

KOSTEN EN PLAATSEN
Onze insteek is om deze tour voor € 250,- aan 

te bieden, inclusief half pension en de vele 
faciliteiten aldaar. We hebben voorlopig de 
beschikking over enkele 1 persoons, 2 per-

soons- en 3 persoons kamers. Er is plaats 
voor ongeveer 50 personen. Men kan op ei-
gen gelegenheid naar Italië rijden, of met 

CENTO PASSI TOUR


