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Paris Plages 
 
“We rijden naar Parijs.” 
Dé en zijn vrienden hakten de knoop door. De beslissende keuze viel op eind juli. 
“Rustig jongen, kalm!” 
Ik heb de gewoonte tegen mezelf te praten. Vooral als ik zenuwachtig ben. Dit was pas spannend. Ik was opgewonden als een veer 
die op knappen staat. 
“Yes! Oui?” 
Ik kwam nog nooit eerder in ‘La douce France’. Ik hoorde er kompanen serieus over stoefen. Het zalige weer. De vrouwtjes… 
 
Voor ons vertrek werd ik extra gepoetst. Mijn wit schedeldak glom in het ochtendlicht. De rode strepen accentueerden mijn 
sportieve look.  
“Je zult scoren, man.” 
Het was zes uur in de morgen. Dé had mij al aangegespt. Ongeduldig wachtten wij de anderen op. Het was nog zomerstil in onze 
wijk. We hoorden hen van ver aan komen snorren. Het typische geluid van een Motodax. 
Ons vierspan was compleet. Twee blinkende zwarte carrosserieën, een helrode en de fonkelend pas gespoten donkergroene van 
Dé. Het chroom schitterende vol verwachting. 
Dé haalde een checklist boven.  
“Motors gesmeerd?” Check. 
“Bandenspanning correct?” Check. 
“Reparatiemateriaal voorhanden?” Check. 
“Es, bracht je wel een bus olie mee?” Check. 
“Wo en To, hou op met elkaar te plagen, controleer liever of jullie bagage stabiel zit.” 
Dé sprak met gezag. Dat was ook wel nodig met dit zootje ongeregeld. 
Het plan was via de Belgische kust Noord-Frankrijk binnen te rijden.  
“In Boulogne-sur-Mer steken we door naar het zuiden, richting Parijs”. 
Dé markeerde onze route met een fluostift. Vier hoofden bogen zich geïnteresseerd over de kaart. De helmen tikten even tegen 
elkaar. Ons gebaar van begroeting. 
“Let’s cruise folks.” 
Met Dé op kop, werd ik het herkenningspunt van de piloot. Es sloot zoals gewoonlijk de rij.  
 
We kozen steeds landwegen en kleine baantjes. Uitgelaten als jonge honden deden we inhaalspelletjes. Wo was de 
snelheidskampioen bergop, To bergaf. Es kreeg problemen met zijn uitlaat net voorbij Dunkerque. Noodgedwongen zochten we een 
garage op. Die avond sloegen we onze tenten op in een camping nabij het strand. De eerste cruisedag werd gevierd met enkele 
Duvels en schunnige liederen rond een geïmproviseerd kampvuur. 
 
‘Bonjour.’ Het kwam er onfris uit. Een stevige pan spek met eieren later, hervonden we onze toppositie. Spoedig voelden we de 
streling van een frisse zeebries. In ons spiegelglas trokken de korenvelden voorbij, rijp en geel. Onooglijk kleine dorpjes kwamen 
verschrikt tot leven bij de passage van onze motoren. 
“Paris, j’arrive.” 



De hoofdstad lag nu op enkele tientallen kilometer. De Eifeltoren werd ons verlichte baken. Het einddoel na een helse, 
vermoeiende tocht.  
In de jeugdherberg ontmoetten we collega’s uit verschillende buurlanden. Ik kwam naast een Duitser te liggen. Zwart en geblutst, 
met stoere verhalen. Vol bewondering luisterde ik naar sappige anekdotes uit zijn avontuurlijk leven. Hij leerde me enkele obligate 
woorden Frans. 
“Qu’est-ce-que je vous?” en zo meer. 
 
De volgende ochtend vertrokken we met jeugdig enthousiasme. 
“Un soleil doré dans le ciel d’azur.” Wat wil je nog meer. 
We tuften op een rijtje langs de Champs Elysées en maakten een vloeiende bocht rond de Arc de Triomphe. 
Het fenomeen stadsstrand is in Parijs al jaren heel populair. Dat was ons plan voor vandaag: Paris Plages. Heerlijk relaxen langs de 
Seine. We hielden halt aan de Quai de la Loire. Daar kun je allerlei watersporten beoefenen. 
Toen is het gebeurd.  
“Un coup de foudre.” Verliefdheid op het eerste gezicht. Enkel de Fransen kunnen dit fenomeen zo poëtisch benoemen. 
Ik zag haar in een flits voorbij rijden. Fris en hip. Ze stopte aan de kade bij de kajaks. 
Uitdagend kwam ze Dé om een vuurtje vragen. Zonnig geel met drie rode sterren op haar rechter oor. Ik was totaal verblind. Mijn 
strepen pulseerden driftig. Een plotse stoot adrenaline deed mij trillend naar adem happen.  
“B’jour mam’selle,” stotterde ik. Ze nam mij nieuwsgierig op. 
“Vous, je… vacances?” liet ik er aarzelend op volgen. 
Ze scheen mij te begrijpen zonder woorden. 
“Yeh baby! Dat loopt hier gesmeerd.” 
Het zand was mullig zacht en warm. Het glanzende water, dichtbij. 
“Stars and stripes”. We pasten perfect bij elkaar. 
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