
Moto Guzzi V50 NATO treffen 11 – 13 september 2020 
 
Al enige jaren organiseert mark Wilmink van MW Motoren een treffen voor de Moto Guzzi V50 
NATO. Voor dit treffen zijn ook andere klassieke legermotoren uitgenodigd. Dat was een goede 
aanleiding om dit jaar eens naar Enter te gaan waar dit treffen werd gehouden. Op vrijdagmiddag op 
het treffenterrein aangekomen waren al een aantal deelnemers aanwezig. Bijna allemaal Moto 
Guzzi’s en ook een enkele ander merk. Na een kleine snack vertrokken we aan het begin van de 
avond voor een rit door de omgeving. Aangezien deze keer de eerste keer was dat ik aan dit treffen 
meedeed, was de rit een aangename verrassing. Mooie wegen en ook veel zandpaden in een 
schitterende omgeving. Veel meer onverharde wegen dan ik had gedacht. De solo motoren hadden 
soms wat moeite met de zandpaden, maar iedereen heeft de rit zonder vallen doorstaan. Na 
terugkomst bij de camping werd het stof goed weggespoeld. 
 
Op zaterdag kwamen nog meer deelnemers, ook andere clubleden met hun zijspannen. Het werd 
aangenaam druk en vertrokken we voor de dagrit. Net als op vrijdag werd gereden volgens het 
Follow-Up systeem en iedereen hield zich er netjes aan. Onderweg heb ik 49 motoren geteld. Ook nu 
weer mooie weggetjes afgewisseld met onverharde weggetjes. De lunch onderweg was goed 
verzorgd (broodjes, fruit, koffie, water) en na de lunch ging het weer verder, richting Borne waar een 
bezoek aan de werkplaats van MW Motoren werd gebracht. Bedoeld was ok ook nog een bezoek aan 
een zandput te brengen, maar helaas had de lokale hermandad dat in de gaten en kreeg de 
organisatie in de gaten dat een bezoek aan die zandput onmogelijk werd gemaakt.  Maar er waren 
voldoende andere onverharde paden zodat we toch aan onze portie stof zijn toegekomen. Na 
terugkomst kon iedereen ook nu weer het stof wegspoelen en werd de bbq opgestookt. Dat werd 
een gezellige avond. 
 
Op zondagochtend werd nog een rit gereden met bezoek aan een crossbaantje waar iedereen zijn 
hart kon ophalen. En ook nu weer zowel verharde als onverharde wegen door een mooie omgeving. 
 
We hebben het dit weekend erg getroffen met het weer. Daardoor kon alles buiten plaatsvinden en 
corona-veilig zijn. Als het doorlopend geregend zou hebben en veel binnen georganiseerd had 
moeten worden, zou het hoogstwaarschijnlijk op het laatste moment afgeblazen zijn. Gelukkig 
werkte het weer dus goed mee. 
 
Ook voor niet-Moto Guzzi rijders is dit een erg leuk treffen. Meedoen aan alleen zaterdag is ook 
mogelijk. En omdat het Internationale legermotorentreffen in Harskamp dit jaar vanwege corona niet 
doorging, was dit een mooie gelegenheid om er met de motoren toch even uit te zijn. 
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