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Ronkende motors voor Angelo
LANDGRAAF/GENK

O
LANDGRAAF/GENK
DOOR RUBEN VAN ERP Onvergetelijke dag voor ongeneeslijk zieke 

motorliefhebber. Onder begeleiding van ruim 
250 motoren maakte Angelo di Rocco een rit 
naar de Harley-Davidson dealer in Genk.O ngelofelijk, dit had ik

nooit verwacht”, zegt
een zichtbaar geëmo-
tioneerde Angelo di
Rocco, als hij zaterdag

arriveert bij zijn huis in Landgraaf. 
De ongeneeslijk zieke Angelo is met
zijn eigen Ford Mustang bij revali-
datie-instelling Adelante in Hoens-
broek opgehaald om zogenaamd
‘een paar uur naar huis te gaan’. 
Maar eenmaal bij zijn straat aange-
komen klinkt massaal gejuich, ge-
klap en het geluid van meer dan
tweehonderd ronkende motoren. 
Allemaal zijn ze gekomen om Ange-
lo een onvergetelijke dag te bezor-
gen. Ze begeleiden hem naar de 
Harley-Davidsondealer in Genk om
hem daar het geluid van zijn opge-
knapte Harley nog eens te laten ho-

ren, de nieuwe modellen te bekijken
en gezellig wat te eten en te drinken.

Oproep
De 63-jarige Angelo heeft longkan-
Oproep
De 63-jarige Angelo heeft longkan-
ker en als gevolg daarvan een ge-
deeltelijke dwarslaesie. Het idee om
hem op deze manier te verrassen 
ontstaat als zijn echtgenote een ver-
zoek indient bij Maurice Geijen, 
vrijwilliger bij de wensambulance. 
Hij kent Angelo nog als patiënt van 
de longafdeling van het ziekenhuis 
in Maastricht, waar hij werkzaam
is. Omdat ze allebei verliefd zijn op
het merk Harley-Davidson, hadden 
ze al snel een klik. Na een poos vroeg

Angelo of Maurice eens op zijn Har-
ley wilde rijden, omdat deze vanwe-
ge zijn ziekte al drie jaar stilstond. 
„Mijn hart brak, omdat hij feitelijk 
een vreemde op zijn motor wilde la-
ten rijden, omdat hij ‘hem’ anders 
tekort deed”, zegt Geijen. Via Face-
book deed hij daarom een oproep
om Angelo zaterdag met zo veel mo-
gelijk motoren, het liefst Harleys, te
ontvangen. Het bericht werd meer 
dan vijfduizend keer gedeeld.

WeerzienWeerzien
Voor de rit naar Genk ruilt Angelo 
de Mustang in voor de wensambu-
lance. Via een camera voorin de wa-

gen en een scherm achterin kan hij
de colonne volgen. Na vertrek slui-
ten er nog tientallen motorrijders 
aan waardoor de ambulance uitein-
delijk door ruim 250 motoren wordt
begeleid. Bij de dealer staat de Har-
ley van Angelo klaar. „Dit is zo mooi.
Ik heb er geen woorden voor”, zegt
hij. Het weerzien tussen man en mo-
tor zorgt ook bij de aanwezigen voor
een speciaal gevoel. „Indrukwek-
kend”, zegt Daniel Vanhassche, lid 
van de Belgische Maasland Chap-
ter van de Harley Owners Group.
„Wij zijn met twintig motoren hier 
omdat we een motorman zijn favo-
riete geluid willen laten horen. De
opkomst is hoog en dat had ik ook 
wel verwacht. Zo’n activiteit raakt 
een gevoelige snaar.” 
Terwijl Daniel toekijkt, maakt An-
gelo een beweging met zijn hand.
„Nog wat gasgeven graag”, zegt hij
met een lach. „Wat een geluid, wat
een dag. Dit vergeet ik nooit meer.”

Angelo di Rocco bekijkt vanaf een brancard de motoren die bij hem in de straat staan.  FOTO BAS QUAEDVLIEG


