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De Alpen zijn vooral bekend als skigebied. Je kunt er 
in de winter unieke tochten maken en genieten van de 
sneeuw en het prachtige berglandschap. Maar stel je 

eens voor, dat je hetzelfde gebied in de zo-
mer bezoekt, over de skipistes omhoog rijdt 
en van bergkam naar bergkam rijdt… Dat is 
een droom, die Harold Boers samen met 7 
andere LJ rijders heeft laten uitkomen. 

1.000 km in zes dagen
‘We hebben een LJ80 forum, waar we al 
vaker trips mee hebben gemaakt’, aldus 
Harold. ‘Friedel uit Duitsland stelde voor om 
dit jaar naar de Alpen te gaan. De tijd dringt, 

zei hij. Nou, daar was meteen veel animo voor en we 
hebben via het forum een route samengesteld en zijn 
op pad gegaan!’ Binnendoor over B-wegen ging het naar 
het startpunt bij Quiege in Frankrijk, waar de 8 LJ rijders 
elkaar ontmoetten. Bijna 1.000 kilometer in zes dagen 
dwars door de Haute Alps stond er op het programma, 
langs de grens met Italië over de oude Alpenstrassen, 
bergpassen en kleine weggetjes, die de boeren gebrui-
ken om bij hun land te komen. 
In oorlogstijd speelden de Alpen een bijzondere rol als 
barrière tussen Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Ita-
lië, getuige de honderden kilometers aan militaire gra-
velwegen en gigantische forten en bunkers. Wetende, 
dat je hier nu alleen met een 4x4 kunt komen, is het een-
voudig voor te stellen, hoe de soldaten hier in de winter 
moesten werken om de grens te bewaken. De Alpen zijn 
prachtig, maar ook overdonderend grimmig. 

2.800 meter
‘We reden vanuit Susa omhoog over een weg met 30 
haarspeldbochten,’ vertelt Harold. ‘Toen we begonnen 
reden we nog in het bos, maar langzaamaan werd het 
uitzicht weidser en kwamen we boven de boomgrens in 
het gravel terecht. Daar kijk je kilometers ver. Je krijgt 
het ene prachtige uitzicht na het andere en uiteindelijk 
reed ik met mijn rode LJ80 boven de wolken. Dat is toch 
gaaf!’ 
Met glimmende ogen vertelt Harold over de avonturen 
op de skipistes. ‘In de winter zijn die door de sneeuw 

Hoe klassiek ook, een 4x4 is ooit bedacht om mee terrein 
te rijden. Dat doet Harold Boers dan ook met zijn 33 jaar 
oude LJ80. Deze zomer was hij in de Alpen: off-road met 
de LJ over skipistes en langs oude forten naar 2.800 meter 
hoogte, door tunnels en langs de sneeuwgrens weer terug 
naar beneden. Harold: ‘De LJ is dan wel een zeldzame 
verschijning, maar als je ‘m binnen laat staan, heb je er zeker 
geen plezier van!’.
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‘Alpendroom’ 
wordt werkelijkheid       

    met Suzuki LJ80

Indrukwekkende afgronden zo nu en dan... De LJ-80 van Paul moet werken om
 boven te komen...
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mooi vlak, maar nu lagen er overal grote stenen, waar we tussendoor 
moesten manoeuvreren. Aan de ene kant gaat het steil omhoog, aan 
de andere kant kijk je zomaar honderd meter naar beneden. Het is zo 
spannend als wat, want je kunt niet ‘even terug’ om opnieuw aan te ha-
len voor de helling.’ Uiteindelijk bereiken de 8 LJ’s op de Monte Jafferau 
in Italië de 2.800 meter, één van de hoogtepunten van deze Alpentour! 

Perfect
‘Rijden met een LJ80 is anders dan met een moderne 4x4’, legt Ha-
rold uit. ‘De wielbasis is kort, de vering stug en het gewicht laag, dus 
je stuitert en hobbelt overal overheen. Op de gravelpaden en over de 
rotswegen hebben we dan ook echt langzaam gereden: dan blijft de 
auto heel en kom je niet alleen boven, maar ook weer beneden.’ Harold 
weet waarover hij praat: hij stond al eens ver van huis met motorscha-
de. ‘Daarom is het mooi om met elkaar op pad te gaan. We hebben 
allemaal hetzelfde autootje en hetzelfde tempo, dat werkt perfect! 

De LJ’s zijn niet de enige gebruikers van de Alpenwegen...
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Rijden in de Alpen… 
‘Terreinrijden in de Alpen voelt als een soort van eer’, aldus Harold Boers. ‘Het is een unieke ervaring, maar je kunt er 
ook goed de boot mee ingaan.’ Samen met de andere LJ-rijders heeft hij de reisvoorbereiding grondig aangepakt en 
ervaringen van andere reizigers en uit gespecialiseerde reisgidsen verzameld. Friedel, de Duitse initiatiefnemer, heeft 
daarmee een route gemaakt, die legaal, haalbaar en leuk is voor de LJ80. ‘Het is wel heel avontuurlijk, maar boven in de 
bergen overnachten, of jezelf vastrijden op een smal bergpad, zagen we toch niet zo zitten.’

LJ80, de eerste Suzuki 4x4 in Nederland

Eind jaren ‘70 werd de eerste LJ in Nederland op kenteken gezet. De Spart-
aanse autootjes hebben inmiddels een cultstatus en een fanatieke schare 
fans, die het model in ere houden. Door de eenvoudige opbouw, de 800cc 
motor en de starre assen met bladveren is het een no-nonsense 4x4 voor de 
echte liefhebber. Op  www.suzukilj80.nl kun je meer informatie vinden over 
het model. 

Harold Boers is trots op z’n kleine LJ80.

Col du Parpaillon op 2800 meter hoogte!.

Er is flink wat voorbereiding aan de reis 
vooraf gegaan. In de bergen overnachten
 zagen ze niet zitten.

‘Vooraf heb ik de auto samen met Arno Baauw van Suzi’s Place nage-
keken. Hij heeft me enorm geholpen.’ Harold heeft onder andere be-
krachtigde schijfremmen op z’n LJ gemonteerd, in plaats van de trom-
melremmen, die het wagentje origineel heeft. ‘Die trommels moet je 
dan ook nog handmatig stellen, dat remt voor geen meter. De afda-
lingen waren al zo steil, dat de tussenbak in 4-laag moest; dan weet je 
wel, hoe blij ik ermee was!’ 
Het rijden in de bergen vraagt rust en stuurmanskunst, dat merken de 
reisgenoten al snel. ‘We hebben niet overdreven, maar elke dag geke-
ken, wat haalbaar was,’ legt Harold uit. ‘Zo zijn we een paar dagen met 
een kleiner groepje op stap geweest, want van ‘s ochtends vroeg tot 
‘s avonds laat in de LJ zitten, is best een opgave. Het is prachtig in de 
Alpen, maar je voelt elke steen!’ 


