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DHOLDA moto “De Lelijkaard”
Even een reactie op het namaken van de “Lelijkaard” (een moto door mijn vader
ontworpen en opgebouwd) door een groepje die zich de Honda-Legends noemen.
In tegenstelling tot wat die laten uitschijnen is er geen enkel contact meer tussen hen en
DHOLDA en in tegenstelling tot wat er op hun website staat is er nooit goedkeuring
verkregen om de “Lelijkaard” na te bouwen.
Ze geven nog meer blijk van respectloos gedrag door mij, op hun website, te bedanken
voor het uitlenen van de moto … dan hadden ze me ook meteen kunnen bedanken voor
al mijn onderdelen … onderdelen die door ons beiden zouden beheerd worden en waar ik
nooit nog iets van teruggezien heb.
Kijk, over heel de wereld zijn er mensen die zich bezig houden met moto’s, hetgeen ik
natuurlijk fantastisch vind. Deze mensen proberen, in tegenstelling tot het hierboven
genoemde groepje, dit te realiseren zonder gebruik te maken van iemands naam, logo,
kleuren, … om hogerop te komen. Of, hoe verstaan jullie het als ze zonder jouw weten
een vzw opstarten met jouw bedrijfsnaam, je logo copieren (vorm, kleuren, lettertype),
je moto copieren, … .
Door dit alles en ook door hun website “op te dragen aan mijn vader” (hoe diep moet een
mens gevallen zijn om het werk van een overledene te stelen en het dan aan hem op te
dragen), proberen ze halsstarrig verbonden te blijven met DHOLDA om zo te blijven
profiteren van de naambekendheid van DHOLDA in het “classic-racing” milieu.
Er zijn schijnbaar mensen die zich nergens voor schamen.
Voor alle DHOLDA-fans, laat dit vooral niet aan jullie hart komen, ik ga dit ook niet meer
laten gebeuren. Ben er ondertussen achter gekomen dat je niet voor iedereen goed kan
doen en met iedereen vrienden kan zijn.
Onthoud dus dat DHOLDA en Honda-Legends, zelfs niet in de verste verte nog iets met
elkaar te maken hebben.
Dit even gezegd zijnde wens ik alle motorrijders nog veel rijplezier.
Met Sportieve Groeten
Mike
DHOLDA RACING
www.dholda.be

