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Woordje van de Redactie 
 
Dit heeft de stad Mechelen ons laten weten met betrekking tot de LEZ. 

Beste redacteur, 
Het afgelopen anderhalf jaar heb je een vraag gesteld over de lage-emissiezone(s) in 

Mechelen en Willebroek en/of aangegeven op de hoogte te willen blijven van het verdere verloop van 
het project. 

Intussen zijn er verschillende scenario’s grondig onderzocht. Al deze scenario’s hebben een 
andere impact op het milieu, de weggebruikers en de bewoners. Ook het kostenplaatje en de 
organisatorische aspecten zijn verschillend. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de afbakening en uitwerking van de lage-emissiezone complex is 
en zeer nauwgezet moet gebeuren. De invoering kan dan ook pas ten vroegste vanaf 2021. 

Momenteel loopt nog een onderzoek naar de luchtkwaliteit. Ook deze resultaten zullen mee 
beslissen over de definitieve invoering en afbakening van de lage-emissiezone. 
 
De zomer heeft genadeloos toegeslagen, (te) veel hitte waardoor menige radiator het lastig kreeg om 
het hoofd koel te houden. 
Onze website is als een doodgeboren kind, Sonja die als manusje doet al, zich had bekommerd en 
ikzelf heb als redacteur de bouwer ook gecontacteerd; maar er komt geen eind aan de lijdensweg, ik 
heb nu een andere gecontacteerd die de oude zal trachten te herstellen of een complete nieuwe 
gaat bouwen, maar hiervoor moeten we eerst aan de nodige login ’s paswoorden enz. geraken, 
niemand schijnt die te hebben of te willen afgeven, en zonder krijg je de oude Mak link niet weg. 
Medewerking is hier ver te zoeken. Lees tussen de regels wat ik echt bedoel. 
 
De Maneblusser Classic was een succes mogen we met enige fierheid stellen, opkomst was 
gelimiteerd en daar heeft de organisator zich aan gehouden, mede daardoor heeft hij (officieus) de 
verzekering gekregen om ook in de toekomst het evenement verder te laten doorgaan in Mechelen 
op de grote markt. 
 
Langs deze weg ook een warme oproep voor wie niet in de pen, maar achter z’n pc kruipt; om ons 
zijn ervaringen bij allerhande ritten, evenementen, problemen enz…. door te zenden, om aldus de 
andere clubgenoten te laten meegenieten. Wie wat instuurde geniet zeker mijn dank, want alleen 
alles meemaken en beschrijven is onbegonnen werk. 
 
Een hele heisa nu over wegwerpplastiek, (algemene benaming voor PP, Pet, PVC en meer) rietjes, 
lepels en andere die maar eenmalige gebruikt worden zijn nu al verboden in Wallonië, wat gebeurt er 
met de plastiekbumper auto’s ? 

 
 
 

 
Bekijk ook, maar vooral schrijf in voor onze evenementen. 
 
 
Hopelijk zien we jullie talrijk verschijnen op de ritten. 

 
Redactie 
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Beste sponsors en autosportliefhebbers, 
Zaterdag behaalden we in Zandvoort een mooi resultaat met een derde plaats.  Zondag liep 
iets minder gesmeerd omdat we wegens een safetycar-procedure wat tijd verloren hadden 
in de pitstraat en waarbij we op een minder goed moment terug op het circuit kwamen 
werden we teruggedrongen en behaalden we helaas een 5e plaats.  We staan inmiddels op 
een tweede plaats in het kampioenschap.  De uitgangspositie is zeker bevredigend want het 
verschil is maar 3 punten.  Met nog 3 races te gaan waarvan 2 in Zandvoort en 1 race in Spa-
Francorchamps is alles nog mogelijk. 
Verder nieuws volgt nog tegen het volgende race-weekend. 
Ondertussen wensen we iedereen een deugddoende vakantie. 
Met sportieve groeten, 
TRAXX RACING TEAM 
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Uitslag Maneblussers classic 2018 
 
In de categorie Pre War cars werd nr 94, Peeters Kurt, met een Mercedes 1936 winnaar, 
gevolgd door nr 63, Peeters Firmin ook met een Mercedes maar uit 1938. Boelens Rita 
behaalde met haar Ford uit 1938 en nr 70 de derde plaats. 

In de categorie auto’s 1940 – 1965 behaalde De Lathouwer Patrick met een MG A (1968) 
de eerste plaats, gevolgd door Van Hool Luc (Fiat 1100 – 1962) en Van Camp Patrick (Jaguar 
MKII – 1965). 

In de categorie wagens na 1965 behaalde nr 48 Meeusen An & Peter met een Opel GT 
(1970) de eerste plaats. Nr 52 Op de Beeck Jef (Lancia Beta Monte Carlo – 1976) en nr 50 
Marien Luc (MG-B GT – 1973) volgende op de 2de en derde plaats. 

In de categorie oudste wagen werd Buts Bart (Opel 1922) met een trofee bekroond.  

De publieksprijs, best passende kledij bij het bouwjaar van de wagen, is gevallen op 
oldtimer nr 69 van Bart Buts. 

Uitslag van de fotowedstrijd: 

- Kinderen u16:  
1) Lander Claes 
2) Ibe Claes 
3) Timme Leemans 

- Detail 
1) Hans Van Melkebeek 
2) Nico Berckmans 
3) Mathias Vermeulen 

- Leukste/grappigste 
1) Mathias Vermeulen 
2) Alexandra Vandereet 
3) Ann De Ronghe 

- Mooist/origineelste 
1) Alexandra Vandereet 
2) Hans Van Melkebeek 
3) Eddy Peeters 

- Portretfoto 
1) Mathias Vermeulen 
2) Stephanie Bosmans 
3) Marc Vanderstraeten 
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Dit verslag kregen we binnen op 22 augustus en willen we de liefhebbers zeker niet 
onthouden. 
Beste sponsors, 
We kunnen met een positieve blik terugkijken naar het afgelopen race-weekend op het 
prachtige TT-circuit te Assen.   De eerste race op zaterdag behaalden we na een mooie strijd 
met spirit racing team en team Wieselink een derde plaats. 
Zondag hadden we P2 te pakken.  De racewagen voelde supergoed en lag perfect in 
balans.  Dankzij normale temperaturen hadden we geen nadeel met onze RCZ Turbo 
motor.  Bovendien realiseerden we perfecte pit-stops voor de pilotenwissel.  Met nog 2 race-
weekends en 4 races te gaan staan we momenteel op een tweede plaats met 1 punt verschil 
op Rob Nieman.   De strijd ligt open, alles is nog mogelijk.  We bereiden ons nu reeds voor op 
de volgende races in Spa. 
Bedankt ook aan de sponsors en hun genodigden die aanwezig waren in Assen. 
De volgende races gaan door op het circuit van Spa Francorchamps tijdens het weekend van 
30  september.   Sponsors die aanwezig willen zijn kunnen hun inkomkaarten nu reeds 
bestellen. 
Met sportieve groeten, 
TRAXX RACING TEAM 
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Nog een training voor Marc en mij alvorens op 30 november, 1 en 2 december aan de 1ste 
Ieper regularity te starten. 
Komen supporteren aan de start van deze rally op het mooie marktplein van Ronse zal ons 
zeker ondersteunen. 
Binnenkort staan er ook publiekspunten op de site van de organisatie BWC.  

Met die training bedoelt Willy 

Belgian Westhoek Classic 2018 
14 - 15 September - Ronse (Belgium) 

 

Vriendelijke groeten, 
Willy Stevens 
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De nummerplaat  

De nummerplaat voor auto’s ontstond in 1891 in Lyon. Maar 
het idee zelf werd al in 1749 geopperd door Lodewijk XV 
voor koetsen. In België verscheen de nummerplaat in 1899.  

Overal ter wereld wordt een nummerplaat vastgevezen of -geklonken op auto’s. Het formaat en de kleur 

verschilt, maar het doel is altijd hetzelfde: de eigenaar van de auto kunnen identificeren. Dat is niet alleen 

nuttig voor de politie (vooral om te 

flitsen), maar ook voor burgers na 

een ongeval of misdrijf. Deze metalen 

plaat bestaat al meer dan honderd 

jaar. Nochtans blijft ze voortdurend 

evolueren. Zo zullen binnenkort in 

verschillende landen 

identificatiechips (RFID) gekoppeld 

worden aan de nummerplaat, 

namelijk in Zuid-Afrika, Brazilië, 

China, Dubai, Mexico en de 

Amerikaanse staat Californië. Er zijn ook projecten voor volledig digitale nummerplaten. 

Made in France  

Aan het einde van de negentiende eeuw werd in Lyon het park van het Gouden Hoofd opengesteld voor 

de (eerste) auto’s. Na enkele ongevallen met vluchtmisdrijf voerde het stadsbestuur van Lyon in 1891 de 

verplichting in om een goed leesbaar nummer op de auto te plaatsen. In 1893 werd deze identificatie 

door de administratie verbonden met de naam en het adres van de eigenaar van de auto. Parijs volgde 

hetzelfde jaar nog met een ordonnantie van de prefectuur op 14 augustus 1893. Die verplichtte om aan 

de linkerkant een nummerplaat te bevestigen. Nochtans dateert het idee eigenlijk al uit de achttiende 

eeuw. In 1749 suggereerde M. Guillauté, een officier van de maréchaussée, aan koning Lodewijk XV om 

elke koets in Parijs een nummer te geven voor de identificatie. Uiteindelijk verplichtte de Raad van de 

Koning van Frankrijk een metalen plaat op koetsen met de naam en het adres van hun eigenaar. 

Rood in 1925  

Tot 1901 droegen de platen in Frankrijk duidelijk de naam en het adres. Deze gegevens zouden vervangen 

worden door een combinatie van cijfers en letters. Die waren verbonden aan het arrondissement van 

oorsprong. De Duitsers voerden het systeem van de nummerplaten in vanaf 1896 en de Nederlanders 
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vanaf 1898. In België verscheen de inschrijving in 1899. In het begin waren het zwarte karakters op een 

witte achtergrond. In 1919 werd het omgedraaid. En in 1925 verscheen de rode kleur, maar dan als 

achtergrond. In 1928 volgde de eerste witte nummerplaat met rode karakters. Die zou voor altijd aan de 

Belgische auto’s hangen. Maar niet aan alle auto’s, want bijzonder aan ons land is dat er meerdere 

kleuren waren in functie van de voertuigcategorie (motoren, legervoertuigen, voertuigen van de NAVO of 

EU), tegenwoordig vervangen door een specifiek indexcijfer. 

     

Nieuwe plaat in 2010  

De Belgen zouden de plaat met het eenvoudige 

nummer behouden tot 1954. Tussen 1954 en 1961 

kregen voertuigen bij hun inschrijving in België één 

letter en vier cijfers. De combinatie evolueerde tot 

het huidige systeem dat in 2010 werd ingevoerd, 

met één indexcijfer, drie letters en drie cijfers. Op 

hetzelfde moment kregen de nummerplaten een 

groter formaat met Europese vlag. Het rood werd 

donkerrood, wat gemakkelijker te identificeren is 

(voor de radars). Er was sprake van om over te schakelen op geel en zwart, maar deze kleurencombinatie 

werd verworpen door een deel van de publieke opinie die gehecht bleek aan de rode karakters, vooral in 

het zuiden van het land. Net als het Verenigd Koninkrijk en enkele andere landen, laat België tegen 

betaling gepersonaliseerde nummerplaten toe. Sommige hebben duidelijk geen gebrek aan inspiratie … 

Andere landen vermelden ook de regio, het departement, het ‘Bundesland’, de provincie of het kanton op 

de nummerplaat.    
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Beste sponsors, autosportliefhebbers, 
Laatste update voor het DTM/ 
Supercar Challenge weekend in 
Zandvoort. 
Tot dan. 
 
Stonden we vorige week nog in 30 graden 

stralende zon op circuit Zolder in België is het volgende week alweer de beurt aan circuit Zandvoort 
om ons te ontvangen. Of eigenlijk moeten we zegen, is het aan DTM ons op circuit Zandvoort te 
ontvangen.  Want dan staat alweer het vierde raceweekend van de Supercar Challenge op het 
programma en ook het derde raceweekend van de GT&Prototype Challenge. 
 
Op vrijdag is er voor beide klassen de 
mogelijkheid om te testen. De meeste rijders 
kennen circuit Zandvoort uiteraard wel en 
anders was het nog in mei dat we daar hebben 
gereden tijdens de Jumbo Race Dagen. Voor een 
aantal rijders is het de eerste keer dat er gereden 
zal worden op het legendarische circuit in de 
duinen. De GT&Prototype Challenge eindigt de 
vrijdag met de kwalificatie, in 30 minuten mogen 
zij de snelste tijden gaan zetten. 
 
De Supercar Challenge rijders mogen op zaterdag alweer vroeg aan de bak. In de vroege ochtend 
uren worden dan al de kwalificaties gereden. Daarna is er genoeg tijd om bij te komen en ook wel 
even de tijd om de DTM Race te kijken. Daarna moeten toch wel weer de racepakken worden 
aangetrokken want aan het einde van de middag staat race 1 gepland. Als eerst mogen de rijders van 

de Supercar Challenge de 
baan op. Dat het spannend in het klassement is, is een understatement. In alle 4 de divisies wordt er 
nog volop gestreden voor de punten. Zelfs in de Supersport 1 divisie is het verschil met de nummer 1 
en 2 maar 1 punt! 
 
Na de finish is er 20 minuten om even op adem te komen wanneer vervolgens alweer de 
GT&Prototype Challenge de grid opgereden komt om hun race te rijden. Volop actie op zaterdag dus! 

Op zondag begint de dag gelukkig is minder druk en is er zelfs misschien tijd voor een uitgebreid 
ontbijt. Pas in de middag worden race 2 van de Supercar Challenge en GT&Prototype Challenge 
gereden. Maar daarvoor staat er nog van alles op het programma. De FIA Formule 3 heeft nog 
race 3, DTM gaat nog de kwalificaties rijden en heeft voor de races van de Supercar Challenge 
ook nog race 2. Ook weer een mooie dag om op het circuit te zijn.      Mario 
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Maneblussers Classic 
 

Traditiegetrouw, 15 Augustus, Moederdag in het Antwerpse, old timer treffen in Mechelen op de 
grote markt. 
Afwijkend op voorgaande jaren werd er voor de 15de editie een limiet op 120 wagens gesteld en 
kregen de wagens van 40 jaar of ouder de voorkeur. Werner had het lumineus idee om ook de 
klederdracht in de kijker te plaatsen, en of dat gelukt was, het merendeel van de deelnemers waren 
dus old fashion getooid. 
Over de inschrijvingsprijs hoorde ik verschillende reacties, de meeste vonden het ontbijt nogal duur 
om rechtstaand de pistolets te verorberen, anderen vonden het dan weer zeer goed dat men naar 
believen kon aanschuiven aan het buffet. 
Wij hadden niet opgemerkt dat we de agglomeratieborden hoefden te noteren, onze voormiddagrit 
verliep op die uitzondering na, feilloos, de meeste foto’s en straatnamen genoteerd of gevonden. 
Op de middag, en naar goede gewoonte kregen we een regenbuitje te verwerken, genoeg om het 
stof te blussen en de zetels (voor wie nog “open” stond) nat te maken. 
De namiddagrit verliep wat moeilijker, wijzigingen in het roadbook, ergens een niet aangekondigde 
wielerwedstrijd; wist de organisatie later te vertellen; maar met de correcties van de 0 wagen moest 
het wel lukken. Niet dus, de 3de lichten bleken de 2de te zijn, de bordjes waren duidelijk opgehangen, 
maar ergens heeft een snoodaard er eentje weggehaald, zodat we op verschillende plaatsen de 
deelnemers in alle richtingen zagen - rijden - staan met de gps in de hand, of met de smartphone aan 
het googelen, nadat we tweemaal hetzelfde toertje hadden gereden besloten we maar eieren voor 
ons geld te kiezen en richting Mechelen te rijden. Nog een korte halte aan Auto’s Kris en een 
tankbeurt tot op de markt. Zo vroeg al zoveel deelnemers was nog nooit voorgevallen, zelf hebben 
we niet gewacht op de uitslag, gelet op wat we eerder vermelden kwamen we nooit in aanmerking 
voor één of andere vermelding. Deze keer dus niet moe en voldaan terug naar huis. 
Maar nog een leuk restaurantje gevonden en een fijne avond beleefd om zo toch een speciale 15de 
editie van de Maneblusers Classic af te sluiten. 
 
 
P&R 
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Sinds juli van dit jaar zijn een paar wijzigingen doorgevoerd in de brandstoffen 

die we tanken. 

We weten dat in België de overheid een maximumprijs vastlegt. Die wordt bepaald op 

basis van voorschriften en akkoorden tussen de Belgische staat en de 

Petroleumfederatie.  

Wat er verandert 

Concreet heeft de Petroleumfederatie met de staat een hogere marge onderhandeld voor 

de sector, naast de grondslag voor een indexering. Blijkbaar is die prijsverhoging nodig 

voor de economische leefbaarheid van de distributiesector en voor een gegarandeerde 

bevoorrading van het land. Je mag aannemen dat de consument alles zal voelen in de 

prijs aan de pomp. 

Nieuwe brandstoffen B10 en XTL 

In hetzelfde Koninklijk Besluit wordt ook gesproken over de introductie van nieuwe 

brandstofsoorten die nodig zijn om de Europese doelstellingen op het vlak van 

hernieuwbare energie in de transportsector te behalen. Vooral diesel valt onder dit KB, 

met twee nieuwe producten. Tot op heden was enkel diesel van het type “NBN EN590” 

toegelaten, waar 7 procent biodiesel doorheen was gemengd. Voortaan verschijnt diesel 

B10, met 10 procent biodiesel, en XTL-diesel, een “paraffinische synthetische” 

stookoliesoort die wordt gemaakt op basis van aardgas, biomassa of Hydro 

gegenereerde plantaardige olie. Dat klinkt interessant, maar je moet wel nagaan of je 

motor met deze nieuwe brandstofsoorten overweg kan. Normaalgezien moet een 

merkdealer je daarover kunnen informeren. 

Ook voor professionelen 

Er zijn daarnaast nog andere nieuwe brandstoffen ingevoerd, die niet worden 

aangeboden op de particuliere markt maar die wel in professionele vloten kunnen 

worden ingezet: B20-diesel, met een biodieselgehalte van 20 procent, en B30, waarvan 

de naam al aangeeft dat er 30 procent biodiesel in zit. Al deze nieuwe brandstoffen zijn 

onderhevig aan het regime van de maximumprijs en hun beschikbaarheid hangt af van 

de Petroleumfederatie. Maar zo weet je meteen wat er aan de hand is als je nieuwe 

namen op de pompen in je tankstation ziet opduiken. 
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Haute-Normandie, een aanrader voor wie er nog niet met de oldtimer is geweest !! 
  
Op een donkere winterdag toevallig gevonden op Facebook...... 
Een uitnodiging voor een tourrit in april tijdens de (Belgische) Paasvakantie, vertrekkende in 
Londinières. Nooit van dat dorp gehoord, dus verder gezocht... 
Ik kwam terecht bij een Nederlands koppel van juist over de Belgische grens, iets boven Arendonk. 
Bleek dat zij in Londinières een motocross-terrein hadden én een aantal chalets waar de bezoekers 
konden overnachten enz. 
Vorig jaar hadden ze voor de eerste keer een tourrit georganiseerd met een 10-15 tal oldtimers en 
dat was zo goed meegevallen dat ze het dit jaar wéér organiseerden. 
Het bijhorend filmpje van vorig jaar leek alvast veelbelovend... 

Wij dus onlangs op weg op vrijdag-morgen richting Poperinge waar we afgesproken hadden met de 
twee andere koppels waar we regelmatig al eens mee samenrijden. 
Ik had een aantal dagen ervoor een heel nieuw routeplan uitgestippeld om langs de mooie baantjes 
en op een gezapig tempo de heenrit van 200 km (Poperinge-Londinières) te overbruggen. 
Eerste obstakel : geen of amper parking te vinden in Poperinge vanwege de wekelijkse marktdag.... 
wist ik veel .... Ik kom daar amper 1 keer om de zoveel jaar... 
Langs de groen-aangeduide routes nationales of locales van de Michelin-kaarten, bolden we gezapig 
langs St-Omer, Montreuil, en langs de baai van de Somme. Mooi weer en we konden de ontelbare 
schaapjes tellen die in de baai stonden te grazen. Onderweg ook nog wel wat gestopt om o.a. de zee 
(Atlantische Oceaan!!) en de vissers te zien in Ault. 

Aangekomen in Londinières in de late namiddag, werden we leuk verwelkomd door de gastheer en 
gastvrouw. En dan op naar het enige restaurant in het dorp. Kregen we daar wel een heel lekker 5-
gangenmenu voor een héél schappelijke prijs en het was top !! Die Fransen kunnen er toch wel wat 
van !! 
Na een vrij korte nacht : zaterdagmorgen na een kleine briefing ( er wordt ook dáár her en der aan de 
weg gewerkt...) op pad langs de glooiende wegjes en de bloeiende bosanemonen naar een eerste 
kasteel (Miromesnil). 
We werden door de eigenaar zelf verwelkomd in zijn prachtige eigendom en mochten aan zijn 
voordeur parkeren. 

 Bleek het kasteel ook nog het geboortehuis te zijn van Guy de Maupassant, een zeer gekende Franse 
schrijver. 
En een stukske Franse cultuur opsnuiven is altijd lekker meegenomen tijdens een rondleiding! 
Er werd ons daarna een uitgebreid middagmaal voorgeschoteld. De cider erbij smaakte naar nog.... 
maar we hadden nog teveel km voor de boeg in de namiddag ! 

Na een prachtige namiddag door het Pays de Bray kwamen we aan het kasteel Mesnières-en-Bray. 
De gids stond ons op te wachten en we kregen weer een prachtige rondleiding. 
's Avonds bezochten we nog het domein van een boer op rust. Deze zeer grote muziekliefhebber 
transformeerde een aantal gebouwen van zijn domein in o.a. een muziekstudio, een cinema en een 
theater- en muziekruimte. En in een van zijn gerestaureerde ganzenstallen genoten we ook van een 
uitgebreid typisch "diner" met heel wat verschillende gerechten. 
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Voor de lol was er ook nog een kleine kwis met leuke vragen over Frankrijk en de rit. 
En voor we het wisten was het weeral bijna middernacht voor we ons bed gingen opzoeken. 
 

Op zondag eerst een lekker ontbijt in het zaaltje bij de inrichters (bleek nog van de Franse 
Gendarmerie geweest...). De plaatselijke kazen en patés smaakten weer zéér lekker. 
We trokken daarna richting kust om eerst nog een bezoek te brengen aan het kasteel van Eu. 
Wat we daar te zien kregen was écht de moeite waard... zeer mooi ingerichte kamers met massa's 
schilderijen, prachtige wandtapijten en veel oude gebruiksvoorwerpen in een schitterend decor. 
En we hadden van de burgemeester speciaal een voorbehouden parkingplaats aan de inkom van het 
kasteel. Dit onder het oog van Napoleon op zijn paard ( een standbeeld in de voortuin..). 
Bij de terugtocht langs Mers-les-Bains zagen we dan weer oude maar prachtige nostalgische 
strandvillas. 

 
Na het déjeuner (weer in het zaaltje van de franse gendarmen) werd de rit aangevat langs de 
mooiste bossen en boerewegeltjes naar een plaatselijke glasblazerij en bijhorend museum. Daar 
worden o.a. de speciale flesjes voor de exclusieve parfummerken gemaakt. 
Een plaatselijke glas-artiest toverde er ook een komplete vaas uit zijn hete oven van 1200 graden 
Celsius ! 
Onze zondag vloog voorbij en gelukkig bleven we nog een nachtje slapen (én snurken) in onze  
chalets. 
Op de terugweg van maandag hebben we dan nog een ommetje gemaakt in St-Valery-sur-Somme 
aan de baai. 
De mosseltjes van Le Crotoy en de wafels met een bergske crême-fraiche smaakten er heerlijk ! 
Na nog een tussenstop met een Belgisch biertje in Poperinge, was het al donker toen we in Mechelen 
arriveerden. We hadden toen 1100 km afgelegd en dat gelukkig zonder enig probleem. 

Onze otokes zagen er goddelijk uit ! Een lekker bruin kleurtje ! De smurrie van Haute-Normandie was 
duidelijk van uitstekende kwaliteit. 
En het buitenboord-cameraatje op mijnen oto had mooie beeldjes opgeleverd. 
 
De trip is zeker voor herhaling vatbaar. En aan kastelen geen gebrek: er zijn er ongeveer 40000 in 
Frankrijk. 

Groetjes van ons zessen (Martin,Rita,Francis,Grizelda,Rik,Annie) 
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12 Augustus, vreemde dag voor wie Peter kent, nadat hij liefst 20 ritten ’s nachts heeft 
georganiseerd, wil hij eindelijk het daglicht eens zien. Wie erbij was, en dat waren er velen, zullen 
samen met ons beamen dat het een fijne rit is geweest en toch iets apart had, wie plant er bij een 
oldtimerrit een wandeling? Juist, Peter doet dat. 
Verzamelen doen we op de park en ride in St Job, parking is groot genoeg en gemakkelijk bereikbaar. 
Een korte briefing na de kennismaking met de collega’s en we kunnen de weg op, eerst een stukje 
snelweg, kwestie van snel weg te zijn, en dan het Nederlandse hinterland in, langs en over de dijken 
richting Zeeland was ons verteld, even wennen met dat roadbook, de aanduidingen zijn slechts een 
deel van de straatnaam, dit wil zeggen dat de opgegeven letters ergens op het straatnaambord 
moeten staan, maar kan Ɨ aal betekend wel dat we over een waterweg gaan. Hier een daar midden 
de smalle wegen vinden we rare kruisingen waar de meesten toch moeite mee hadden, maar het 
moet gezegd, als je tweemaal bent rondgereden merk je dat de aanduiding perfect is. Een tussenstop 
op Oranje, wat zoveel betekend als Oranjeplaat, aperitief of koffie al dan niet met gebak, zicht op de 
plezierhaven, toiletgelegenheid, alles is voorzien.  
Dan maar weer verder richting Veere, gratis parking! Langsheen het kanaal van Walcheren. Picknick 
met diverse drankjes, de ene had een stoeltje bij, de andere pech en zat maar in het oh zo dorre gras. 
Prachtig hoe we daar allen zaten, stonden, lagen. Nadat alles netjes opgeruimd is ontvangen we een 
stadsplannetje en worden we in groepen verdeeld voor de wandeling. Eerst via de sluis het stadje in, 
nu ben ik vroeger wel vaker aan het Veerse meer geweest, maar de kant die we vandaag te zien 
krijgen kende ik duidelijk niet. Door een dijk; naar de buiten Veste; trapje op, trapje af, uitkijkpost, 
weer een binnenhaventje; de Veerse Kreek; tot een ijskreem stop om verder via Oma’s snoephuisje 
terug aan de sluis en de parking te belanden. 
Vanaf nu is het gedaan zegt Peter, je hebt een road book om terug naar St Job te rijden of iedereen 
kan naar believen de moderne middelen gebruiken om terug huiswaarts te keren, de dag is intussen 
al redelijk gevorderd en wij kiezen ervoor om in Stabroek binnendoor te gaan, kwestie om nog wat te 
cruisen, wat een misrekening, door een wielerwedstrijd, lees omleiding, werden we teruggestuurd 
zodat onze binnendoor met ettelijke kilometers verlengd werd. 
Een geslaagde eerste Peters dagrit, we (m’n nieuwe copiloot en mezelf) kijken uit naar de tweede 
editie. 
 
P&N 
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Weetjes 
 
Mini heeft beslist om vanaf nu op al zijn benzinemodellen een partikelfilter te installeren. Daarmee 
voldoen ze aan de nieuwe Euro 6d-Temp-uitstootnormen. De constructeur maakt meteen van de 
gelegenheid gebruik om zijn nieuwe gerobotiseerde zevenbak in de Clubman en Countryman te 
introduceren. 
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