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Hallo Mini Vrienden en Vriendinnen

Wesley Berloo

Foto uit de oude doos

Helaas heeft onze regering, na de vele energietaksen waar we nu even niet 
over uitweiden ook de beslissing gemaakt om volgend jaar de verkeers-
belasting van de oldtimers te verhogen, dit naar 100€. Dit zal van start gaan 
vanaf 2023. Hou er rekening mee, zeker als je enkele oldies staan hebt … En 
jawel, de cijfers 2023 verschijnen reeds hier en daar. 
Ook op onze Agenda op de website, doorblader deze gerust al eens. We 
proberen zoveel mogelijke interessante data te delen met jullie. Heeft u 
toevallig weet van een leuk event die ertussen kan staan, stuur deze gerust 
door. 2023 biedt zoveel mooi’s aan, terug van weg geweest bv de 
Internationale Mini Meeting. 

Nog steeds konden we afgelopen weken genieten van het lente zonnetje … 
terwijl het eigenlijk herfst is. Zodoende hebben we nog enkele leuke events 
kunnen doen waarover je hier verder kan lezen. November, voor mij ook de 
periode van verzekering voor oldtimer, taxen, … Gelukkig moet ik maar om 
de 5 jaar  naar de keuring. 

Toch willen we het jaar nog mooi afsluiten, en dan raad ik de oldtimer beurs in 
Brussel zeer zeker aan. Kies je dag, vrijdag tot en met zondag, en ga er 
genieten van al het moois. 
Tot slot wens ik jullie nog mooie herfstdagen toe. Stuur gerust een foto door 
van je Mini. In het bos, in de garage, on the road , … Deze plaatsen we graag 
op onze Mini Vrienden pagina op onze site. Tot snel ! 

BMOT ou
de f

ot
o'

s



Langs deze weg wil ik ook men co piloot Jeroen bedanken, we hebben er terug een top dagje opzitten . 

Hier en daar bekende gezichten. Iedereen zag er naar uit. Het bleek 
een zonnig dagje met af en toe een buitje. De dag was opgesplitst in 
3 etappes, 3 roadbooks die je bij de start kreeg. 3 regularity op lage 
snelheid. Na de start was het meteen opletten geblazen want die 
kaarten oefeningen volgden snel op elkaar op. Blokkade rit, 
pijlenrit, windroos op kaart, puntenrit, … Genoeg materie kregen 
we vandaag. Jeroen had zijn werk wel precies. 

Onderweg de letters, stempelcontroles etc. Na de middagstop zagen 
we reeds een eerste klassement alsook de oplossingen. We waren 
niet slecht bezig zagen we. Verder doen en we zien wel. Helaas deel 
2 bleek ons minder. Het grondgebied van de rit bleef nagenoeg 
onveranderd. De dag speelde zich af tussen Wuustwezel en 
Loenhout. Weinig vernieuwde wegen van parcours. Jammer hadden 
we wel de kaartoefening verkeerd opgevat. In puntenrit kozen we 
ervoor om niet tegengesteld te rijden, wat ook normaal is bij 
pijlenrit bv. Ook in Frankrijk is dit niet toegestaan. Achteraf bleek 
dan ook dat dit in de VAS Classic wel mag. 
Hmmm, dit reglement zullen we nog eens dieper moeten uitpluizen 
vrees ik … Zodoende hadden we een verkeerde route 
geconstrueerd en misten we belangrijke letters en stempels 

waardoor onze score niet ok was. Anderzijds deden we bv. een mooie onverharde bosweg die we anders niet zouden moeten doen 
:). Zo was onze daguitslag aan de mindere kant helaas deze keer. We hebben wel bijgeleerd natuurlijk. Hoewel we komende winter 
het reglement van de Vas Classic toch eens dieper zullen moeten bekijken. De regularitys, rijden op gemiddelde snelheid, deden we 
dan zeker niet verkeerd. Door boomgaarden in Loenhout op onverharde wegen, prachtig. Maar voor ons lag die gemiddelde 
snelheid een beetje te laag precies …  
Aangekomen werden we verwend met lekkere soep en een BBQ. Ondertussen was er tussen de deelnemers en organisatie toch wel 
wat verdeeldheid. Bleek er wat nauwkeurigheidsfouten in te zitten. Genoeg voor een lang beraad, want de uitslag bleef op zich 
wachten zodoende we toch besloten huiswaarts te keren . 
Willen we toch Claas Marcel feliciteren met zijn 2de plaats ! Gekend met de groene Innocenti, hij rijdt mee in het kampioenschap Vas 
Classic en is ook aan het strijden voor de titel. Reeds 7 van de 8 wedstrijden zijn reeds gereden en Marcel staat op een mooie 2de 
plaats algemeen. En plaats 1 is binnen handbereik! Veel succes in de volgende strijd Marcel. Ook Bjorn en Els behaalden een mooie 
4de plaats! (meer foto's op onze website)

Vroeg in de ochtend pikte ik Jeroen op en zo reden we door naar 
Wuustwezel, waar de start/finish locatie is. Deze streek is ons zeker 
niet zo onbekend. Hier reden we een 10 tal jaar de Mini Fun Run. 
Bij aankomst meteen technische controle, administratieve controle 
om erna ons ontbijtje te nuttigen. 

Helaas door het wegvallen van de avondrit ‘5u Brugse Ommeland’ 
die ik rij met co piloot Jeroen zochten we naar een waardig 
alternatief. Zo kwam Jeroen af met het idee om eens de andere kant 
te nemen, en de Kempen te ontdekken. 6u van de Noorderkempen, 
een organisatie van de CRRT. Dit onder de vlag van de VAS Classics. 
Jeroen en ik zijn reeds gewoon om de regularity ritten of marathons 
te rijden, VAS Classic is meer puzzelen. 

6 uren van de Noorderkempen zaterdag 15 oktober 2022 

verslag van Wesley Berloo



Deze marathon is toe aan de eerste editie, georganiseerd door Olivier Ferrière, maar de man heeft natuurlijk bakken ervaring met 
zulke ritten. Tevens maakte het deel uit van de Challenge Hennuyer 2022. De start en finish was in Nalinnes. Een klein gezellig 
dorpje ten zuiden van Charleroi. Daar was de afspraak in de kantine van de plaatselijke voetbalclub. Tijdens de week ervoor werden 
we al overspoeld van reglementen van de organisatie. Niks werd aan het toeval overgelaten. Geert had het ondertussen ook netjes 
uiteen gedaan en me mooi op de hoogte gehouden. Zo wist ik al welke windrichtingen we uit zouden gaan. 

De marathon was verdeeld in 6 etappes. Elke etappe bevatte enkele RK’s (kilometer controles) met 
verbindingen ertussen of gewone bol pijl oefeningen. Zodoende kregen we ook kaartoefeningen, helaas geen 
hedendaagse. Maar dikwijls kaartoefeningen van jaren ’80 of vroeger. De nieuwe wegen staan daar niet op bv. Zo 
kwamen we aan het buiten circuit van Chimay en de Combes van het circuit was vroeger gewone wegen. Later hebben ze de 
national (N53) recht gemaakt maar die Combes liggen er nog steeds. Dit moest je natuurlijk zie op de kaart. 

Enige tijd terug kreeg ik de vraag van Geert of we samen deze rit zouden rijden. Mmm, een nachtrit. Maar dan echt een nachtrit, ene 
die aankomt in de ochtend. Nooit gedaan, wel ooit op programma. Zelf wou ik de Nacht van Nederland ooit rijden maar vermits 
die de laatste jaren niet doorgaat is dit een waardig alternatief. En in een streek die we toch graag hebben. De Ardennen. 

Zaterdagmiddag omstreeks 12u30 stond hij dan ook klaar aan men deur zodoende we samen naar de start konden rijden. Ik had 
gekozen om met de normale auto te rijden met aanhangwagen mee. Zodoende konden we toch iets comfortabeler beginnen alsook 
na de rally waren we toen meer op gemak. Aangekomen in Nalinnes kon het niet slechter, we mochten meteen 
aanschuiven aan de BBQ. Jawel, eerst eten dan rijden. Ondertussen kregen we de last briefings en info. Zeer 
gemoedelijke sfeer ging er aan toe. Je zou kunnen zeggen op zijn Waals, en dit is niet slecht bedoeld … 
misschien moet het meer hier ook zo. Nadat iedereen voorzien was van nodige info was het stilaan tijd voor 
de eerste start. We vertrokken om 17u07. Jawel nog klaar licht. Ideaal om te verkennen, ideaal om snel op 
elkaar in te spelen. Daar het onze eerste keer samen rijden was. Snel vonden we de juiste taal en de situatie 
volgden elkaar op. 

Ondertussen werd het enkel maar donkerder en donkerder. De volle maan was aanwezig. Geen bewolking, geen regen. Ideale 
omstandigheden als je het mij vraagt voor een nachtrit. De eerste stop was ter hoogte van de garage van Duval, de ouders. Duval, 
een gekende naam van hun zoon in de rally wereld. Helaas enkel stop en go. Zo kregen we snel etappe 2 in ons handen. We doken 
meteen de Franse Ardennen in. Ow, wat is me dat nu. Meteen merk je de kwaliteit van de wegen op … Smooth. Het kan dan toch, 
want de wegen in de Belgische Ardennen zie je helaas jaar na jaar aftakelen .. Start Cp stond in roadbook. Terug noteren van 
controle punten. Zo kwamen we langs de route letters/cijfers tegen, maar ook moesten we bij ieder gemeentebord de eerste 2 letter 
noteren. Bv. In dorp Col-des-Sart noteerden we CO. En geloof me, op een nacht kom je wel door wat dorpjes … Opperste 
concentratie gevraagd dus. Af en toe herhaalden we dit dan ook in de auto ‘check de gemeenteborden’. Een co piloot die veel info 
geeft constant, en es herhaalt vind ik een meerwaarde alvast. Je kan niet goed genoeg op de hoogte blijven. 

ontste
ek 
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Zaterdag 8 - zondag 9 oktober

Le Marathon de la Nuit 2022

de wegen 
in de Belgische 
Ardennen zie je 
helaas jaar na 
jaar aftakelen

verslag van Wesley Berloo



Tevens als piloot ook belangrijk dat je je co blijft informeren wat je ziet, een 
kapel, een boerderij, een letter, … Rond 22u30 bereikten we reeds einde etappe 
2, dit in Haybes. Helaas vond het nabijgelegen restaurant dit geen fijn idee en 
vroeg allen terug een stop en go te doen en niet te blijven. Op naar de volgende 
etappe die ons via Givet bracht richting Neufchâteau. De streek zelf daar ken ik 
wel beetje maar niet in de donker … Potverdikke, niet altijd even simpele alles te 
vinden in de donker, zeker in ritten waar je goed de weg moet zoeken zoals de 
kaartoefeningen. De lichten van de Mini deden goed zijn werk. Met de drie extra 
verstralers waren de boswegen goed verlicht. En maar best ook. Plots moesten 
we in de remmen voor een everzwijn. Was dat even schrikken. En letterlijk nam 
dit me even tijd in beslag om opnieuw het elan te vinden. Enkele kilometer later 
terug 2 everzwijnen, maar deze zag ik ruim op voorhand. Ik mindere snelheid de 
komende kilometers en was extra opmerkzaam. Ondertussen waren we reeds 
diep in etappe 4, en  leuke kaartoefeningen verder zoals een grensbenadering en 
alweer zagen we een beestje wegrennen. Deze keer was het een ree. Enkele 10 tal 
meters liep die werkelijk voor de Mini om zijn uitweg te vinden. We lieten het 
beestje mooi zijn rust vinden en reden verder. Dit hebben we ook weer gezien. 
Terug naar de marathon … 

Concurrenten, jawel die zijn er ook. Hoewel je dit totaal niet evenaarde bij de 
start. Maar uiteindelijk wil iedereen juist rijden, en de juiste controles tegen 
komen. Niks valt te winnen, maar je wil wel een mooie uitslag. We merkten ook 
vaker op dat er enkele wagens rond ons reden. We staken ze voorbij en kleefden 
aan de bumper, we staan even opzij en verderop zij ook … Tactisch besloten we 
toch enkele wagens af te lossen door langere tijd stil te staan of gewoon een extra 
lus te rijden. Kilometertje meer of minder zou er niet op komen. We hadden wel 
een goed gevoel dat we prima bezig waren, hier en daar twijfels bij oplossing voor goede kaart maar na overleg besloten we steeds 
ons eerste gedacht. Later bleek die ook we vaak de juiste. Soms moet je niet te veel in twijfel stellen en gewoon je logisch gevoel 

De nacht vloog letterlijk voorbij, rond 3u waren we aan eind etappe en kregen een verplichte rust van 20 minuten. Deze kwam niet 
ongelegen, want van bij de start tot dan hadden we misschien maar 10 minuten rust genomen. Even de benen strekken, iets drinken 
en eten. Nieuwe energie opdoen. Jammerlijk waren de stops steeds op verlaten parking, zodoende was het er steeds kil en koud. 

Leuker was geweest stops in een café of zelfs een snelweg parking. Maar 
wie weet in de toekomst dat ze dit herzien. Voor mezelf merkte ik wel 
dat ik terug een nieuwe energie had en er tegenaan kon. De volgende 
etappes gingen vlot. Al blijft het vaak zoeken. ‘Er staat een bolletje op de 
kaart’ maar ik zie geen rond punt. ‘Ola, daar een boom om de gravel, 
we moeten errond’. En inderdaad een letter. Wakker en oplettend 
blijven, hier worden de verschillen gemaakt. Je hebt vaak rally’s waar je 
zelden auto’s ziet, je rijdt heel de dag en je hebt het gevoel dat je alleen 
rijdt. Hier had je dit werkelijk niet, je zag wel steeds ergens een licht 
opduiken in de verte, bij moeilijkere situaties kom je wel iemand tegen. 
Dit is wel zeer leuk, de timing van de organisatie was zeker niet verkeerd. 
Knap werk. Ook de roadbooks die we kregen waren kwasie perfect. Ook 
hier niets op te merken. 
Het werd ondertussen al 6u, een dikke 500km verder en nog een etappe 
voor de boeg. De eerste mensen kwamen terug buiten, de bakkers gingen 
open. Het werd al wat drukker terug. De zon die zachtjes opkwam. 
Mooi om te zien. Ondertussen waren we al 14u aan het rijden toen we 
over de finish reden. Ongeveer 650km later. Wat een marathon, moe en 
voldaan. We keken tevreden terug op onze prestaties. Maar ook op 
prestaties van onze 55 jaar oude Cooper. Zonder verpinken loodste hij 
ons door de nacht. Als een echte fabrieksmotor draaide hij de 14u rond. 
Voordat we gingen ontbijten gaven we zen rust en kon hij de 
aanhangwagen op. Enkele koffies later was het de tijd voor de uitslag 
van de Marathon. Op de parking merkten we wel enkele afwezigen. We 
vreesden dat niet iedereen de rit heeft uitgereden. Wat begrijpelijk kan 
zijn, want dit kruipt echt in de kleren. Een niet te onderschatten 
challenge. We hadden een goede uitslag verwacht maar natuurlijk niet 
dat we plaats nr 1 zouden behalen. En jawel, deze was voor ons, als 
nieuw team, bestemd. Wow, dit was wel even genieten. Lang konden we 
ter plaatse niet genieten, want we hadden nog een terugweg in te zetten 

richting de Vlaanders.  Omstreeks 11u kwamen we in het Gentse terug.  Geert moest nog even verder rijden richting Damme, ik 
besloot de gehuurde aanhangwagen toch nog terug te brengen om in de namiddag te genieten van alle rust. Deze was welgekomen. 

Ondertussen kijk ik terug op een prachtige ervaring. Dit met dank aan het event, de Mini maar natuurlijk aan de co piloot Geert. Zijn 
navigatie skills zijn goud waard. Dit was een prima voorbereiding op onze toekomstig gepland avontuur, maar daar komen we wel 
ten gepaste tijde mee voor de dag. 
Wesley 



Na passages over de Rodeberg en de Zwarteberg kregen we 
in Tedergem, aan de voet van de Kasselberg, een heerlijk 3 
gangen-menu aangeboden alvorens de namiddagetappe aan 
te vatten. Die verliep aardig, al moesten we de mini na een 
uitwijkmaneuver voor een tegenligger wel even uit de 
onverharde berm duwen. 

Voor de derde editie van de ‘Boucle du Grand Nord’ schreven zich opnieuw een 50-tal oldtimers in en tevens ook enkele modern 
Alpine-sportbolides. Dat hoeft je niette verbazen als je weet dat de organisator Michel Trolle is. Bij het brede publiek niet meteen 
een bekende naam, maar in het Franse rally-wereldje vereerd 
door velen. Hij nam niet alleen deel aan vele snelheidsrally’s 
op circuit en openbare weg, hij was tevens F1 pilootvoor 
Renault. Een zitje die hij uiteindelijk moest afstaan aan Jean 
Alesi.

Voor menig mini-rijder is de grensstreek tussen West-Vlaanderen en Frankrijk geen onbekend terrein. De heuveltjesuit Gent-
Wevelgem hebben minder bekende tweelingbroers aan de overkant van de grens, waar je met de mini al snel in een open 
landschap terecht komt met puike vergezichten. We twijfelden dan ook geen moment  toen we via wat opzoekwerk op internet  
vernamen dat er net over ‘de schreve’ een navigatie rit in Nieppe georganiseerd werd.

Iemand met zoveel rij-ervaring weet natuurlijk wel de leukste 
wegen te vinden in Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen. De 
aftrap werd gegeven in het Grand Nord Automobile center. Een 
van de grootste autodealers uit de verre regio maar zelf fervent 
rally-liefhebber zodat we in afwachting van de start niet alleen 
genoten van een lekker ontbijt maar ook van vele rallywagens. 

Gelukkig lieten we onderaan een beschermplaat installeren 
voor dit soort van situaties. We lieten de aandacht er niet door 
verslappen en hadden al snel in de smiezen dat de andere 
mini vandaag onze grootste concurrent zou worden voor het 
podium. Het deed ons even mijmeren aan de Belgian Mini on 
Tour rally eerder dit jaar, die een gelijkaardige rijervaring had 
opgeleverd met een net iets uitdagender roadboek (toen zaten 
er immers ook visgraten in verstopt…). 

De eerste etappe werd met enige vertraging op gang 
geschoten (voor de Fransen steekt het niet op een minuutje 
min of meer …) en we waren aangenaam verrast een andere 
mini-rijder twee wagens voor ons de weg tezien opstuiven.

Deze rally is in de eerste plaats bedoeld voor het rijplezier met 
duidelijke bol-pijl met afstanden in het roadboek en enkele heel 
eenvoudige kaartfragmenten. Geen valstrikken of doordenkers. 
Wel puur rijplezier en vooral aandachtig rijden. Op stop- en 
voorrangsborden warden onderweg immers 3 centimeter grote 
witte letters aangebracht op de zij-of voorkant om op die 
manier tot een ‘evaluatie’ te komen. Een ‘klassement’ mocht 
het van de plaatselijke autoriteiten immers niet genoemd 
worden.

Boucle 
automobile
du Grand Nord
de Enige Belgen....! Bijdrage van:  Bjorn Del'Haye



Bij aankomst wachtte voor iedereen een artisanal  ijsje, wat versnaperingen en uiteraard champagne. De beide mini’s zouden 
uiteindelijk op het podium eindigen en de enige Belgen aan de start (mijn vrouwtje Els en mezelf) trokken aan het langste eind. Als 
klap op de vuurpijl kregen we niet alleen een uit  de kluitengewassen troffee mee maar bleken we ook een opleidings namiddag te 
winnen voor racepiloot. Michel Trolle leert me later dit jaar de knepen van het vak op circuit. 

Allen daarheen!

Enige belofte die ik moest maken is dat er volgend jaar meer Belgen aan de start verschijnen. Bij deze… beste mini-
rijders… reken ik op een invasie van Belgische mini’s  voor de komende editie…  Een voorsmaakje met foto’s en video’s 
van de afgelopen 3 edities zijn te vinden op www.micheltrolle.com. 



Een jaar geleden, op 1 november 2021, ging in Frankrijk een wet van kracht die automobilisten verplicht om zich uit te rusten met 
winterbanden of sneeuwkettingen als ze in de winter in het hooggebergte willen rondrijden. Tot nu was er een zekere tolerantie om 
weggebruikers de tijd te geven zich aan te passen. Maar vanaf 1 november 2022 starten controles, en deelt met sancties uit. De 
regel geldt voor personenwagens en bedrijfsvoertuigen, campers, vrachtwagens en touringcars.

De hervorming introduceert het oldtimerverslag dat de eigenaars van oldtimers meer zekerheid biedt over aanpassingen aan het 
voertuig. Het keuringscentrum neemt de verbouwingen die als veilig kunnen beschouwd worden op in het verslag, dat deel 
uitmaakt van het keuringsbewijs.

Concreet zal men vanaf 1 november (en tot 31 maart) controleren en boetes geven in 48 Franse departementen (Alpen, Corsica, 
Centraal Massief, Massif Jura, Pyreneeën, Vogezen,...). Bij een overtreding kunnen automobilisten een boete van 135 euro krijgen 
en kan met hun voertuig immobiliseren.

Sinds 2018 worden alle oldtimers (voertuigen van 25 jaar en ouder) onderworpen aan een periodieke keuring. In 2021 startte 
minister Peeters een traject om de keuring te evalueren en indien nodig bij te sturen. Er was vooral nood aan een duidelijker en 
uniformer kader, voornamelijk voor voertuigen die niet langer origineel zijn omdat bijvoorbeeld bepaalde wisselstukken niet meer te 
verkrijgen zijn.

Het besluit voorziet tot slot in een procedure om de datum van eerste indienststelling te wijzigen als de oldtimer recenter gebouwd 
is of zwaar verbouwd werd.

Ook niet onbelangrijk:  Controles op winterbanden in Frankrijk

Daarnaast worden voertuigen van voor 1 januari 1926 vrijgesteld van de periodieke keuring, omdat die voertuigen vaak cultureel 
erfgoed zijn, in uitstekende staat vertoeven en sporadisch op de openbare weg komen. Daarnaast genieten voertuigen onder O-
plaat van voor 15 juni 1968 een vrijstelling voor het aanleveren van attesten als de verbouwingen dateren van voor 20 mei 2018.

Bedoeling is vooral om de regels duidelijker te maken, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters 
(Open Vld). In Vlaanderen zijn ruim 115.000 oldtimers ingeschreven.

Dit verandert op 1 november: Nieuwe regels voor oldtimers Bron:  https://www.hln.be

Beursmanager Erik Panis vertelt: “Na de zesde editie van Classic Car Show Brussels hebben wij met het thema 'Jacky Ickx, Tribute to a 
race legend' de lat extra hoog gelegd voor de komende edities. Een uitdaging die wij met beide handen aangrijpen! Wij verwachten 
dat we met 75 jaar Ferrari en Ecurie Francorchamps in het bijzonder, een zeer diverse expositie kunnen presenteren.”
Op de poster van Classic Car Show Brussels prijkt de Ferrari 250 GT SWB met nummer 59 zoals deze in 1962 door Ecurie 
Francorchamps werd ingezet. De auto kent een roemruchte historie. Na een heftig raceongeluk in 1962 werd de auto doorverkocht 
aan Amerikaanse acteur James Coburn, bekend van onder meer The Great Escape. De Ferrari met chassisnummer 2445GT is 
inmiddels in oude luister hersteld en komt geregeld in actie op circuits zoals Le Mans Classic en Goodwood Revival.

InterClassics kijkt optimistisch naar het nieuwe beursseizoen. Na twee tumultueuze jaren die bol stonden van covid en regelgeving 
zijn de mogelijkheden weer als vanouds. Daarom dat de organisatie verheugd is om het nieuwe thema en de poster in de 
kenmerkende InterClassics stijl te presenteren.

Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 november 2022 staat Classic Car Show Brussels stil bij de 75e verjaardag van 's werelds 
bekendste sportwagenfabrikant; Ferrari. Naast deze mijlpaal wordt tijdens de 7e editie van de beurs ook de unieke relatie van België 
en de “Scuderia” belicht. Al in 1952 stond de Belgische privateer Ecurie Francorchamps met haar kenmerkend gele Ferrari's aan de 
start van Le Mans en vele F1 races. InterClassics zal in samenwerking met Autoworld Brussels de topstukken van het Italiaanse merk 
presenteren.

Meer info: https://interclassics.events/classic-car-show-brussels/ 

InterClassics Classic Car Show Brussels vindt plaats van vrijdag 18 tot en met zondag 20 november 2022 in paleis 5, 6, 7 en 9 van 
Brussels Expo. De klassieke autobeurs trekt traditiegetrouw veel kopers en liefhebbers. Entreekaarten zijn online met korting te koop: 
Online prijs volwassenen € 15,00 t.o.v. dagkassa prijs volwassenen € 18,-. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis.

Event in de kijker: 



Heb je interesse in deze leuke mini’s. Stuur ons gerust een 
mailtje zodoende we je in contact kunnen brengen met 
Christophe. 

TE KOOP:

Beste Mini liefhebbers.

Hierbij bied ik aan, mijn gerestaureerde mini in 
uitstekende staat uit 1986. Handgeschakeld en 1000cc 
en een benzinemotor met slechts 91000km op de teller. 
Keuringsbewijs inbegrepen.
Vraagprijs is 7400€ maar onderhandelbaar.

Mini 1986  -  1000cc  -  91000km

Contact: 
Mattias Defevere    mattidefevere@gmail.com

De Mini Pitstop is er   maar ook  voor jullie door jullie! 

Mooie restauratie uitgevoerd en wil je 

anderen je mooie werk laten zien?    

Kom op!

Leuke tour gemaakt met vriend of 

familie, of een rally gereden? 

Mooie route ontdekt? Kom op!

Lastige reparatie uitgevoerd? 

Misschien tips voor de andere 

mini rijders?  Kom op!

Christophe V. verkoopt een collectie miniaturen.



Eind november rij ik voor het eerst samen met Bjorn Del’Haye in Ieper. Dit voor de grote rally, Ypres historique regularity. We 
kennen elkaar natuurlijk wel reeds langer, maar samen rijden deden we nooit. Daarom kozen we de rit in Merksplas uit in onze 
drukke kalenders om elkaar beter te leren kennen op vlak van rit rijden, instrumenten, navigator taal, … Jawel navigator taal. Je 
hebt er die 90° rechts zeggen, rechts 3, rechts verlaten, rechts in, … Iedere co piloot heeft dus een andere taal, kwestie van goede 
afspraken. Zo gezegd zo gedaan, ingeschreven voor de Titanic en we konden vertrekken. De rit was eerder een avondrit met start 
om 18u. Eerst en vooral de technische controle terug. Wat opviel was dat ze voor het eerst een opmerking hadden dat ik geen 
buitenspiegels heb … Tuurlijk niet, dat was er niet in ’67 op de Cooper. Ok dan. Groene vlag en we konden verder voor 
administratieve check in zodoende we het reglement nog wat konden uitpluizen. Hier zag ik reeds een georganiseerde Bjorn, ik zag 
het al. Dat komt wel goed. Vlak voor de start een alcohol controle en weg konden we voor deel 1 een kleine 3u in de Kempen. We 
merkten meteen op dat het een grote navigatiepuzzel terug wordt. Maar meteen zaten we in de goede cadans. In de donker is het 
natuurlijk niet makkelijk te navigeren, laat staan te zien of er een aardeweg of verharde weg is. Hier en daar moesten we ook letters 
noteren. Helaas speelde de rit zich veel af in woonwijken. Zodoende moesten we omstreeks 22u-23u blinde lijnen, blokkades, keren 
in straten en wijken. Letters zag je staan achter de bumper van geparkeerde wagen, 2x konden we verklaren aan een buurtbewoner 
dat we een rit deden … Niet echt ideaal voor de toekomst omtrent vergunningen helaas. Toch deden we het zeker niet onaardig en 
zo behaalden we een 8ste plaats. We hebben geleerd, we hebben ervaren. Nu rest ons enkel kleine details aan de Mini en we kunnen 
aftellen tot Ypres Historique :) Natuurlijk meer foto's op onze website!

Bedankt Bjorn voor de aangename ervaring alvast ! 

Zaterdag 29 oktober 

TITANIC RIT MERKSPLAS

Op hun site https://www.ypreshistoricregularity.com/ vind je tal van info. De week ervoor komen ook de publiekspunten erop 
zodoende je ze naast Ieper centrum ook kan bewonderen op de buitenwegen of afgesloten parcours. Daar we er zelf aan deelnemen 
zal er zeker een verslag komen in de volgende Pitstop. Ziehier alvast de aftermovie van editie 2021 op YouTube 
https://youtu.be/6OncgeNcx8Q 

Naast de mooie beurs in Brussel tevens nog een pracht event in de kijker. Hou je van ronkende motoren en classic rally wagens. Kom 
dan zeker een kijkje nemen eind deze maand in Ieper voor de Ypres Historic Regularity. Het weekend van 25 tot 27 november staat 
met stip genoteerd in de agenda van alle liefhebbers van historische rallysport.

Event in de kijker: 

verslag van Wesley Berloo



De verplichte sabbat (covid periode) leidde namelijk tot een overname van het evenement. Het wordt nu georganiseerd door het 
team achter de Waregemse mannenbeurs Gentleman’s Fair. Zij kozen voor een nieuwe naam om zo de upgrade in zowel sfeer als 
kwaliteit te benadrukken.
Op de beurs, die in Waregem Expo plaats vindt, ontdek je nog steeds een aanbod over alles wat met oldtimers te maken heeft. Er 
zijn de ‘Classic car dealers’ maar ook, restauratiebedrijven, kunstenaars, verkopers van motoren, miniaturen, literatuur, automobilia 
en onderhoudsproducten. Hoewel ik het persoonlijk liever heb met nog meer standen van automobilia. De prijs in voorverkoop 
kwam op 15€. Aan de deur 17,5€. Voor mij was het een last minute bezoek .. dus de deurprijs. Al bij al vond ik het aan de dure 
kant, zelf vergelijk ik dit dan aan de ingangsrijzen van grote beurzen zoals in Essen of Parijs. Daar kom je maar aan 20€ voorverkoop 
en ben je met moeite rond op een dag.. Maar bon, prijzen in België zijn in alles goed omhoog gegaan zeker. Wel kon je er prachtige 
wagens bewonderen in Waregem. Dit mag zeker gezegd worden, stuk voor stuk juweeltjes. Zodoende stond Garage Descamps er 

ook met de replica Works Mini. Deze kon je afgelopen 
jaar volgen op dobbit tv. Werkelijk een pracht wagen, een 
tot in detail kloppend works Minike. Verder was er nog bv 
de Porsche 910, waarvan er slechts 29 exemplaren 
gemaakt werden. Jawel, mooie wagens in Waregem. Dus 
verliep men bezoek zeer aangenaam, een leuke sfeer hangt 
in de hall. Bij het verlaten was de oldtimer parking al wat 
gevulder en zo kwam ik nog de mini tegen van Emile. 
Netjes gepoetst stond hij er te blinken tussen het andere 
moois. Bij deze is het beurs seizoen terug van start, met als  
half november de Classic Car Show in Brussel Expo.  

Zaterdag 29 oktober 

OLDTIMER EVENT WAREGEM

verslag van Wesley Berloo



Wilt u ook onze MINI PitStop in de mailbox ?
Ga dan naar onze website en geef uw emailadres.

De MiniPitstop zit de volgende uitgave in uw mailbox.

Humor Hoekje...

Graag ontvangen we een leuk verhaal van je restauratie, 
bezigheid, afgelopen of te komen avontuur. 
Een pagina met foto is dikwijls uitstekend. 

Of wil je een techniek, een klus, of dergelijke delen? 
Leuk. Stuur maar door. 

BMOT Mini Pitstop is voor iedereen  GRATIS te downloaden op onze website.

Agenda
Probeer de agenda op de website steeds te 
raadplegen omdat daar de laatste informatie 

staat die dagelijks bijgehouden wordt.

ACCUBAK

DRAF

DROGEN

EXACT

GETROOST

HAARBAND

HOFNAR

IDEE

IMAM

PITJE

PLAGEN

PLAKKEN

REMWEG

ROGGE

SNUIT

SPET

STALLING

TRUST

WYDBEENS

ZEEGOD

ZWEETHOK

WOORDZOEKER
Print deze pagina en zoek de woorden hieronder en streep ze door. 
Woorden kunnen van links naar rechts, van rechts naar links en 
diagonaal staan. De overgebleven letters vormen een woord. Een man ziet in de krant een advertentie: 59 euro voor een 

pak met pantalon, sokken en een strijkijzer. "Da's geen 
geld," zegt de man en gaat naar het warenhuis. De 
verkoopster wijst hem het rek, en de man kiest een 
marineblauw pak uit. Hij trekt het meteen aan en betaalt. 
Buiten komt hij zijn oude vriend Henk tegen. "He Jan, wat 
heb je een mooi pak aan." "Ja," zegt Jan, "maar 59 euro, 
met een pantalon erbij, sokken en een strijkijzer." 
"Prachtig," zegt Henk, "maar die linkermouw lijkt me nogal 
lang." "Nou je 't zegt," zegt Jan, "daar ga ik gelijk even voor 
terug." Tegen de verkoopster zegt de man: "Kijk, die 
linkermouw is wat te lang." "Tja," zegt de verkoopster, "als 
u die mouw wat optrekt en u klemt uw arm zo tegen uw 
borst, dan ziet niemand er wat van." "Inderdaad," zegt de 
man en vertrekt weer. Buiten komt de man zijn 
schoonmoeder tegen. "He Jan, wat heb jij een mooi pak 
aan." "Ja," zegt Jan, "maar 59 euro, met een pantalon erbij, 
sokken en een strijkijzer." "Prachtig," zegt zijn 
schoonmoeder, "maar die broekspijpen lijken me wat aan 
de lange kant." "Nou je het zegt," zegt Jan, "daar ga ik 
gelijk even mee terug." En de man wijst de verkoopster 
erop dat de broekspijpen wat lang zijn. "Och," zegt de 
verkoopster, "dan moet u die broekspijpen wat optrekken 
en met uw knieen tegen elkaar blijven lopen." Zo loopt Jan 
weer naar buiten: elleboog op zijn borst, knieen tegen 
elkaar. Hij steekt het zebrapad over. Lopen er twee oude 
vrouwtjes. Zegt dat ene vrouwtje tegen het andere: "Dat ze 
voor zo'n schlemiel nog zo'n mooi pak kunnen maken, he?"

Er loopt een pastoor door Jeruzalem. Hij komt op een plek 
waar drommen mensen samenscholen. De pastoor vraagt 
aan een voorbijganger: "Waarom staan hier zoveel 
mensen?" "O," zegt de man, "straks komt er een stoet 
kamelen voorbij met naakte dames erop." "Mooi," zegt de 
pastoor, "dan blijf ik even staan, want ik heb in geen jaren 
een kameel gezien." 

Na afloop van de dienst staat een heel klein jochie de 
dominee op te wachten. Vraagt dominee vriendelijk: "Zo 
knaapje, wou je mij wat vragen? Ben je nog onder de indruk 
van de preek?" En dat jochie zegt "NEE' maar ik wou 
vragen of ik de postzegels van die brief kan krijgen." 

Dominee houdt een prachtige preek uit de brief van Paulus. 
M G R A N F O H T

F A R D O G E E Z

D R O G E N J R B

P Z W E E T H O K

L L H E I W M G G

A S A P E Y M G E

G T A K O D T E T

E A R A K B I X R

N L B B S E U A O

I  L A U P E N C O

M I N C E N S T S

A N D C T S U R T

Wilt u mailen? bmot@telenet.be Website:  www.belgianminisontour.be Je kunt ons nu ook volgen op: Facebook en Instagram.
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