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Hallo Mini Vrienden en Vriendinnen

Wesley Berloo

Foto uit de oude doos

Mini Winterrally Zwitserland Januari 2010
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Wijzelf houden onze jaarlijkse Mini rit op zondag 24 april 2023. 

Ondertussen zijn we reeds diep in de winter. Hier en daar krijgen we 
zonnestralen en het mooie jaar staat op ons te wachten. 

Tevens bezocht ik al enkele beurzen en rally’s. Wil je meer 
terugvinden van toekomstige evenementen, bezoek zeker ons 
website. Deze is steeds mooi up to date met de nieuwste 
agendapunten alsook veel mooi foto’s. 

Velen hebben reeds de zomervakantie geboekt, enkele belangrijke 
data op de kalender gezet etc. 

Een toeristische navigatierit voor iedereen toegankelijk. Meer info 
vind je hierover op de website en flyer. Het jaar schoot meteen 
stevig uit de startblokken met een rit die we reden in het West 
Vlaamse, de Tierentyn rit. 

Wil je dit jaar iets delen met ons, een leuk verhaal, restauratie, event, 
… Stuur ons gerust door op het gekende mail adres. Langs deze weg 
wensen wij jullie allen een fantastische veilig Mini-jaar 2023 toe ! Tot 
snel !  



Tierenteyn rit   Zaterdag 7 januari 

Vermits we ervan uit gingen dat het een kruispunt was reden we verder een 
we kwamen rechts verlaten tegen, de situaties erna klopten ook in 
roadbook … tot 8 tal situaties verder niet meer. Lap, dit klopt niet. Wel 
kwamen we op een kruispunt die we verderop in roadbook zagen. Beslissen 
we om hier in te pikken of terug te keren. Ik was voorstander om terug te 
keren om zodoende het einde van de RT te bereiken. 

Deel 2 ging terug van start, ondertussen hadden we al mooie trajects onder 
de wielen, denk ik snel aan de Kemmelberg bv. Nu zouden we meer in het 
Franse vertoeven. Je merkte zo het verschil in de wegen … Ondertussen 
was het ook donker en konden we alle spots aanleggen. Helaas bij 
volgende RT gingen we de mist in. Rechts verlaten was de opdracht maar 
we kwamen op kruispunt. Wat we niet meteen zagen was dat het links een 
onverhard is, dus niet meerekenen. 

Zogezegd zogedaan en de situaties klopten terug en we klokten de Rt af 
1504 sec te laat :) 25min dus. Maar aankomen is beter. Wat volgt was een 
versnelde ‘rally’ oefening. We konden beetje doorrijden dus. In de donker niet steeds evident maar het ging vrij vlot. De laatste 
kaartoefening was pijlenrit maar uit de vervlogen jaren. Was de kaart van jaren 60-70, zou best kunnen. Bv, nieuwe rijkswegen 
stonden er nog niet op. Of een rondpunt was toen nog kruispunt. Op de koop toe was deze kaart dan nog zeer licht afgedrukt wat 
zeer moeilijk leesbaar was. Maar toch ging dit vlot voor Jeroen en hij bracht me goed weg. 
Alweer enkele mindere onverharde wegen en we hoorden een daver onder de Mini. Nu dit was reeds van deze ochtend maar komt 
wel feller op. Heelhuids hebben we de Finish bereikt in Rekkem en konden we nog gezellig napraten met de andere deelnemers. 
Alweer kijken we terug op een leerrijke ervaring en deelname. Meer foto's vind je natuurlijk op onze website.
Op naar meer ! Maar toch eerst even de Mini nazien en volledig poetsen :) 

De eerste van het nieuwe jaar, en dit reeds zeer vroeg. De Tierenteyn rit speelde zich deze keer af in Heuvelland, West Vlaanderen. 
Omstreeks 9u30 stond Jeroen aan de voordeur met een ontbijt. Vol goede moed konden we tijdens de koffiekoeken nog de 

reglementen nazien. De start was voorzien in 
Rekkem, klein uurtje vanuit het Gentse. Na de 
administratieve en technische keuring hadden we nog 
mooi de tijd om de vele gekende gezichten nieuwjaar 
te wensen en leuk bij te praten van afgelopen 
seizoen. Omstreeks 13u30 konden we van start voor 
traject van 2x 100km ongeveer. Het eerste deeltje 
bracht ons in een pijlenrit met een zeer dubieus 
gegeven. De kortste route tussen de pijlen scheelde 
maar 150m. Maar ons meetlat had dit precies anders 
in de mot. Vermits de kronkelende wegen was het 
moeilijker meten en namen we de verkeerde route. 
Wat ook wel mooi was maar niet juist helaas … 
Hierdoor hadden we foute en gemiste letter. Daarna 
kwam de leuke blinde kaart. Een A3 blad met lange 
route. Maar we vonden zeer netjes de weg. Weinig 
letters, maar dit was een typisch gegeven bij deze rit. 
Leuke onverharde wegen met misschien wel wat 
diepere putten. Onderweg ook nog een regularity 
proef met gemiddelde 36km/u die vrij vlot verliep. 
Tegen 16u kwamen we dan ook aan bij de tussenstop 
in de schemerdonker. We checkten 10min te vroeg in, 
met gevolg enkele minpunten erbij. Het zou niet 
onze rally worden in resultaat, maar wel een rally 
waar we optimaal van genoten. Tevens enkele Minis 

aan de start, Claas Marcel met de gekende kikker-groene Mini. Bjorn en Els 
als stilaan routiniers in de rittensport, alsook Carl met zijn Morris Cooper. 

Verslag van Wesley Berloo



Mini Magazine stopt ermee ?!? 

In het algemeen hebben magazines het steeds moeilijker 
en moeilijker met het online gebeuren. Dagbladen 
verkopen minder en minder. Zo blijkt nu ook Mini 
Magazine, toch een zeer populair Engels tijdschrift, ook 
zijn einde nabij. Afgelopen jaren werden ze al 
verschillende keren overgenomen, ook vele vaste 
werknemers konden onder freelance werken of kozen 
een andere uitweg. De laatste jaren is het in handen van 
de Kelsey media Group. Ze bezitten oa. Ook het ander 
tijdschrift Mini World. Wordt vervolgd … 

London Brighton Mini Run in gevaar ?!? 

Vanaf 29 augustus 2023 wordt de LEZ uitgebreid in London … 
Zoals in vele steden het geval. Daaruit blijkt dat de Mini run in 
gevaar komt daar ze steeds starten binnen de stadsring. Een 
dagvignet zal dan 12,5£ kosten. Het spreekt voor zich, een run 
als Brighton met makkelijk 1000 deelnemers zal dit niet kunnen 
verantwoorden aan hun rijders. Hoe en wat de organisatie zal 
doen, uitwijken verder, Brighton run, … Zal de toekomst 
uitwijzen. Maar gelukkig kan er dit jaar nog gereden worden, 
tickets zijn nog steeds verkrijgbaar. 

Aanvraag Paspoort 

Het ‘seizoen’ staat voor de deur. Denk aan je internationaal 
Paspoort indien je een event wil bezoeken in England. Deze 
kan je aanvragen bij de bevolkingsdienst, hou rekening met 
een 2 tal weken wachttijd. Paspoort voor volwassen kost 67,5£ 
en is 7 jaar geldig. Voor kinderen onder 12 komt het op 31,5£ 
En is het 5 jaar geldig. 

Indien je nog niet bent ingeschreven voor onze Minis on Tour, 
doe dit dan snel. De plaatsen zijn beperkt. Ongetwijfeld een 
fantastische dag vol Mini plezier onder de Mini vrienden :) 

Minis on Tour 23 April 

LAATSTE NIEUWSBMOT



Ook waren er enkele Mini’s aanwezig. Maar wat een prijzen dat ze 
tegenwoordig vragen. Ik mag mezelf toch wel als kenner rekenen, 
maar deze prijzen waren er vaak los over. Een begin jaren 90 Mini 
Cooper 1.3, standaard, voor de mooie prijs van 32500€ … Zo waren 
de meeste prijzen op de beurs buiten categorie helaas. Ook moeten 
we stilaan rekenen dat er op de beurzen wel vaker youngtimers te 
bewonderen zijn. Verder op de beurs was er nog een klein zaaltje met 
clubstanden, een zaal afzonderlijk voor E-racing. Racen op 
playstation/computer of dergelijke maar op hoger (internationaal)niveau. Onderdelen kon je er ook vinden maar niet in grote 
aantallen alsook enkele miniatuurstanden. Al bij al was ik eigenlijk snel rond op de beurs. Persoonlijk loste het niet echt mijn 
verwachtingen in. In voorverkoop 19€ , 13€ voor 3u parkeren, 7,5€ voor broodje, … Toch niet mis, zeker als je weet dat begin 
februari een véél grotere beurs is in Parijs waar ticket 17€ kost. Maar meer over Parijs in volgende Pitstop.  

Interclassics, gekend van de oldtimerbeurs in Brussel heeft ook oldtimer beurs bij onze Noorderburen in Maastricht. Classic Car 
Show. Voor het eerst na corona ging die terug van start. En hoe …Maar liefst 35.333 bezoekers, een absoluut record in Maastricht! 

Vrijdag 13 januari

Als ik naar (International) beurzen ga, kies ik ervoor om dit op een weekdag te doen. Dit is meestal wel wat aan de rustigere kant. 
Achteraf bleek dit terug waarheid want op zaterdag/zondag was het over de koppen lopen … Maar ik heb de beurs dus bezocht op 
de weekdag, vrijdag. Vroeg in de ochtend richting Maastricht, en 
wonder boven wonder. Antwerpen, Hasselt, … nergens had ik file en 
was ik er mooi bij aanvang van de beurs om 10u. Thema tijdens de 
beurs koos de organisatie voor historische F1 auto’s uit ieder 
decennium van het duincircuit, Zandvoort. Met oa de Formule 1 
wagen van Max Verstappen. Maar ook de ouderwetse sigarenkisten. 
Verder kwam je natuurlijk nog prachtige oldtimers tegen. Een wagen 
die me bijbleef is de Bentley die meedeed aan Parijs Peking. 
Prachtige machine uit de jaren 50. Hier op deze link kan je de Bentley 
ook bewonderen 
https://youtube.com/watch?v=QGB7pIj4DFc&si=EnSIkaIECMiOmarE 

Classic Car show - Interclassic MaastrichtClassic Car show - Interclassic Maastricht



Reeds vele jaren volg ik deze op de voet, dit oa. via online kanalen etc. Rally Monte Carlo is natuurlijk gekend onder 
onze Mini lovers, zo denken we snel aan de legendarische overwinningen van de Mini in de jaren 60 van Paddy 
Hopkirk bv. 

Onder de vele wagens heb je er natuurlijk Mini’s. Deze 
mooi uitgerust met de juiste winterwielen alsook 
nagelbanden. Een hoesje voor de grill, … kortom 
winterklaar of rallyklaar beter gezegd. Andere unieke modellen waren oa de Sunbean met de misschien voor sommige 

gekende Belg Deplancke Filip. Zijn wagen is real Works en 
origineel. De wagen was deelnemer van oa Monte Carlo Rally in 
’65 en ’66 alsook Alpine rally, Tulip rally en Geneva rally. Prachtige 
historie … om straks terug de bergen en sneeuw op te zoeken. 

Na enkele uren besloten we even de rust op te zoeken en onze 
innerlijke maag te versterken in een typisch Frans brasserietje om 
dan tegen de avond de start om 19u te bewonderen. Een massa 
toeschouwers waren er aanwezig, rijendik stonden ze aan het 
startpodium. De speaker hitste het publiek op, wat een sfeer. Dit 
moet je werkelijk eens meemaken. We besloten om te kijken naar 
een wagen of 10 die vertrokken om erna zelf de wagen te nemen 
en naar de eerste CP (stempelcontrole) te rijden. Deze was 
voorzien verderop in Epernay. We namen hetzelfde traject als de 
rally. Buiten Reims kom je door dorpjes etc. 

Omstreeks 6u reden we reeds richting het Franse, 
Reims. Een stadje in de champagnestreek. De Monte 
Carlo Historique, start zoals steeds uit verschillende 
grootsteden in Europa. London, Oslo, Hamburg, Turijn, .. 
zijn er enkele van. In Reims starten de meeste wagens 
(108 om precies te zijn), dus de place to be voor ons. 
Omstreeks 9u waren we reeds in de parc des 
expositions. Hier was de technische keuring, kleven 
stickers, administratieve regelingen, … Ook dienden de 
wagens er bepaalde uur te staan. Wat voor ons ideaal 
was. Zo konden we de wagens stuk voor stuk 
bewonderen, genieten van al het schoons. Aangenaam 
verast dat dit een kosteloos gegeven is voor de 
toeschouwers. Ook kon je er stickertje en poster 
verkrijgen volledig gratis. We hadden het reeds enkele 
keren gezegd, hier zou een Belg wel geld uitslaan … 

Geert, tevens Mini eigenaar, stelde voor om dit evenement van dichtbij te volgen deze keer. Technische keuring Reims, 
start, en zo enkele tussenstops verderop het traject. Een dag of 2 vol autoliefhebberij … daar kon ik geen neen tegen 
zeggen. Serge, gekend van zijn rode rallymini, vergezelde ons net als Jan die dan de vele ervaringen had van rally 
toeschouwer, deelnemer. Kortom, de wagen ademde één en al autopassie. 

Rally Monte Carlo Historique

24 jan - 01 feb 2023



In totaliteit bereikten 232 wagens de finish en gaven er 46 wagens op om verschillende redenen. 

Pl. 75 Peyre de Fabregues E./Desreumaux X. - Morris Mini Cooper S (1965) - 8280 strafpunten

Pl. 36 Besenius Paul/Deltigen Nico - Morris Mini Cooper S (1970) - 4720 strafpunten

Pl. 111 Peyrat Luc/Peyrat Julien - Austin Mini Cooper S (1969) - 14800 strafpunten
Pl. 151 Mundt Guido/Langfermann Heinrich - Austin Mini Cooper S (1965) - 31430 strafpunten
Pl. 152 Curzon Robert/Escoffier Thierry - Austin Mini Cooper S (1970) - 31630 strafpunten
Pl. 153 Bauchet Thomas/Kerharo Vincent - Austin Mini Cooper S (1966) - 31980 strafpunten
Pl. 170 Queyfroix Bernard/Queyfroix Francoise - Morris Mini Cooper S (1966) - 40330 strafpunten
Pl. 177 Peyre De Fabregues Mikael/Bordonado - Austin Mini Cooper S (1967) - 47220 strafpunten
Pl. 186 Vosniac Pierre/Vosniac Alain - Innocenti Mini Cooper (1975) - 60400 strafpunten

Hierbij tevens de uitslagen van de Mini’s: 

Pl. 51 Bincaz Ludovic/David Yves - Morris Mini Cooper S (1965) - 5720 strafpunten

Shon Giorgio - Austin Mini Cooper S - Mechanische pech
Nessi Ferruccio - Morris Mini Cooper S - Mechanische pech

Opgaves: 

Overal stonden mensen buiten de deelnemers aan te moedigen. Leuk leuk. In Epernay kwamen de deelnemers toe 
voor de stempel, ook hier sprak een speaker het publiek toe met kort de geschiedenis van de wagen en rijders. De 
deelnemers namen stempel, kregen snel nog een goodiebag toegestopt en reden weer door. Het zou een zware nacht 
worden voor de deelnemers, Met enkele controles tussendoor reden ze via binnenwegen naar Monaco. Deze bereiken 
ze pas dag nadien in de avond … Je hoorde wel vaker zeggen, het traject Reims - Monaco is de zwaarste. Zwaarder 
dan de verschillende regularity proeven erna. Maar de regularity proeven zijn ook geen cadeau. Dit gaat dan door in de 
bergen, sneeuw, koude, … Helaas hadden we niet de tijd om de rally dagen te volgen, maar we besloten toch nog een 
etappe verder te gaan richting Vetry om daar ook de sfeer op te snuiven. Ieder CP was werkelijk een feest, 
toeschouwers gaan uit hun dak, een straatfeest in de nacht. Voor de deelnemers moet dit ook genieten zijn, al dienen 
zij wel op hun schema te blijven en aandachtig te zijn. Zo was er een Zweedse deelnemer, jawel ze komen van overal 
ter wereld tot Amerikanen toe. Hij had problemen met de politie en tegenligger. Akkoord de Zweed deed een 
verkeersovertreding, maar de Franse politie was milt om hem via translate en smarthphones uit te leggen wat de fout 
was. Met begrip van publiek en politie kon de chauffeur verder onder luid applaus. Het feest kon verder. De organisatie 
is natuurlijk wel wat strenger, en de wagen kreeg meteen 1500 strafpunten aan zijn been. Strafpunten worden snel 
gegeven aan de rally. Door bepaalde gebieden is een max snelheid opgelegd. Iedere wagen wordt gevolgd door gps 
en zo kan er gezien worden of dit gevolgd wordt. Bij 1km/u overschrijving komen er meteen punten … je kan je niet 
voorstellen hoeveel er al verdeeld zijn. Natuurlijk moet je goed opletten, maar merendeel neemt deel voor de leuke 
ervaring en sfeer. Klassement is zoals in de vele wedstrijden, belangrijk voor de eerste kwart helft. Anderen komen voor 
de ervaring en belevenis. 

Wij, als toeschouwers, kijken terug op een prachtige evenement. Vanop de zijlijn is dit zeker een leuk event te volgen 
… deelnemen … dit is een ander verhaal … 

Wil ik langs deze weg Jan, Geert en Serge bedanken voor de compagnie. Het waren leuke dagen en voor herhaling 
vatbaar !!

Eenmaal thuis was het de rally verder volgen via de app Sportity alsook de gekende internetkanalen en YouTube. 
Deplancke Filip deed het zéér goed en eindigde op plaats nr 8 - 2790 strafpunten. Winnaars van deze editie waren de 
Zwitsers Claudio en Christina met hun Lancia Fluvia (1970) - 2130 strafpunten. 

 



Zoals iedere beurs heeft deze beurs ook zijn themas. Deze keer was het de 
beurt aan 24h van Le Mans, ook Renault vond zijn weg in de geschiedenis 
van de Twingo, ondertussen ook reeds klassieker in het Franse. In de 
tussenhal, de verbinding tussen de hallen was er dit een expositie van 
campervoertuigen. De gekende volkswagen busjes maar ook van fiat en 
andere merken stond een mooie campingsetting. In de andere zaal vond je 
er oa. werkgereedschap. GTI2, een firma waar ik dikwijls wel iets koop zoals 
onlangs men intercom, stond daar ook. Ze hadden een slagmoersleutel op 
batterij mee, met zeer hoge NM. Dankzij de mooie beursprijs was het de 
aankoop waard en ging ik niet zonder lege handen naar huis. Na 6u 
rondwandelen en enkele kilometers verder op de stappenteller besloot ik terug 
te keren. Net voor de echte spits in Parijs en vlot reed ik richting België. Terug een 
mooie dag achter de rug. 

Tip: Wil je zelf een mooie grote beurs bezoeken waar je een dagje kwijt kan, op 12-16 april 
is er de Techno Classica Essen. 120.000m² verdeeld over 12 hallen en 4 openlucht areas. Vanuit 
Brussel ligt Essen slechts 232km.  

De toegang tot de beurs verliep vrij vlot. De mensenmassa verdween in de zalen. Voor ieder wat wils, onderdelen, handelaars, 
autoclubs, merkenstanden, deco art, miniaturen, … 

Natuurlijk een Mini springt extra in het oog, en deze waren er wel. Meer dan andere jaren, een dikke 20. Alle prijscategorieën, van 
9000€ tot 40000€ en meer … Exclusieve modellen zoals Cooper S Radford, Mini Van, Cabrio Lamm, Z Car, Schmitt Moke maar 
ook mooie originele. Check Mate, Neon, Cooper Mpi, … Mooi mooi. Zoals verteld Schmitt Moke, hier in België denken we dan aan 
Bart V. Hij heeft er ook zo ene. En dit zijn zeldzame wagens .. dan kom je er 2 tegen op een 
beurs. Je bent ervoor of niet, dit laten we nu even in het midden. 

Donderdag 2 februari 2023  De beurs waar ik toch ieder jaar naar uitkijk. Voor mij één van de betere in Europa, en het was dit jaar 
niet anders! De wekker sloeg reeds vroeg in alarm en omstreeks half zes was ik reeds onderweg richting Parijs. Na tussenstop 
stond ik mooi rond 10u aan de ingang van de Parc des Expositions vlakbij Porte de Versailles. Net binnen de ring, wat wil zeggen 
dat je een milieuvignet nodig hebt. Dit koop je reeds voor een ‘appel en ei’ online. Best wel enkele weken op voorhand. En het 
vignet is ‘levenslang’ geldig. 

Voorts vind ik persoonlijk de deco-art zeer fascinerend. Kunstenaars die prachtige 
dingen kunnen schilderen, tekenen maar ook samenstellen. Bij wijze van spreken 
van onderdelen van een motor maken ze iets heel creatiefs of ze beschilderen 
een deur van een geitje. 



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. 

Agenda
Probeer de agenda op de website steeds te 

raadplegen omdat daar de laatste informatie staat 
die dagelijks bijgehouden wordt.

Op een boerderij is het paard ziek. 
De veearts zegt tegen de boer: “Ik heb 
geprobeerd hem te genezen, maar als hij 
binnen drie dagen niet weer op zijn benen 
staat, zal je hem moeten laten inslapen vrees ik.” Zijn goede 
vriend het varken komt te hulp en zegt tegen het paard: “Kom 
op man, sta op!” Maar het paard is veel te moe. 
De tweede dag zegt het varken: “Sta nou toch op man, want 
anders gaan ze je laten inslapen!” Maar het lukt het paard 
gewoon niet. Het varken wil nu echt alles op alles zetten om 
z’n vriend te redden en zegt: “Kom op, als je nu op staat dan 
kunnen we samen nog jaren verder op de boerderij.” 
Dus het paard raapt al zijn krachten samen en staat op. Daar 
komt de boer. Hij is uitermate tevreden en zegt: “Dit moeten 
we vieren… slacht het varken!!“

De agent pakt zijn boekje en vraagt de man naar zijn naam. 

“Nou vooruit, voor deze ene keer geef ik een waarschuwing..”

De Rus geeft het volgende antwoord: Andrejev Vasilly Sergei 
Piotr Wladimir Poulatovichenkovitj. Hierop zegt de agent: 

De makers van Wegmisbruikers zijn getuige van de aanhouding 
van een hardrijdende, rood stoplicht negerende, mobiel 
bellende, niet gegordelde automobilist. 
De dienstdoende agent klopt op het raampje en spreekt de man 
aan op zijn rijgedrag. Het blijkt een Rus te zijn, die bovendien 
ook te fanatiek aan de nationale bezigheid van de Russen heeft 
gedaan, namelijk vodka zuipen alsof het water is. 

Ligt een vrouw op de poli gynaecologie op een speciale stoel, in de welbekende houding voor inwendig onderzoek. Er komt een 
man binnen in een witte jas, knikt vriendelijk naar de vrouw, kijkt aandachtig tussen haar benen, zegt haar gedag en gaat weer. 
Daarna komt weer een man met witte jas binnen, Lacht vriendelijk naar haar, controleert haar spreidstand en gaat weer. Als een 
derde man met witte jas binnenkomt en haar nauwkeurig bekijkt, roept de vrouw uit: ‘Zeg, wanneer word ik nou eindelijk eens 
geholpen?’ Waarop de man zegt: ‘geen idee ….. wij zijn hier de gang aan het schilderen..’

Het kan zo eenvoudig zijn om je voertuig 
te beveiligen tegen diefstal. Een oude maar 
goede tip is om de stroomkabel naar de 
bobine te onderbreken met een 
trekschakelaartje.
De tekening geeft dat duidelijk aan. 
Draadjes wegwerken en de trekschakelaar 
op een plek onder je dashboard uit het 
zicht, maar voor jezelf wel makkelijk 
bereikbaar.

ANTI DIEFSTAL TIP

Moet je de auto toch ergens laten staan druk je de schakelaar in en niemand krijgt hem weg. (behalve wegslepen dan)

15

van contactslot

15

van contactslot
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