MINI
UITGAVE VAN BELGIAN MINI'S ON TOUR. NUMMER 1-2022

TIERENTEYN RIT

MATCHBOX

en het verhaal erachter

Mini's on Tour
Zondag
24 April

BMOT

Hallo Mini Vrienden en Vriendinnen
Gelukkig en gezond 2022 beste Mini liefhebbers !! Laat ons daarmee starten. We hebben
allen wel wat meegemaakt afgelopen jaar met het covid gebeuren. Laat ons dan 2022
heel gezond en gelukkig wensen …. Maar …. Ook wensen we jullie leuke restauraties,
meetings, ritten, uitjes, kortom véél mini plezier.
Je merkt dat we reeds vroeg van start zijn met onze nieuwe Pitstop, lees nu Mini
Pitstop! Jawel, graag willen we korter op de bal spelen en snel de laatste nieuwtjes jullie
doorspelen. De Mini Pitstops, spreekt voor zich, zal dan ook Mini zijn. Niet zoals om de
3 maanden 12 tal pagina’s maar op kortere periodes een vlotte 4 pagina’s gemiddeld.
Kalender punten, verslagen, leuke weetjes, nieuwtjes, zoekertjes … alle info willen we
zoveel mogelijk delen met jullie. Ook jullie inzendingen publiceren we er graag bij.
Kortom, als BMOT zijnde laten we ons niet door covid opzij duwen maar gaan we
lekker door (op veilige manier). Zodoende organiseren we op zondag 24 april onze
dagrit, Mini’s on Tour. Inschrijvingen zijn reeds geopend. In het najaar wacht onze
avondrit, die we voor het eerst vorig jaar konden organiseren, Mini’s in the Dark. Hou
zeker en vast onze website in het oog voor meer info. Tot binnenkort!

Wesley Berloo
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Uit de oude doos gehaald, deze mooie foto met op de achtergrond de Radaillon beklimming van het legendarische circuit in Spa.
De Austin Cooper S 1275 op de foto werd gereden door het Belgisch team Hughes De Wielant, Maurice Damseaux en
Vandenhautte. Helaas hebben ze niet de race niet kunnen uitrijden en na 199 ronden haalden ze de kwalificatie niet.
Details, de wagen links op circuit is een VW 1500 en de wagen voor de Mini een Alfa Guillia Ti.
Wie was nu eerste in deze race … In klasse 7 was dit Crevits en Gosselin in hun Mercedes 300 SE met motorinhoud van
2996cc. (281 ronden, 3962km) In klasse 3, onder de 1000cc met wagens zoals NSU Prinze, Opel Kadett, Mini’s. Was de
overwinning voor een Morris Mini Cooper S.
Dit met de legendarische piloten Julien Vernaeve en Paddy Hopkirk ! Ze reden 232 ronden ofwel 3271km.
In totaliteit waren er 55 starters waarvan er slechts 24 de finish hebben bereikt.
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Zaterdag 15 januari 2022
Ons eerste ritje van het jaar, hoewel zeg maar rit met een stevige 185km. Lang naar uitgekeken na de toch wel ruime winterstop.
Navigator van dienst was terug Jeroen. Reeds enige tijd proberen we enkele rittensport ritten samen te rijden, zodoende zijn we
reeds vlot op elkaar ingespeeld. Nu de eerste na de winter is het terug even erin komen natuurlijk. Vandaar we ons inschreven
voor de toerklasse. Verschil met expert klasse is de blinde lijn opdrachten, nota’s etc. We hadden bol pijl opdrachten en
ingetekende kaartoefeningen. Startnummer 2 werd ons gegeven bij de administratieve controle. Deze werden zorgvuldig op de
Cooper geplaatst om erna de technische controle te passeren. Hier werd de controle op lichten en papieren gedaan. Jaja,
meerijden met een niet gekeurde oldtimer zou niet lukken. En er rijden er waarschijnlijk nog veel rond zo in België …
Omstreeks 13u mochten we van start, tripmaster op 0 en weg
waren we. We hadden een vroeg startnummer zodoende we
zeker goed aandachtig moesten zijn. Nr 1 waren te toffe mensen
in de Geit. Vaak wisselden we van positie vermits zij de expert
klasse reden. Vaak dezelfde weg maar met andere
navigatietechniek. Vast en zeker een mooi zicht, de Mini en de
Geit. Vlotjes reden we van de ene naar andere opdracht. De
ingetekende lijn opdrachten waren vaak op A3 pagina’s, zwart wit
geprint. Hier moest Jeroen al wat goed opletten. We kwamen op
punten die we vorig jaar ook als eens gezien hadden in de Ronde
door Vlaanderen. Een uitgewiste baan op de kaart hadden we
dan snel door dat we een baantje verder moesten rijden. We
wisten dat we een verschil zouden maken in het klassement
daardoor. De letters stonden vrij zichtbaar maar op scherpe
bochten werden die bewust op de hoek gezet, vaak op het
uiterste punt. Handrem leggen was dus geen optie maar eerder
voorzichtig de buitenbocht.
Halfweg kwamen we aan in Lauwe waar de tussenstop was voorzien. We hadden een goed gevoel, alles ging vrij vlotjes. Na de
pauze zou het pas echt beginnen vertelde de organisatie ons. Richting Wallonië. De wegen daar liggen er vaak slechter bij
alsook was het al 17u en de schemer begon te komen. Snel werd het donker. De verlichting werd aangestoken op de Mini alsook
in de Mini. Als toetjes lag er nog veel slijk, modder op de weg waardoor het wel eens schuiven was. Verschillende verbindingen
kende ik vanbuiten vermits dit de omgekeerde route was van de Belgian Diamond run die we organiseerden enkele jaren terug.
Zodoende kon ik tegen Jeroen makkelijk vertellen hoe de wegen er verderop zullen uitzien en konden we vlotjes tuffen.
Het vlotjes werd zeer vlotjes met alle fun tot gevolg. Donker, single tracks,
geen verkeer of wandelaars , … We merkten plots op dat er 1 spot het had
begeven, de linkse vooraan. Deze staat naar de zijkanten gericht en is wel
een praktische. We besloten de tussenetappe uit te rijden en bij tijd over na
te zien. Zo kwamen we ruim op tijd bij de start van nieuwe TK (tijdscontrole)
en kon ik dit nazien. Geen reserve bij dus maar snel de middelste eruit
gehaald en die vervangen met de zijkant.
Zo konden we terug beter zien. Wat hebben we geleerd ? Volgende keer
zeker reserve bij hebben. De laatste RT (regularity) naderde. Nog steeds met
goed gevoel starten we deze. Jeroen had die reeds wat ingestudeerd en wist
dat we starten met enkele pleintjes. Zodoende wist hij waar we moesten
inslaan. Terug scherpe links, we wisten dat er een letter in de hoek zou staan
dus namen we de buitenbocht. Maar niks te zien dus verder de route volgen.
Na kleine km kwamen we terug op dat punt en stond daar wel een letter,
verdorie toch .Dus 1 mis. Niet getreurd we gaan verder en willen een goede
RT rijden. Wat we reden op een goed gemiddelde. Over de brug moesten we
links af en toen kwamen er 2 situaties die we totaal niet vonden. Meerdere
wagen zag je zoeken. Ojee, dit komt hier niet goed.
Effe rustig aan de kant en analyseren. Geen deftige analyse kwam uit ons
beiden, 8 minuten tijd verloren we er … Beetje verder zagen we wel
controlepost die onze tussentijd zou noteren. En zagen we ook een situatie
die wel klopte verderop het roadbook.
Uit armoede besloten we dan toch daarheen te rijden en die 2 situaties die
we niet vonden op te geven.
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Bleek erna dat er iets op de grond was getekend … oeps niet gezien in
de donker. Ook is dit vrij ver gezocht ons gedacht, dit heeft niets te maken
met juist rijden eigenlijk. Ook bleek dit enkele jaren terug ook gebeurd te
zijn in een rally op dezelfde locatie. Dus meer ervaren teams hadden
deze link meteen gelegd. Beu, we wisten meteen dat we hier ons
klassement hadden verspeeld. Want ondertussen wisten we dat we deel
1 op de eerste plaats stonden … Niet getreurd, want we hadden eigenlijk nog wel fun !
Het laatste stukje reden we dan ook wat sneller door waardoor we nog 6 minuten inhaalden maar toch 2 te laat waren aan de
finish. Einde rit, aan de finish kregen we nog elk een potje Tierenteyn mosterd en konden we nog nagenieten van een heerlijke
braadworst. Gezellig napraten met andere deelnemers, de anekdotes werden op tafel gegooid. Even wachten voor de uitslag en
jawel, plaats 5 was voor ons. Zeker niet slecht, al had er misschien iets meer ingezeten na deze laatste RT.
Maar we hebben terug geleerd, we nemen het mee naar de volgende. Wat de volgende wordt …
19 februari,de Ronde door Vlaanderen. Een marathon regularity rally van 320km
Tot snel

Wesley

Mini's On Tour
Rondrit langs kronkelende en

rustige wegen door Waasland
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Verschillende systemen,

maar voor iedereen haalbaar

Start te Sint-Gillis-Waas / Finish in Wachtebeke

Inschrijving én betaling voor 10 april 2022. Prijs per team (2pers) bedraagt 70 €.
Dit is inclusief rallyplaat, roadbook, ontbijt, lunch en bbq als afsluiter.
Extra volw: 35€. Extra kind: 30€ Betalen op rekeningnummer BE44-0833-9057-4745
met mededeling “Mini’s on Tour” + naam + nummerplaat

U inschrijving kan je doormailen
of opsturen naar :
Mini’s on Tour
Hellegat 9
B- 9041 Oostakker
bmot@telenet.be

Met de volgende gegevens:
° Bestuurder en Navigator naam
° Adres + woonplaats
° Gsm + E-mail
° Type mini + Bouwjaar
° Nummerplaat

> ONLY MINI CLASSIC <

MATCHBOX het verhaal achter de miniaturen
Iedereen kent ze vast en zeker, de Matchbox autootjes. We speelden er allemaal mee in de vroege
kinderjaren. Maar van waar komen deze wagens, wat is de achtergrond. Deze wil ik graag hier even
delen met jullie. Want hoe verwonderlijk ook, dit gegeven komt uit ons geliefd land Engeland.
De oprichters waren Leslie Smith en Rodnet Smith (geen familie van elkaar) Ze hadden samen een firma
Lesney, die afkomstig was van hun namen. Ze wilden miniatuur autootjes ontwikkelen die perfect in een
luciferdoosje passen. Zo kon die overal veilig mee voor de kinderen. En laat lucifersdoosje in het Engels
toevallig Matchbox heten. Soms moet je het niet ver zoeken. De Matchbox was geboren in 1953.
De serie groeide tot 75 modellen. Er bestonden zelfs mooie displays die genummerd waren. Zo kon je
net als een sticker boek sparen voor het juiste model. Helaas vind je deze displays niet snel meer,
tweedehands vragen ze er makkelijk meer dan 1000€ voor. Ieder model blijft enkele jaren in de reeks en
wordt daarna vervangen door een nieuw autootje of ander vervoermiddel. Er is geen vaste schaalgrootte van de Matchbox
modellen. De belangrijkste voorwaarde is dat het model in het standaarddoosje past. Zo kan het gebeuren dat een motorfiets net
zo groot is als een bus. Alle modellen zijn van metaal met stevige zwarte of grijze wielen van kunststof.
In 1956 komen de eerste Models of Yesteryear van Matchbox. Dit is een serie klassieke auto’s, stoomvoertuigen en zelfs koetsen.
Vier jaar later startte de King-Size serie. Moderne auto’s in een grotere schaal.
In 1969 krijgen de voertuigen in de 75-serie Superfast wieltjes. Ook komen er steeds meer fantasie-auto’s in de reeks. Het formaat
is inmiddels gegroeid tot zo’n 7,5 centimeter lengte (3 inch). Onder de naam Motorcity brengt Matchbox speelgoed uit waarmee
je straten en gebouwen kunt maken. In 1982 verkopen de Engelse eigenaars het bedrijf aan een opkoper uit Macao. Er veranderde
weinig in het aanbod. Tien jaar later is het Amerikaanse Tyco de eigenaar, terwijl de modellen in China en Thailand worden
geproduceerd. Tyco gaat op in het grote Mattel-concern, van Hot Wheels en Barbie. Nog steeds is de Matchbox 75 serie in de
handel, maar het is erg zoeken naar leuke modellen. Een nadeel is ook dat het aanbod sterk is gericht op Amerika. Bovendien zijn
steeds meer modellen tamelijk eenvoudig uitgevoerd. Minder interessant dus voor verzamelaars.

Humor Hoekje...

in verband met het Coronavirus
en evenementen die daardoor
mogelijk NIET doorgaan, vragen we jullie de
agenda op de website steeds te raadplegen
omdat daar de laatste informatie staat die
dagelijks bijgehouden wordt.

2022

Oude Reclameborden

Een van de directeuren van Ikea was overleden,
maar zijn begrafenis werd uitgesteld.
Ze konden er niet achter komen hoe ze zijn
kist in elkaar moesten zetten.
Ik heb mijn schoonmoeder een oldtimer cadeau gedaan,
een oude diesel,
nu mag ze niet meer bij ons in de stad komen.

Een vrouw belt een loodgieter en vraagt of hij wil
komen kijken naar haar toiletpot. Dat doet de
man en later op de dag staat er een loodgieter
met een hele grote snor voor de deur. De vrouw
wijst hem de weg naar het toilet en vraagt of hij goed wil kijken. De
loodgieter kijkt of er lekkage is, trekt een aantal keren door en kan niets
ontdekken. 'Nee,' zegt de vrouw, 'u moet heel goed naar de bril kijken'.
De loodgieter kijkt weer maar ziet nog steeds niets.
'Kijk,' zegt de vrouw weer, 'als u op de bril drukt,dan zit er een klein
scheurtje in en dat gaat dan open staan !'
'Jeetje Mina,' zegt de loodgieter, 'is dat alles ???'
'Is dat alles?, is dat alles ?' zegt de vrouw weer en trekt daarbij een
haar uit de snor van de loodgieter.
'AAUUWW !!!,' schreeuwt de loodgieter, 'Ben je nou helemaal
bedonderd, dat doet hartstikke pijn !!!'
'Zieje,' zegt de vrouw, 'en dat heb ik nou 4 keer op een dag!'

BREINBREKER zie je ze draaien?

Agenda

Wat doet BMOT?

Belgian Minis on Tour.
BMOT is een organisatie van vrijwilligers. De vereniging heeft als doel zoveel mogelijk mini rijders warm te maken voor de
gemeenschappelijke hobby ‘de Classic Mini’. Het kleine wagentje met de grootste geschiedenis. Momenteel vragen we geen
lidgelden. We komen vaak samen op zonnige dagen, een toeristische rondrit, rally, meeting, beurzen, … dit in zowel binnen als
buitenland. Zelf verkopen we geen auto’s of onderdelen. Trouw stoet, verhuur, taxatie, … kunnen we helaas ook niet.
Wel kunnen we jullie misschien helpen met het zoeken, zo staat onze website boordevol links van professionelen of anderen.

BMOT Mini Pitstop is
voor iedereen
GRATIS
te downloaden
op onze website.
Je kunt ons nu ook volgen op:
Facebook en Instagram.
Persoonlijk contact?
0477-689091

Wilt u schrijven?
Hellegat 9 - 9041 Oostakker

Wilt u ook onze MINI PitStop in de mailbox ?
Ga dan naar onze website en meld u aan!
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.

Wilt u mailen?
bmot@telenet.be

Website:
www.belgianminisontour.be

BMOT MINI Pitstop en de BMOT website worden mede mogelijk gemaakt door: www.sweetdesign.nl

