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Hallo Mini Vrienden en Vriendinnen

Wesley Berloo

Hoewel het nog winter is hebben we hier en daar toch al kunnen genieten van het
lentezonnetje. De covid lijkt zich ook even opzij gezet te hebben zodoende er meer
activiteit is buiten. Helaas is niet alles rozengeur want wat gebeurd in Oekraïne raakt ons
terug allen … laat ons hopen dat dit snel voorbij is.
Ziehier reeds onze 2de Mini Pitstop van het jaar, jawel, de kalender staat niet stil. Over
kalender gesproken, zie die vaak na op onze website. Deze wordt wekelijks upgedate. De
beurs in Antwerpen en Gent is niet kunnen doorgaan omwille. Parijs is enkele weken
verzet, IMM afgelast, Brighton terug, Minifair terug, … , er is beweging maar nu ook in
de positieve vorm. Zo hebben wij groen licht gekregen van verschillende instanties en
mogen we Minis on Tour organiseren in April. Meer daarover verderop de Pitstop.
Tevens hier te lezen is een verslag van de Ronde door Vlaanderen die ik met Jeroen reed,
Minivriend Mateo die zich voorstelt, de vaste rubriek ‘uit de oude doos’ en meer. Alvast
bedankt voor de inzending, want deze Mini Pitstop is er zeker voor én door jullie. Leuk
artikel dat je wil delen met ons, een belevenis of ervaring. Laat het ons weten.
Kortom, tijd om de Mini’s uit winterslaap te halen, we hopen je binnenkort terug te zien.
Mini groeten

Foto's Uit de oude doos
Op de foto herken je naast Alec Issigonis (ontwerper Mini), Enzo Ferrari. Vaak reed hij
ermee rond in zijn Modena (Italië). Deze foto dateert van 1964. De Mini was volledig
gemaakt naar de wensen van Enzo. De motor had een tuning beurt gekregen bij
Downton, let tevens op de zijpinkers of extra lampen boven de grill. Kortom, een klein
uniek bommetje

Internationale Mini Meeting 2022 …
Helaas hebben de organisatoren hun meeting opnieuw moeten uitstellen. Voorzien in mei maar helaas veel te
kort om nu al te zeggen dat het zal lukken. Momenteel hebben ze een ‘no go’ van hun provincie. Internationale
Mini meeting wil dan ook zeggen dat ze van overal ter wereld komen, wat de dag van vandaag zeker niet
mogelijk is vermits er nog verschillende landen rood zijn. Een begrijpelijke maar jammerlijke keuze die we enkel
maar kunnen respecteren. Het is een immense organisatie die ze dan ook zo perfect mogelijk willen uitvoeren.
Vandaar de meeting 2 jaar verder wordt gezet, vermits volgend jaar Italië aan de beurt. 2024 wordt dan
normaliter het nieuwe jaar voor Duitsland. Langs deze weg wensen we hen dan ook veel succes met hun
verdere voorbereidingen.
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Zaterdag 19 februari 2022

Vroeg ging de wekker terug af … Omstreeks 6u45
stond Jeroen al voor de deur. Ready. Klaar voor
ons nieuw avontuur, een marathon rally. Ronde
door Vlaanderen met start in Heuvelland, het
zuiden van West Vlaanderen. Toch een eindje
rijden uit het Gentse. Vorig jaar namen we reeds
deel aan deze rally, en dit had een positieve
indruk op ons gelaten dat we deze dit jaar terug
wilden meedoen. Marathon rally, jawel, 320km
stond ons op te wachten.
Bij de start aangekomen merkten we reeds enkele
gekende gezichten. Enkele koffies verder en het
zonnetje was ook van de partij. De dag ervoor
was er een zware storm door het land geraasd dus
zou het parcour er wel verraderlijk bij kunnen
liggen. Startnummer 9 werd op de vooruit
gekleefd, kleine technische keuring en we konden
aan de startboog aanschuiven.
Klaar voor deel 1. Na enkele bol pijl situatie vlogen we meteen een kaartoefening. De topografische kaart kwam uit 1977. De
moeilijkheid is dan ook, bestaan deze wegen nog of liggen er nieuwe wegen langs. Met het vergrootglas bij de hand loodste
Jeroen me via de leuke golvende wegen. De rally was opgedeeld in 13 RT’s (regularity checks) en vele Tk’s (tijdscontroles). Deel 1
bracht ons in de streek van Westouter-Loker richting Abele om zo de middagstop te bereiken in Westende.
Onderweg kregen we leuke RT’s en pittige kaarten. Zo was er in Abele de N38 waar we op en rond steeds moesten rijden, want
op de oude stafkaart die we hadden stond hij er niet op. Knap gezien van de organisatie maar ook van de co piloot Jeroen die het
in de smiezen had. Toch hadden we zeker enkele steken laten vallen in deel 1. Nog niet goed wakker van ons beide,
misopvattingen. Dit reeds in het begin van de etappe. Even waren we ontgoocheld in onszelf, we merkten dat we diep in het
klassement ook stonden die je steeds online kon opvolgen. Ook kan je soms het ongeluk hebben aan de start van een RT, zo
stonden we klaar aan de start, komt er net een peloton fietsers voorbij met volgwagen … en 5 sec later mochten wij vertrekken
aan gem van 49km/u. Die fietsers reden amper 30 en op die ‘boerewegen’ rijden ze zeer breed … Bon, verstand op nul en RT per
RT opnieuw aanvatten alsof het nul is. Na een kleine 120km bereikten we de middagstop, op de zeedijk van Westende.
Een prachtige locatie! Ook beetje de home town van onze supporter ter plaatse Philippe De Lauw die we onderweg ook al
tegenkwamen om leuke actiefoto’s te nemen. In de beachclub kregen we een broodje en kon ons keel wel wat fris verdragen. Een
korte na-evaluatie van deel 1 en reeds uitkijkend op hetgeen komen zal. Ook leuk kregen we tip van ervaren andere rijder Kenneth
Verte dat we steeds mis waren aan de Tk, we stonden steeds aan het gele bord te wachten op onze tijd terwijl dit op het rode
bord was 20m verder … Zo verloren we ook steeds enkele seconden. De organisatie kon ons trouwens makkelijk volgen, in iedere
wagen zat een gps module. Ons traject die we reden kwam op hun computer. Zo moesten ze ook geen letters zetten tijdens de rit,
en wisten ze perfect dat we voor het pleintje de weg namen of achter het pleintje …

Deel 2 was van zet en onze start hadden we alweer gemist …. Tussen de duinen moesten we naar beneden rijden maar er kwam
een tegenligger af. Zodoende we kort uitwijken, het diepe zand in. En we kennen onze lieve Minikes, die hangen lekker laag op de
grond en daar stonden we. Een kwartier later en veel graven en met hulp van enkele supporters konden we de weg vervolgen.
Prachtige foto’s leverden het ons op erna. Gelukkig was deze verloren tijd niet zo cruciaal in het verdere verloop van de rit vermits
het verbindingsetappe was. Enige tijd later stonden we in Snaaskerke klaar voor nieuwe RT. Veel draaien en keren, dit terwijl er
een goed tempo moest gereden worden. Her en der stonden ze dan ook de tijd op te nemen. De RT’s volgenden elkaar snel op
net als de TK’s. Soms eens diep in de remmen, soms eens alle remmen los. Het ging vrij vlot, de regen kwam tevoorschijn en even
later was het ook donker. Dit maakte het nog extra moeilijker.
Om te zwijgen van de vermoeidheid, want na 300km wedstrijd kwamen we aan de laatste pagina’s.

>

< Net op de laatste pagina hadden ze de
situatienummers gewisseld en daar stonden we dan plots
aan controle. We kregen een briefje en wisten meteen dat
het fout was. De uitlooproute naar Nieuwkerke (Finish)
was dan ook met gemengde gevoelens. Wat een dagje.
Geen topdagje naar ons gevoel. Aan de finish, of beter in
de bar zagen we nog bedrukte gezichten. We waren niet
alleen dus die het moeilijk hadden. Leuke anekdotes van
de dag kwamen boven met het zandverhaal als toppertje.
Eenmaal het klassement binnen kwam waren we
aangenaam verrast dat we op de 17de eindigden. Zeer
tevreden waren we als we terug keken op onze dag. Ook
al enkele plaatsen beter dan 2021 toen we 22ste
eindigden. Na het avondmaal konden we de weg terug
zetten richting het Gentse, eenmaal terug in Gent stond er
een vlotte 550km extra op de kilometerteller na ons uitje
vandaag. Een uitje die we niet snel zullen vergeten.
Wesley. (Ps. Meer foto’s en zelfs actiefilmpjes zie je op
onze website )

Zondag 24 April 2022 Minis On Tour
Eindelijk, na 2 jaar uitstel mogen we eindelijk van start. Mini’s on Tour, een classic Mini navigatie rit die voor ieder toegankelijk is.
Hoofdzakelijk bol pijl opdrachten maar er zit bv ook een kaartoefening in. Voor ieder toegankelijk, dit wil zeggen indien je
verkeerd rij je toch snel terug op juiste locatie komt. Er zijn namelijk voldoende ‘opvang’ punten gezet.
We starten onze rit met een heerlijk ontbijtje in Sint-Gillis-Waas. Erna binden we onze rallyplaat op de wagen en gaan we van
start. Via het Waasland brengen de kronkelige rustige wegen ons in Zeeland waar we optimaal kunnen genieten van ons geliefde
hobby wagentje. Na een ongeveer 60km komen we aan in Kloosterzande, de middagstop. Nadat we hier onze maag terug vullen
en de Mini even hebben laten rusten, kunnen we terug van start voor deel 2. Langs de route kom je ook tal van letters tegen, deze
kan je netjes noteren op het controleblad. Later de dag volgt dan een kleine prijsuitreiking. Dit doen we nadat we de finish
natuurlijk hebben bereikt in Wachtebeke. Daar volgt tevens een heerlijke BBQ als afsluiter van de dag.
Kortom, een leuke dag vol Mini plezier! Want dit is uiteindelijk de bedoeling van deze rit, we organiseren dit voor jullie. We
willen op een leuke manier de mini liefhebbers bij elkaar brengen. En hoe kan je dit beter met een leuke ontspannende rit en een
hapje eten. Even genieten na de lange covid periode.
Inschrijvingen zijn reeds van start. Dit kan via mail of via info op website. *Vermits we de caterings moeten reserven vragen we dit
wel tijdig te doen.
Tot binnenkort

Vrienden van

kennis maken met:

de Mini

Mateo De Schepper

Mijn type Mini is een
Austin 1275 1980
Wat was je eerste auto?
Austin 1275 1980
Wat is je favoriete type Mini?
clubman
Ik vind de ergste job aan de Mini:
kabelboom ontcijferen
(het waren allemaal zwarte kabels)
Mijn favoriete eten is toch wel:
de Italiaanse keuken
Mijn mooiste roadtrip die ik maakte was:
rit door zeeland
En mijn Mini heeft een naam, en die luidt:
Excalibur
Als je me vraagt, een meeting of een rondrit?
Meeting: cars & coﬀee
Ik heb inderdaad nog vooruitzichten met de Mini:
North Coast 500
Mijn favoriete muziek in de mini?
geen, enkel de muziek van de motor
Wat mijn droomauto zou zijn?
shelby cobra

Wilt u ook in deze rubriek? Mail ons met de antwoorden op de vragenlijst + foto Mini.

Marters, leuke Beestjes?
Waarom bijten marters in kabels van wagens?
Marters ofwel wezels zijn vaak de oorzaak van kabels in wagens die beschadigd
of gewoon helemaal kapot zijn. De marters worden aangetrokken door
isolatiemateriaal of doordat de kabels sporen van vismeel of visolie bevatten.
Daar zijn marters namelijk dol op. Met als gevolg dat als de kabels in de wagen
hier sporen van bevatten deze doorgebeten worden door de marters. Dit zorgt
natuurlijk voor heel wat ongemak bij een grote verscheidenheid aan
autobestuurders. Die ineens merken dat de wagen niet wil starten, een
foutmelding geeft of heel traag rijdt door automatische systemen die activeren
wanneer de wagen niet goed functioneert.
Er bestaan verschillende manieren om marters af te weren. Sommige beweren dat
u uw wagen moet insmeren met bepaalde producten, gedragen kleren moet
verspreiden rond de wagen zodat de marter afgeschrokken wordt door de geur
van mensen,… deze middeltjes KUNNEN helpen maar er is geen zekerheid.
De enige zekerheid om van marters af te komen is een marter verschrikker, dat is
speciaal gemaakt om marters af te weren. Door gebruik te maken van dit product
zal u geen last meer hebben van marters. Het product maakt gebruik van
bepaalde golven die het uitzendt waardoor marters een bepaalde omgeving
vermijden. Het zal er wel voor zorgen dat de factuur die u zou ontvangen van de
garage voor het herstellen van de leidingen niet meer nodig is.

Een gewaarschuwd mens..

GSM gebruik in de wagen, nieuwe wetgeving !

De gsm gebruiken we wel eens in de wagen, is het voor gps,
muziek of dergelijke. Opgelet …. Er komt verstrenging ...
Vanaf 3 maart worden de regels rond gsm-gebruik in de wagen
aangepast. Vanaf heden mag de gsm enkel vast zitten in de
geschikte houder. Dus niet op schoot, zetel, dashboard liggend,
De wegcode bepaalt dat je als bestuurder geen mobiel
elektronisch apparaat mt een scherm mag ‘gebruiken, vasthouden
nog manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan
het voertuig bevestigd is’. Dit is niet van toepassing wanneer je
voertuig geparkeerd is of stilstaat volgens de bepalingen in de
wegcode.
Natuurlijk, wie zich er niet aan houdt riskeert een boete (derde
graad). Dit gaat naar een onmiddellijke inning van 174€ plus
administratieve kosten …
Toch maar best zien voor een houder … Een verwittigd
man/vrouw.
Wees gerust, de wetgeving is net gestart dus er zullen strengere
controles komen.

jammer van de ruimte toch?
jammer van de ruimte omdat hier een leuk artikel over 1 van jullie had kunnen staan.

Mooie restauratie
uitgevoerd?
kom op met je verhaal
Lastige raparatie?
en tips voor je mede
Mini rijders?
kom op met je verhaal
Leuke tour gemaakt
met de Mini of een rally
gereden?
kom op met je verhaal

De Mini Pitstop
is er voor jullie
maar ook door jullie

Humor Hoekje...

Agenda
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

Een gynaecoloog ziet zijn werk
niet meer zitten. Hij besluit
zich te laten omscholen tot automonteur. Na
2 jaar cursus moet hij examen doen. Voor
zijn gevoel gaat het perfect en het is dan ook
geen verrassing voor hem dat hij slaagt.
Maar hij is wel ontzettend verbaasd over het
aantal punten dat hij heeft gehaald, namelijk
200! Terwijl iedereen weet dat je maximaal
100 punten kunt behalen. Hij vraagt de
examinator om uitleg. "Ik heb je 50 punten
gegeven voor het correct demonteren van de
motor en 50 punten voor het correct
monteren van de motor. En honderd punten
extra, omdat je alles via de uitlaat hebt
gedaan."

Oud Reclamebord

Wij zijn bijna 25 jaar
getrouwd en wanneer ik
thuiskom, verwelkomt
mijn vrouw me nog
altijd met een zoen." "Die alcoholtest ken ik
Huishoudelijke tip: met
alcohol kan je alles
bewaren, behalve
geheimen.

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

