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Hallo Mini Vrienden en Vriendinnen
Hier zijn we alweer. Ondertussen zijn we echt uit de startblokken geschoten. Wekelijks
vind je wel een leuke oldtimer event, beurs of ritje. Zelf waren we ook aanwezig onlangs
in Brooklands voor de Mini day. Het artikel vind je hier verderop terug. Maar natuurlijk
zijn we stilaan, na 2x uitstel door covid, klaar voor onze eigen Minis on Tour.
Zondag 24 april verwelkomen we jullie in Sint-Gillis-Waas voor een heerlijk ontbijtje in
een brouwerij …. komt dit maar goed .. Na het ontbijt trekken we het Waasland in zo
richting Zeeland. De roadbook is haalbaar voor iedereen, zowel voor niet ervaren
roadbook rijders als de ervaren. Uitleg over de systemen krijg je ruim op voorhand via de
mailbox. Zodoende kunnen jullie dit al eens nalezen. Tevens zitten er genoeg regroups in,
kom je er even niet aan uit ? Neem 2 pagina’s verder het adres bij de hand en je kan er
weer meedoor. De inzit van de rondrit is dat we alleen genieten en niet teveel stress
beleven. Middagstop in voorzien in Kloosterzande. Deel 2 gaat verder de Polders in. De
totale afstand van de rit zal ongeveer 120km zijn. Dit allen uitgerekend aan een
gemiddelde snelheid van 30km/u.
Relax tempo, geen rally. Hier en daar tijd voor een fotootje, kortom genieten. Finishlocatie zal in Wachtebeke zijn waar we
afsluiten met een heerlijke bbq. Inschrijven kan nog maar sluit op 17 april. Dus wil je deelnemen aan dit leuk event, stuur ons een
mailtje met je inschrijving. Iedere deelnemer krijgt op 19 april, na betaling, zijn bevestiging alsook reeds het reglement. Tot dan ?
Tevens wil ik jullie ook nog op attent maken dat er enkele leuke evenementen aankomen in Engeland. Bij velen stond vroeger
London Brighton op de agenda. Hou rekening dat je nu in Engeland een paspoort moet hebben, dit kan je aanvragen in je
gemeente. Dit neemt een 2 tal weken in beslag. Dus wees er op tijd bij. Langs deze weg wensen we jullie alvast een prettig
voorjaar toe. Heb je iets leuks voor in de komende Pitstop, stuur ons gerust door.

Wesley Berloo

Foto's Uit de oude doos
Foto uit 1967, Works Morris Cooper s #144 Timo Makinen / Paul Easter en #178 Simo Lampinen /
M. Het vliegtuig is type Douglas DC4 ATL-98 Carvair. Plaats voor 22 passagiers en 5 wagens.
Indrukwekkend voor deze tijd.
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Zondag 27 maart 2022, Brooklands Mini day
Ondertussen al enkele jaren geleden dat ik er heen was
gegaan. In het verleden deze meeting al in alle
weersomstandigheden gedaan. Zo zal Jeroen deze nog
herinneren in de sneeuw met de Moke. Het bezoek van
deze editie was niet echt gepland … Reeds van
donderdag waren we in London voor citytrip zodoende de
meeting makkelijk te bezoeken was op zondag.
Brooklands bevindt zich in Weybridge. Net aan de
onderkant van London. Anderhalf uurtje rijden als je van
Dover komt.
Brooklands Museum is gebaseerd op de locatie van 's
werelds eerste speciaal gebouwde motorracecircuit en
toont een breed scala aan auto- en luchtvaartexposities,
waaronder gigantische raceauto's, motorfietsen, fietsen,
civiele en militaire vliegtuigen, zoals de Wellingtonbommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Ook het
beroemdste vliegtuig de Concorde valt er te bezichtigen.

Maar het wordt dus ook gebruikt voor car meetings, zoals de Mini day. Deze keer waren we niet met de
Mini maar met de ‘gewone’ wagen om zo te zeggen, dus moesten we langs de officiële museum ingang
binnen. Van zodra we op het domein kwamen
hoorden we reeds live muziek … mmm dat was
er vroeger niet, good point. Tal van onderdelen
kraampjes kwamen we er tegen, geen grote
De Test Hill, deze werd reeds gebouwd in 1909,
dit om de ontwikkelingen, vermogen van de
motor alsook het testen. Ook werden die gebruikt
voor de remtesten. Begint rustig aan maar gaat
dan wel goed omhoog. Slechts 110meter lang
maar pittig dus. Leuk tafereel natuurlijk de Mini’s
naar boven zien spurtten. In het verleden heb ik
er nog ongelukken zien gebeuren, lekke radiator,
opgeblazen motor, uitlaat eronder, … maar deze
momenten die we nu zagen verliepen wel
degelijk.

Voorts waren er toch wel wat wagens aanwezig,
denk ik aan een 500 tal. Rekening houdend was
het beetje 50/50 tussen de Classic en News. Dit
viel dan beetje tegen, voor Covid periode was er
toch meer volk aanwezig. Toen stonden er Mini’s
op het testcircuit tot op het eind en nu was het
maar tot halfweg. Het is misschien ook niet
onmenselijk, ook de hoge benzineprijzen en
energieprijzen zullen hier een woordje zeggen bij
de eigenaars. Ook in België merken we in vele
organisaties een terugval.
Toch blikken we terug op een leuk dagje, onze
eerste meeting op Engelse bodem na de covid
periode. Dit smaakt naar meer …
Brighton, Beaulieu, … er zal nog wel eentje
langskomen in het eerste deel van het jaar :)

1 April 2030 Minis in the dark on water?

NEE hoor, late 1 aprilgrap. Maar als het aan Floatingmotors ligt kan dat wel!
Floating Motors, bouwt mini om tot bootje …
Floating Motors heeft dé oplossing voor klassiekerliefhebbers die hun hobby maar lastig kunnen loslaten. Het
Italiaanse bedrijf presenteert digitaal een uitgebreide reeks bootjes met het uiterlijk van iconische automodellen.
We zien een Fiat 500 ‘Jolly’, een klassieke Mini, een Volkswagen T1-bus, een Porsche 550 Spyder, een Jaguar Etype, een Ferrari 328, een Mercedes-Benz 300SL ‘Gullwing’ en de oranje Dodge Charger van de Dukes of Hazzard
voorbijkomen in de digitale beeldengalerij. Onder ‘nu leverbaar’ zijn op dit moment echter alleen de Fiat, de Mini, de
Porsche en de Jaguar te vinden
Behalve de keuze voor een model en een kleur kan er ook worden gekozen uit verschillende drijftechnieken. Naast
de getoonde catamaran-configuratie worden de ‘bootautootjes’ namelijk ook geleverd als hydrofoil, waarbij het bootje
op snelheid uit het water wordt getild. De aandrijving geschiedt in alle gevallen met een elektrische buitenboordmotor,
dus verwacht geen karakteristieke motorgeluiden en -geuren. Of en wanneer de bootautootjes daadwerkelijk op de
markt komen en wat ze dan moeten kosten, vermeldt het verhaal helaas niet.
—
Als je floating motors intikt in google vind je wel veel foto’s of ga naar de volgende website's.

https://www.motorbiscuit.com/floating-motors-making-jaguar-xke-porsche-mini-cooper-boats-more/
https://www.floatingmotors.com

Zondag 24 April 2022 Minis On Tour
Eindelijk, na 2 jaar uitstel gaan 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 rijd je toch snel terug op juiste locatie komt.
Er zijn namelijk voldoende ‘opvang’ punten gezet.

MELD
JE
AAN!

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 60 km 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
Wesley

TRIMARD CLASSIC MARATHON
2-3 april 2022.

verslag van Wesley Berloo.

Een rally met mooie geschiedenis, steeds prachtige wagens aan
de start in Madonna. Een gehucht nabij Langemark, West
Vlaanderen. In de vroegere jaren gingen ze reeds naar de
Ardennen. Deze maal koos de organisatie om naar het Franse
te trekken. 2 jaar na effectieve datum. Want ook deze rally werd
enkele keren uitgesteld door de covid.
Oorspronkelijk was ik niet gepland deze deel te nemen, maar
naarmate de datum dichter kwam jeukte het toch wel … Co
piloot voor deze 2 daagse had ik nog niet tot via via Alexis het
wel wou wagen in de Cooper. Week -1 spraken we af om elkaar
iets beter te leren kennen, vermits we nooit met elkaar reden,
alsook om de toestellen, verleden roadbooks, planningen te
overlopen. Net op tijd zaten ook mijn nieuwe zetels in de Mini.
Vorige maand heb ik Microcell zetels aangeschaft in de kleuren
van men originele zetels. Microcell zetels, kuipjes, werden ook
gebruikt in de jaren ’60. Terug een leuke update aan de Mini
dus. En natuurlijk zaten ze als gegoten.
Vrijdagavond, administratieve controle. Na het werk even vlug
naar Langemark. Daar konden men co en ik reeds het
papierwerk vervolledigen. Stickers, rallyplaten zodoende ik die
thuis reeds op de Mini kon kleven. Je voelde reeds het event.
Madonna was omgetoverd tot ‘rallydorp’ met startpodium etc.
Niet te laat gemaakt, vroeg onder de wol want zaterdag werd
vroeg dag.
Zaterdag, 5u ging de wekker reeds af. Om 7u19 was er
technische controle voorzien, en ik had nog een eindje te rijden
vanuit Oostakker. Alexis stond reeds klaar met zijn materiaal en
zo konden we meteen naar de controle om erna de tripmaster
ijking te doen. Meteen de eerste kennismaking van Alexis met
de feeling van de Mini. Normaliter is hij vaste co piloot in een
Porsche, maar zijn piloot was ziek. Iets over halfnegen reden we
het startpodium af. Weg waren we, enkele honderd meter erna
volgde de eerste RT al. De toon was meteen gezet, het zou
geen lui lekker weekendje worden.
Via landelijke wegen kwamen we snel Frankrijk binnen. De
prachtwegen brachten ons naar de streek van Calais en Le
Touquet. Hier en daar wat beklimmingen zodoende we nog
sneeuw hebben gezien, hoewel de wegen mooi waren geruimd.
De navigatie was niet altijd even simpel. Zeer goed
georganiseerd met tal van valletjes. Zo waren we ook enkele
keren verkeerd, een baantje net niet gezien werd meteen
afgestraft.
Ook bij een tijdscontrole waren we 2min te vroeg, die stonden er
plots maar onze snelheid zat in de Mini waardoor we al
remmend, slippend over de TK vlogen … oeps. Veel
kaartoefeningen zoals ‘op 1 na kortste route’ zorgde ook bij
velen wat verwarring zodoende dit wel een gespreksonderwerp
was tussen de deelnemers. Toch ging de route vlotjes voorbij en
deze bracht ons naar de Baai van de Somme. Prachtlocatie.
Mooi hotel, mooie wagens, leuke mensen, lekker eten en
drinken, … alles was aanwezig om er een fijne avond van te
maken waar de ene na andere anekdotes werden verteld. Ook
die tussenstand kwam binnen en mooi stonden we op plaats 6.
Maar veel wilden we er ons niet aan vastpinnen, daags nadien
volgde nog een dikke 300km zodoende er nog veel kan
gebeuren en veranderen.
De zondag begon zeer fris, alle wagens goed vervrozen. De ene
wagen werd al in gang geduwd, de anderen waren nog ijsvrij
aan het maken. De Mini is voorzien van elektrische
voorruitverwarming zodoende het ijs vrij snel weg was, ook het
starten ging vlotjes. De Mini had er zin in. Onze oogjes waren
nog niet volledig top maar dit kwam wel goed. We hadden reeds
sneeuw en zon gezien. Vandaag kregen we hagelstenen en
regen over ons dakje met een vleugje hier een daar zon.
Anderzijds, een leuk rallyweertje.

Bij de eerste RT reden we helaas verkeerd. Een verwarring, wat
net de bedoeling was, bracht ons op het verkeerde spoor. We
reden de waterbak in, in de verkeerde richting.
Gelukkig hadden we het wel snel door zodoende we
rechtsomkeer maakten en de juiste route namen, nu de
waterbak in andere richting … vonden we dit erg, nee zekers :).
Letters dienden ook genoteerd te worden.
Er waren 2 klasse’s, de toering en de marathon klasse. 2
verschillende kleuren van letters … je raad het al, we lieten ons
1x vangen aan het kleur van de toer klasse. Jammer, maar we
zijn van het principe meteen net noteren dus een terugweg was
er niet.
Jammer uiteindelijk want we reden de juiste route.
Alexis navigeerde me zeer vlotjes door de heuvelende Franse
wegen, in de kaartoefeningen was hij volledig in zijn sas.
Haarspeldbochten, op en tussen heuvels, … de Mini deed het
tevens uitstekend. De laatste RT was aan gemiddelde van
49,99km/u. Dit over een afstand van 4-5km over slingerende
baantjes. Deze ronden we fijnloos af, dit deed ons deugd om
nog eens een goede RT te rijden en zo eindigde de rally ook.
Bij het binnenrijden van het finishdorp werden we ontvangen
door een aperitief voordat we het podium op mochten. Na het
drankje startte de Mini niet meer … oeps. Ik hoorde de
benzinepomp draaien maar er kwam niets uit. Dat de teller
reeds lange tijd op E stond zal daar ook iets mee te maken
hebben. Benzineloos. Met enkele sympathisanten werd de Mini
over de laatste streep op het podium geduwd. Dit noemen ze
eens anders finishen.
Gelukkig na het podium lag een benzinestation dus het
probleem werd later meteen opgelost.
We kijken terug naar een pracht event, een zwaar weekend
weliswaar maar eentje die me wel kan bekoren. Laat het ons
maar in de top van de regularity ritten zetten .En de uitslag, na
pech bij de nr1 die uitviel schoven we 1 plaatsje op naar plaats
5. Meer dan tevreden trokken we terug naar het binnenland.
Nu maken we even tijd voor ons eigen Mini events, denkend
aan Minis on Tour, London Brighton mini run, Mini Cooper day
Beaulieu, … Even genieten op een andere manier.

VOORJAAR / ZOMER 2022
Voorjaar, heerlijk gevoel, bloemetjes komen op, langere dagen, de mini weer uit de garage en de zomerkleding weer
uit de kast. Maar misschien denk je 'weer dat overhemd en dat truitje? ' Denk eens aan onze Merchandise, boordevol
nieuwe kleding voor de zomer (trouwens alle jaargetijden) maar nu veel nieuwe kleding en kleuren in vele maten voor
Dames en Heren. Zie onze website en bestel helemaal zelf in de uitgebreide BMOT winkel.
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Jammer van de ruimte toch?

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

Lastige reparatie uitgevoerd? Misschien tips
voor de andere mini rijders? Kom op!

Leuke tour gemaakt met vriend of familie, of een
rally gereden? Mooie route ontdekt? Kom op!

Mooie restauratie uitgevoerd en wil je anderen
je mooie werk laten zien? Kom op!

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

Oud Reclamebord

Een brandweerman staat buiten bij de
brandweerkazerne te sleutelen aan de motor
van een pomp.
Opeens hoort hij achter zich een lief stemmetje
dat zegt: "Dag meneer de brandweer". Hij draait zich om en ziet
een klein meisje van een jaar of zes, dat in een bolderwagen zit.
De bolderwagen is omgebouwd tot een brandweerwagen,
compleet met ladder en brandslangen.
De wagen wordt getrokken door een hond en een kat.
Complimentjes makend over wat hij ziet loopt hij rondom de
bolderbrandweerwagen.
De hond is met een riem aan zijn halsband voor de kar
gespannen. De kat, het blijkt een kater, zit vast aan de kar via een
touwtje om zijn testikels.
Een beetje verbaasd zegt de brandweerman tegen het lieve wicht:
"Ik wil me er niet mee bemoeien, maar volgens mij trekt die kater
de kar beter als je hem ook aan een halsband vastmaakt".
"Dat weet ik," zegt het meisje, "maar dan heb ik geen sirene!"

Kijk goed hierboven. . Je ogen kunnen niet alle 12 zwarte punten
tegelijk zien. Maar ze staan er wel degelijk!

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

