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Hallo Mini Vrienden en Vriendinnen

Wesley Berloo

Ondertussen hebben we al enkele uren, dagen zon achter de rug. En
dat merk je wel in het straatbeeld ook, je komt al vaker een oldtimer
tegen. De kalender begint ook vorm te krijgen en er is voor elk wat
wils. Meetings, rondritten, beurzen, … Tijd om de Mini uit te halen
dus. En dat deden we reeds al met onze eigen organisatie Mini’s on
Tour. Een zonnige dag, kleurrijke Mini’s en enthousiaste deelnemers.
Alle ingrediënten waren aanwezig voor alweer een onvergetelijke rit.
Een verslagje lees je hier verder in de Pitstop. Nu is het tijd de Mini te
poetsen en klaar te zetten voor volgend event. Komende maand
zullen we London Brighton Mini run bezoeken. 1 van de grootste
evenementen in England. Indien je meer info wil over ‘reizen naar
England’, stuur ons gerust een mailtje en we helpen je er graag bij.
Wil je in de komende Pitstop, net als Luc, even je Mini delen met ons
? Of nog bezig met restauratie, keuring of ander leuk verhaal. Deze
Pitstop is er steeds voor en door de Mini liefhebbers. Ik zou zeggen,
print die even uit of zet die op de tablet. Ga richting de koelkast voor
een heerlijk drankje en zet je op je terras. Geniet van deze Pitstop :)
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Foto's Uit de oude doos
Mike’s Mini genomen in Donnington (GB) 1979 op de 20ste verjaardag van de Extravaganza meeting.
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Even napraten.........
26 april 2020 … de originele datum van Mini’s on Tour. Helaas toen door de corona pandemie hebben we deze niet kunnen
organiseren en kwam Mini’s on the Desk tevoorschijn. 2jaar na datum waren we eindelijk blij de echte rit te organiseren. Onze
eerste echte rit na lange tijd.
2 jaar terug waren we klaar met het roadbook, je zou denken. Gewoon oppakken en printen. Oppakken werd gebeurd afgelopen
winter. Al snel kreeg ik antwoord van een startlocatie dat we niet meer konden ontbijten. Dit begon de zoektocht naar nieuwe
startlocatie en niet ver van Sint-Gillis-Waas. Daar kwamen we terecht bij een Brouwerij, een zeer mooie setting met brasserie eraan
vast. Enthousiast waren de eigenaars bij het eerste gesprek. Al snel was er een deal geklonken. Zodoende was er maar een minimum
aanpassing aan roadbook. Dacht ik helaas … De eerste kilometers zijn ondertussen uitzonderlijk plaatselijk verkeer … En dit voor
veel kilometers. Dus grote aanpassingen. Ik stond versteld hoeveel er veranderd in die 2 jaar tijd. Wegen die er plots veel slechter bij
liggen, wegenwerken (maar dat is typisch België), … Tot op de laatste dag voor organisatie gebeurden er nog jammerlijk
aanpassingen. Gemeente die beloofde tot doorgang maar enkele dagen ervoor de groene lamp uitdraaide en me mailde met hun
excuses.
Maar gelukkig verliep de wedstrijddag zeer vlotjes. Een prachtige ochtendzon verwelkomde de deelnemers aan de Brouwerij. Tijdens
het ontbijt konden ze reeds het reglement lezen en bijpraten. Want het was voor iedereen een leuk weerzien na de covid-stop.
Omstreeks 10u werd de start gegeven en iedere minuut vertrokken ze het Waasland in. Enkele bol pijl opdrachten later kwamen ze
terecht bij de eerste doordenker, een visgraat tussen de bol pijlopdrachten. Vele hadden die over het hoofd gezien en namen de
verkeerde letter mee (X). Na iedere moeilijk puntje stond er in de roadbook een opvangadres. Zodoende konden ze snel aansluiten.
De ingetekende kaart in het eerste deel zorgde voor andere deelnemers toch de nodige ‘stress’. Deze was getekend rond de prachtige
kreek De Vogel. Jawel, ondertussen waren we in Zeeland, de Polders.
Langs de route kwamen de deelnemers controle letters tegen alsook werd hier en daar een straatnaam genoteerd. Althans, de eerste
3 letters was de opdracht. Op enkele na kwam iedereen toch tijdig aan op de middagstop. Een gezellige theetuin te midden de
Polders. Hoe Engelser kan het zijn.
Na de lunch konden de motoren weer van start. Terug via bol pijl situaties. Hier was het opletten geblazen, enkele pleintjes waren
onderbroken zodoende men de juiste weg diende te nemen. Enkele routebeschrijvingen later kwamen we op een nieuwe
kaartoefening, de tweede van de dag en tevens misschien de moeilijkste. Hoe moeilijk de kaart ook is, iedereen kon zijn weg terug
vinden, al dan niet via de juiste weg. Voor schifting werd ook gevraagd te noteren hoeveel kilometers ze gereden hebben op de
kaart. Dat ze daarvoor 3 stempelcontroles langs kwamen zorgde ervoor dat ze meteen juist moesten rijden. Foutloos top op de
meter was Bart Lezy. Let erop dat je in een kaartoefening, eenmaal je in 1 richting de weg hebt bereden je niet dezelfde weg mag
nemen tegenovergesteld. Ik zag verschillende mensen draaien op een punt. Het pleintje met de hoge bermen diende je
tegenwijzerszin te nemen steeds. Je kwam van B richting kortste weg naar 1, daarvoor moest je reeds over 4 en eerste straat rechts
tussen de bermen en meteen link op 1. Uiteindelijk bereikte iedereen de volgende tussenstop, de Polderhoek. Het ‘moeilijkste’ deel
van de rit zat erop, iedereen kon achterover leunen en iets fris drinken. Van hieruit waren het slechts 38km meer via relatief
makkelijke opdrachten.
Daardoor kwamen de eerste deelnemers snel aan in Puyenbroeck. Als afsluiter van de zonnige en ondertussen warme dag konden we
allen nagenieten van de BBQ. Lachende gezichten, leuke verhalen, anekdotes werden verteld.
Maar natuurlijk, een dagrit met opdrachten vraagt om een klassement. De top 10 lag zeer dicht bij elkaar, hier kwam de schifting ook
goed van pas want we hadden 3 personen op plaats 2. Uiteindelijk was de derde plaats voor Andries Tom en familie, de tweede
plaats voor onze Nederlandse vrienden Oosterom Marco en zoon Joost en op de eerste plaats met slechts 1 misser Olevier Els en
Del’Haye Bjorn.
Langs deze weg willen we alle deelnemers bedanken !! Jullie waren geweldig, sympathiek en enthousiast. Leuke Mini familie steeds
weer.
De letters zijn ondertussen opgeruimd, de stafkaarten van de Vlaamse Ardennen terug op tafel. De eerste gesprekken zijn gestart met
de caterings. We kijken er alvast uit naar de Mini’s in the Dark. Maar laten we eerst verder genieten van de andere evenementen nu
we terug kunnen.
Tot binnenkort !
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Nog even nagenieten van deze TOP-dag?

Marco Ooms - Anneke Lefevre

Check stempel

Geel geweld van Tom Andries

Viaeene Franky en Dilan
in hun retro Mini 1979

Langs waar moeten we nu?

Nik en Cas Brouckaert

Clubman Estate
van Claas Marcel en Heijlen Annita

Mini Cabrio van Bart Van Vooren
En wie komt daar om de hoek?

Op onze website staan alle foto's
gemaakt van de Mini's on Tour 2022

Welkom Nieuwe
Mini Vriend
Hallo Allemaal,
Sinds februari 2022 ben ik de fiere
bestuurder/bezitter van deze Mini.
"Speciale" reeks van 3000 exemplaren
voor Europa. Zwarte zetels met rode
bies, rode veiligheidsgordels...
Verkocht in 1988/1989. Deze is van
oktober 1988 en had 116 000 km bij
aankoop. 1000cc motor. 31 kw 42pk
Stond toen nog op de originele wielen
(rode stalen velgen met grijze sierschijf)
die intussen vervangen zijn.(Banden te
oud volgens inspectie)
Kostprijs op 28/09/1988 : 187.500
Belgische fr.
Groetjes, Luc Kooigem

Zaterdag
1 oktober
2022
Mini's in the Dark.
Woordje uitleg omtrent Mini’s in the Dark
Na de geslaagde eerste ‘corona safe’ editie gaan we verder met een nieuw. Ondertussen zijn de eerste ‘stenen’ reeds gelegd. We
starten op zaterdag 1 oktober omstreeks 18u in Oudenaarde. Start en finish is deze keer op zelfde locatie. Degene die dus willen
kunnen afkomen met aanhanger. Mini’s in the Dark begint nog met een hopelijk mooie avond zon. Het eerste gedeelte brengt ons
naar door mooie kronkelende wegen in de Vlaamse Ardennen. Onze geliefkoosde classic Mini zal zijn hoogtemeters makkelijk
bereiken met de beklimmingen en afdalingen. Halfweg het roadbook lassen we een tussenstop in zodoende we even terug op ons
krachten kunnen komen voor het tweede gedeelte.
Dan zal het duisternis reeds aanwezig zijn. De navigatiesystemen die gebruikt zullen worden zijn de gekende bol pijl opdrachten
alsook routebeschrijving en nota’s. Alles zal zeer duidelijk uitgelegd worden. Om de 2-3 bladzijden in het roadbook zullen er
opvangpunten komen, indien je even verkeerd rijdt vind je snel de weg terug dus.
We hopen jullie te mogen ontvangen op deze leuke avond, verdere info zal je steeds zien in de komende Pitstops alsook onze
website. Inschrijvingen voor de rit zijn reeds open.
Degene die willen kunnen overnachten in Oudenaarde, de start en finish wordt gegeven in het
Leopold hotel. Momenteel hebben ze reeds enkele kamers opzij gezet voor de Mini liefhebbers die je
kan boeken via deze link :
https://reservations.prem-hospitality.com/bookings/specials/speciaal-tarief-----belgian-minis-on-tour
Na de finish geen zorgen en kan je nog lekker napraten in de bar met de andere liefhebbers. Tevens is
er een overdekte, gesloten parking aanwezig. Maar het is zeker geen verplichting! Opgelet, het hotel
heeft enkele kamers vrij tot de zomer. Erna komen die weer vrij voor andere gasten.
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Stratencircuit Reims - Gueux (Frankrijk)
Een icoon in de autosport, een vaste tussenstop voor de autoliefhebbers die in de champagnestreek zijn. Het stratencircuit is reeds
lange tijd niet meer in gebruik maar de pit-gebouwen staan er nog steeds.
Sinds kort mag er niet meer geparkeerd worden voor de gebouwen, zelfs niet gestopt. Officieel mag het echter niet meer, want
zoals het Franse klassiekerweekblad 'La vie de l'auto' meldt, is er sinds 11 maart een departementaal besluit van kracht dat het
stoppen langs de weg D27 tussen Reims en Gueux verbiedt. Dit hebben ze gedaan omdat er gevaarlijke situaties gebeurden bij
het stoppen, vertrekken, oversteken foto’s, … Ook werd er snel gereden in de pitstraat. Volgens de autoriteiten zullen vanaf heden
verschillende controles gebeuren. Alleen voor bijeenkomsten die worden ondersteund door de stichting Les Amis du Circuit de
Gueux kan een uitzondering worden aangevraagd …
Sinds er begin jaren zeventig de laatste races plaatsvonden, is het pitcomplex van het circuit van Reims-Gueux niet meer in
gebruik, maar alles staat er nog: de wedstrijdtoren, het gebouw van de tijdwaarneming, de persbox en de pits zelf. Compleet met
reclameschilderingen erop, die de afgelopen jaren deels zijn opgefrist door de vrijwilligers van de zeer actieve stichting die zich
voor het behoud van het historisch erfgoed inzet. Aan de overkant van de doorgaande weg bevinden zich de tribunes, die ook
historie uitademen.

Agenda

Humor Hoekje...

Onze agenda staat barstensvol met rally's,
evenementen, beurzen etc. Wel vragen we
jullie de agenda op de website steeds te
raadplegen omdat daar de laatste informatie
staat die dagelijks bijgehouden wordt.

Een rechter die in zijn club een beetje te diep in
het glaasje gekeken had, komt buiten en moet
zo ontzettend kotsen dat hij zijn hele kostuum
onder kotst. Thuisgekomen hangt hij zijn kostuum in de badcel en gaat
gewoon naar bed. De volgende morgen gebeurde het volgende:
Vrouw..: 'Viezerik, je hele kostuum zit onder de kots!'
Rechter: 'Ja, sorry, een dronken kerel vroeg mij gister avond hoe laat
het was en toen ik op mijn klokje keek kotste hij mij onder. Maar ik heb
zijn naam en adres en zal hem een maand celstraf geven.'
Vrouw..: 'Nou geef hem dan maar een half jaar, want hij heeft ook je
broek nog volgepoept!'

Als je de weg
kwijt bent,
moet je onder je
auto kijken.

Een man komt in een ijzerwinkel en vraagt of ze ook WESPEN
verkopen. 'Nee natuurlijk niet' zegt de verkoper. 'Oh,' zegt de
man, 'Maar waarom liggen ze dan in de etalage?'

Een vrouw kwam thuis. Met een onbetaalbare schitterende
bontmantel aan.
'Hoe kom je daaraan?' vroeg haar man. 'Die heb ik gewonnen
met de loterij,' zei de vrouw.
Een week later kwam ze thuis met een jurk aan van zeker
honderden euro's.
'Hoe kom je daaraan?' vroeg haar man. 'Weer gewonnen met
de loterij' zei de vrouw weer.
Weer een week later kwam de vrouw thuis met een leuk sportwagentje.
'Hoe kom je daaraan?' vroeg haar man weer. 'Toevallig weer
gewonnen met de loterij' zei de vrouw weer en vervolgde:
'Maar ik moet zo weer weg, dus als jij zo lief wilt zijn om even
het bad vol te laten lopen, dan kan ik me wassen en omkleden
voor ik weer weg ga.' Toen de vrouw in bad wilde gaan bleek er
slechts twee centimeter water in het bad te staan. De vrouw
vroeg aan haar man: 'Waarom heb je zo weinig water in het
bad laten lopen ?' Waarop de man zei:
'Omdat ik veel te bang ben dat je LOOTJE nat wordt!'

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

