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Hallo Mini Vrienden en Vriendinnen
Hier zijn we reeds met de nieuwste Pitstop, sneller dan voorzien. Maar dit is
het voordeel van een Pitstop natuurlijk, altijd toegankelijk. Kunnen we even
bijtanken, of beter, even achterover leunen in de zetel en gezellig het blaadje
lezen.
Na de covid-jaren terug de goede weg op … en deze weg liep onlangs in
Brighton. Één van de grootste events van het jaar. Een leuk verslagje lees je
hier in deze Pitstop. Tevens vond ik het leuk eens een vergeten Mini uit de
doeken te halen. Een witte Mini is misschien niet steeds voor mij maar als er
dan toch wel een special is dan wel de Advantage … jawel een special editie
mini ter ere van de Tennis Grand Slams.
We hebben nog veel moois in het verschiet komende maanden van
evenementen, maar eenmaal de zomer voorbij organiseren we nog een
leuke Mini’s in the Dark. Let erop, als je op hotel wil gaan dien je die te
reserveren in de lente nog om van de speciale condities te genieten.
Natuurlijk is dit geen vereiste voor deelname. Deelnemen zonder
overnachting is ook perfect mogelijk. We kijken er alvast naar uit, maar eerst
nog beetje zomeren. Heb je een leuk artikel, foto of ervaring ? Stuur ons
deze gerust door voor de volgende Pitstop.

Wesley Berloo

Veilige Mini kilometers !
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Foto's Uit de oude doos
Stempelcontrole tijdens de Griekse rally, Acropolis in 1967.
Paddy Hopkirk en Ronald Crellin in hun BMC Mini Cooper S waarmee ze 1ste eindigden!
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The London Brighton Mini run
Zondag 15 mei 2022
Ondertussen reeds enkele jaren geleden van de laatste run, 2019. Ook toen waren we erbij. Na de vervelende gekende periode
nadien konden we ons eindelijk opmaken voor een nieuwe L2B. Zelf ging ik deze keer niet met de Mini, maar met de ‘normal’ car.
Links en rechts hoorde ik of er kandidaten waren, maar bleek dat nog niet veel Belgen klaar zijn met hun reispas. Alsook, we hebben
allen wel wat in te halen na de covid en dan moeten er keuzes gemaakt worden. De mijne was easy, Brighton in one day. Ook ik
had niet de tijd om er een tweedaagse van de maken en verkoos een dagje op en af …
Omstreeks 5u ging de wekker, sprong uit bed en na de ochtendrituelen zat ik reeds een half uur later in de wagen. Een dikke 2u
richting Calais. Een bakje koffie, ontbijtje en opwekkende muziek. De dag startte prima. Zorgeloos kon ik tijdig inchecken. Deze keer
koos ik voor de Eurotunnel, ik vertrouwde P&O nog niet volledig terug na hun stakingen de laatste weken. Helaas sprongen de
prijzen voor de overtocht ook flink de lucht in in vergelijking van afgelopen jaren. Maar dit kon me nu niet tegenhouden. Eenmaal
in Folkestone toegekomen koos ik voor de rustige landelijke binnenwegen richting Brighton.
Brighton, tevens de eindfinish van de run waar alle Mini’s verzamelen op de dijk. In het verleden deed ik enkele keren de run zelf
ook. Deze start aan de rand van London. De avond voordien moet je de Mini plaatsen in de vele lange rijen en ook daar wordt
gestart omstreeks 7u. De deelnemers kunnen kiezen voor de binnenwegen of nemen de snellere snelweg. Eigenlijk rij je 1 lange file
van London naar Brighton met veel vertragingen. Je merkt in Brighton dat ze nog oprijden na 14u … Zodoende hebben ze héél veel
gemist in Brighton. Maar …. Als je dit nog niet deed deze run, moet je dit zeker eens meepikken! En natuurlijk hebben de deelnemers
de Mini’s reeds allen gezien daags ervoor in London.
Ik ging dus rechtstreeks naar Brighton, heerlijk om terug op de Engelse wegen te zijn. De typische Engelse dorpjes doorheen. Zalig.

Rond 9u bereikte ik reeds the place to be. Beetje vroeg, de ‘kraampjes’ waren nog aan uitpakken, de show and shine Mini’s nog aan
poetsen, alsook kwamen de eerste clubstanden tot zijn recht. Zodoende kwam ik reeds Davy en Aaricia tegen met hun Clubman
Estate, dit bij de bijhorende clubstand van de Estate. Ondertussen kwamen de regendruppels uit de lucht … Tijd voor een stevig
Engels ontbijtje in een restaurantje verderop. Want het weer zou vandaag zeer wisselvallig zijn, dus we moeten er stevig op staan.
Een uurtje later was de regen gestopt en kon ik starten met het bezichtigen van de vele Mini’s. Een mooie opkomst. Net iets meer
dan 1500 tickets waren verkocht. Minder dan vorige edities maar daar zal de covid wel een stukje in gesneden hebben, duurdere
benzineprijzen, onderdelen, … Maar bon + 1500 zeker mooie opkomst!
Verschillende clubstanden zoals de Essex Mini Club, Moke Club of een mooie sliert van Mini 3Oth’s. Verderop was het de ‘show and
shine’ contest geblazen. Tussen de regendruppels door zag je velen hun Mini terug opblinken, een druk dagje voor die mannen :).
Maar zeker mooie Mini’s, de show and shine is onderverdeeld in verschillende klasse’s, Mini Van’s, MK1’s, MK2,MK3, MK4, … tot
New. Jawel, deze waren ook aanwezig, je merkt dat in England veel classic lovers als tweede wagen een New hebben. Gelukkig
hadden ze in Brighton de Mini’s toch wat verdeeld. Zo stonden de New’s tegenover de Classic. Toch waren er naar mijn gevoel deze
keer meer Classic dan New. Ook Arne kon dit beamen, hij was er aanwezig met zijn Mini Van, maar deze stond ergens in de straten
van Brighton vermits hij er een eigen run van heeft gemaakt.
Onderdelen kon je er ook natuurlijk vinden, naast leuke miniatuurstanden, gadgets, retro borden, … Kortom, alles was aanwezig
om het een leuk uitje van te maken, en dit was het dan ook.
Toch vroeger dan voorzien ben ik teruggekeerd richting de shuttle. Omstreeks 14u begon het zwaarder te regenen, en ik had wel
zogoed als alles gezien door men vroege aanwezigheid. Deze terugweg verliep zeer vlot en omstreeks 20u30 was ik terug in het
Gentse. Ideaal dagje dus. Op het weer na was dit een fantastische dag, zo mogen er meer terug zijn. Misschien volgend jaar terug
meepikken met de Mini dit event, kunnen er misschien een BMOT weekendje van maken, indien interesse ? Laat alvast weten dan
noteer ik dit en bekijk ik de mogelijkheden.
Volgend event in England gepland is normaliter de Cooper day in Beaulieu, een beetje verder
maar wat mij betreft, de show van het jaar ! Meer daarover in de volgende Pitstop. Alle foto's op de website!
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De Mini werd in de loop der jaren in een aantal gelimiteerde edities aangeboden die meestal een
speciale combinatie van bekleding en badges bevatten en sommige ook mechanische upgrades.
De Mini Advantage werd voor het eerst gelanceerd in Frankrijk in mei 1987, dus exact 35j terug,
om samen te vallen met het Franse Open tenniskampioenschap en vervolgens in de UK in juni.
Dus het was beschikbaar tijdens de kampioenschappen op Wimbledon. Je had het reeds door,
advantage is een gekende tennis term. De Advantage was gebaseerd op de Mini City en werd
diamantwit geverfd met grijze bumpers en deurgrepen; zwarte buitenspiegels; witte wieldoppen
voor de 12 inch stalen velgen. Grijze kunststof wielkastverbreders en dorpelafwerkingen. De
emblemen en badges hebben een tennisnet-thema op de zijkanten van de carrosserie met het
Advantage script logo en het Advantage logo rechtsboven op het kofferdeksel. Het interieur is
afgewerkt in vuursteengrijs en jadegroen 'tennisnet' doek op de stoelen en deurpanelen. Andere
uitrusting die op deze limited edition Mini is gemonteerd, omvat een toerenteller, radiocassette,
getint glas en openslaande achterruiten met chromen rand. Er werden 2500 auto's geproduceerd
voor de Britse markt. Als je het mij vraagt een zeer prachtig unieke reeks!

Rare Ltd Edition Mini
Advantage on just 8980
Miles From New
£15,495
Condition
: Used
Year
: 1987
Transmission : Manual
Mileage
: 8.980
Fuel
: Petrol
Color
: White
Doors
: 2

Ook iets leuks
'gespot'?
Stuur in naar ons
en deel je info !
I k zeg: Doen!

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. Ze hebben 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.

Zaterdag
1 oktober 2022
Mini's in the Dark.

MELD
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AAN!

Hier wat antwoorden op aan ons gestelde vragen:
Wanneer gaat het event door ? Zaterdagavond 1 oktober 2022, start om 18u.
Waar is de start en finish ? Zowel de start als finish is in Oudenaarde. De route speelt zich voornamelijk in de Vlaamse Ardennen
af.
Welke type Mini ? Deze rit is toegankelijk voor iedere Mini Classic eigenaar.
Moet ik extra’s voorzien aan/in de Mini ? Neen, goed werkende verlichting is een must. Alsook goede remmen vermits we wat
beklimmingen en afdalingen doen. Een leeslamp is zeker geen overbodige luxe. Eventueel met harde map om je roadbook op te
leggen.
Wat is de kostprijs ? 20€ inschrijving per Mini. (hoeveel personen er in de Mini zitten speelt geen rol)
Hoe schrijf ik me in ? Via onze website www.belgianminisontour.be vind je alle gegevens voor inschrijvingen en betaling.
Wat krijgen we voor de prijs ? Een mooi roadbook, rallyplaat alsook een rally stickertje.
Welke navigatiesystemen ? We opteren voor het bol pijl systeem alsook routebeschrijving. Eenvoudige navigatietechnieken die
voor iedereen toegankelijk zijn.
Wat als ik dan toch verkeerd rij ? Om de 2-3 pagina’s is er een ophangpunt, daar kan je eventueel naar navigeren en de route
verder zetten.
Voorzien jullie een tussenstop ? Jawel, dit jaar is er een tussenstop voorzien die autovriendelijk is, hier kunnen we (niet verplicht)
iets drinken.
Is het een wedstrijd ? Het is géén snelheidswedstrijd, dit is een toeristische rondrit. Langs de route kunnen er wel letters staan
alsook vragen die dienen opgelost te worden.
Valt er iets te winnen ? Dit is niet de hoofdingesteldheid. Natuurlijk voorzien we iets voor de 1ste plaats maar dit is niet onze key
factor.
Kunnen we overnachten ? Deze optie is mogelijk, we vertrekken bij het Leopold Hotel in Oudenaarde en ze hebben voor ons een
boekingscode voorzien. Er is zelf optie voor afgesloten indoor garage.
https://reservations.prem-hospitality.com/bookings/specials/speciaal-tarief-----belgian-minis-on-tour
Hier kunnen we tevens gezellig napraten in de bar.

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.

Cartoon van toen

Een man komt in een bar, na een paar
pilsjes gedronken te hebben, gaat hij
naar het toilet. Als hij terugkomt, heeft
hij een grote natte plek in zijn broek.
"Leuk is dat, gezellig", merkt de
barkeeper droogjes op.
"Ja sorry", zegt de man, "ik ben mijn bril vergeten. En ik heb
zo’n klein dingetje, ik kon hem zo gauw niet vinden."
"Neem de volgende keer mijn bril dan mee", zegt de
barkeeper.
Na een uurtje moet de man weer naar het toilet en hij vraagt de
bril van de barkeeper. Even later komt hij terug, nu is de man
nat tot onder zijn oksels.
"Wat gaan we nou krijgen?" zegt de barkeeper, "je had mijn bril
toch mee?"
"Ja", zegt de man, "en ik haal een enorm ding uit mijn broek.
Ik dacht die kan nooit van mij zijn , dus ik heb hem weer terug

Wist je dat?
Er zijn momenteel wereldwijd 1 miljard auto’s in gebruik.
Een autogordel redt iedere 6 minuten 1 leven.
Volvo ontwikkelde de driepuntsgordel en maakte het patent
gratis beschikbaar voor andere autofabrikanten.
In de 20ste eeuw veroorzaakten paarden en hun uitwerpselen
zoveel vervuiling dat auto’s een groen alternatief waren.

Het is niet wat je ziet!

Elke dag worden er 165.000 auto’s geproduceerd.
In Turkmenistan hebben automobilisten recht op 120 liter
brandstof per maand. Gratis!
De geur van een nieuwe auto komt uit meer dan 50 stoffen.
In Rusland is rondrijden in een vieze auto een misdaad.
Het voertuig met de hoogste kilometerstand legde 4.586.630
kilometer af.
75% van alle ooit geproduceerde Rolls-Royce’s rijdt nog
steeds op de openbare weg.
Bron: Factslides

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

