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Hallo Mini Vrienden en Vriendinnen

Wesley Berloo

rrrrrrrrrrits, alweer een maand van de kalender. Ondertussen reeds September.
We kunnen enkel terug blikken op een warme, droge zomer. Afgelopen
periode waren er wel enkele events maar dan eerder meetings. Nu is het terug
tijd voor de rondritten of ritten. De Mini kan er ook terug beter tegen met een
beetje frissere wind. Helaas verloren we afgelopen zomer een belangrijk
persoon in ons Mini leven, Paddy Hopkirk. De man die de Mini op de
wereldkaart bracht, de eeuwig sympathieke man die steeds open en
beschikbaar was voor een praatje op de Mini shows in England. Verder in de
Pitstop hebben we dan met alle plezier plaats gemaakt voor onze star.
Afgelopen week startte ik persoonlijk ook mijn najaarsseizoen, dit met de
regularity rally Mid Flanders Classic. Samen met Jeroen maakten we er weer
een onvergetelijk moment van. Jawel, we zijn terug vertrokken. Stilaan komt
ook onze eigen avondrit in vizier. Mini’s in the Dark gaat door op
zaterdagavond 1 oktober, inschrijven kan via de gekende weg. We kijken er
alvast naar uit jullie te mogen verwelkomen. Het parkour is reeds klaar en we
vertrekken vanuit Oudenaarde richting de Vlaamse Ardennen tot over de
taalgrens waar we een tussenstop houden bij onze vrienden in Wodecq,
Moulin du Mouflu. In het verleden waren we er ook al te gast tijdens de 100
Miles Rally of Belgian Diamond Mini Run. Eenmaal daar vertrokken zal het
ondertussen al donker zijn. De lichten van de Mini zullen van ver herkenbaar
zijn tussen de heuvels van de Vlaamse Ardennen. Zorg alvast voor een lichtje
in de Mini voor de lieve co piloot(e). Kortom, zoals gezegd. Belgian Minis on
Tour … altijd op weg naar iets leuk …
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Motor Racing at St. Ouen's Bay, Jersey, C.I.

Patrick“Paddy”Hopkirk: 1933–2022
Farewell, Paddy Hopkirk, one of the best rally drivers ever.
De sympathieke en immer geliefde Paddy Hopkirk, rally icoon uit de jaren 60 is niet
meer. Geboren op 14 april 1933 in Belfast, Noord-Ierland,overleden22 juni 2022 op
89-jarige leeftijd. Als fabrieksrijder bij de British Motor Corporation (BMC) verwierf hij
internationale faam door het winnen van de Rally van Monte Carlo in 1964. Dit met
Henry Liddon (20/04/32 – 23/09/87) als navigator in de alom bekende “number 37”
33 EJB 1071 Morris Mini Cooper S.
Paddy begon zijn carrière in 1952-1953 met enkele rally’s in de UK. Circuit of Ireland,
Hill Climbs, enz… dit met die ander legendarische en populaire VW (Beetle)Kever. Zo
reed hij zijn eerste jaren naar mooie podiumplaatsen alsook overwinningen. Andere
voertuigen die hij bestuurde in de jaren ’50 waren TR2, Ford Anglia, A35 Speedwell, Sprite,
enz… In 1958 maakte hij kennis met de Monte Carlo Rally en reed enkele mooie resultaten
zoals in 1961 met de Sunbeam Rapier. 2de in zijn klasse en 13de algemeen. Tevens won hij later nog
de Tulpenrally, de Oostenrijkse Alpine Rally en de Safari Rally. Dat hij talent had, daarover was geen twijfel mogelijk.
In de winter van 1964 vertrokken Hopkirk en Liddon vanuit Minsk (USSR) voor de loodzware
Monte Carlo Rally. Vanuit 9 Europese steden, Oslo(N), Glasgow (GB), Athene(GR), Lissabon(P),
Parijs(FR), Frankfürt(D), Warschau (PL), Monte Carlo(MC) reden de deelnemers, 6 Mini Cooper
fabrieksauto’s en de andere rallywagens in het startersveld, eerst naar Reims. Van daaruit startte
de eigenlijke rally naar het Zuiden met “special stages” richting Monaco, voor 3 plaatselijke
rondes op het GP-stadscircuit(Huidig F1 stratencircuit) van Monte Carlo. 342 inschrijvingen, 299
effectieve starters en 163 finishers! Dat jaar deden er trouwens 38 Mini Coopers mee, meer dan
eender welk ander merk/model ook.
Paddy was in het verleden op verschillende andere locaties gestart, maar voor zijn geliefde
Monte Carlo Rally had hij nog nooit op de Sjovet-wegen gereden. Dat het er koud was in
Rusland hoeven we natuurlijk niet te vermelden. Op latere leeftijd, na zijn carrière zou hij
tijdens voordrachten, leuke verhalen bovenhalen uit die 1964 MC Rally. “Ik koos Minsk omdat
het een unieke kans was om Rusland te zien”, motiveerde Hopkirk. “Maar al gauw kwamen de
vragen. Henry, ik en alle andere BMC-teamsreden de rallywagen zelf tot in Minsk en ondanks
de goede voorbereiding hadden onze mecaniciens niet de juiste visa om Rusland binnen te
mogen. Elk team was dus volledig op zichzelf aangewezen tot we tijdens de terugkeer opnieuw
de Russisch-Poolse grens passeerden. Ook het decor was weinig opbeurend. Minsk was als een
filmset. Langs de grote boulevards stonden statige gebouwen, maar al die pracht verborg een
heleboel doffe ellende.
Hoewel de verantwoordelijken van de Russische autosportfederatie hun best
deden om het hun Westerse collega’s naar de zin te maken, was enige vorm van
intimidatie hen niet vreemd. Terwijl de Moskvitch’en en de Wolga’s ’s nachts in
garages stonden moesten Hopkirk& Co hun auto’s buiten parkeren. “Het was
bijtend koud. ’s Morgens was alles in de auto’s bevroren en moesten we elkaar
aanduwen, terwijl de Russen geamuseerd kwamen aanrijden. Onze auto’s hebben
elektrische starters, stonden ze met ons te spotten. Het enige waar wij aan
dachten, was wat er zou gebeuren mochten we echt grote pech krijgen. Eén ding
was wel zeker, ons van weg vergissen was onmogelijk. Op cruciale punten gaven
dik ingeduffelde soldaten met hun geweerpunt de richting aan. En dan waren er
de strenge grenscontroles. Aan de grens van Tsjecho-Slowakije met Duitsland
dreigde het even mis te gaan. Een douanier zette de bajonet op het geweer om
ter controle de zakken waarin we onze spijkerbanden hadden verpakt te
doorprikken. Ik kon hem maar net tegenhouden, waarna hij besloot om een
manuele controle uit te voeren, wat hem een gekwetste hand opleverde. Gelukkig liep die controle goed af, want in de banden
hadden we kaviaar verstopt. “De verkoop ervan zou ons nadien meer opleveren dan onze winstpremie!”
In Reims was alduidelijk dat er een strijd zou gereden worden tegen de
Amerikaanse Ford Falcon. Niet voor niks werd toen ook de route van Reims
naar Monaco de Falcon Highway genoemd. Het weer was gunstig en de
Ford van de Zweedse coureur Bo Ljungfeldt, ging er zeer vlotjes door. De
70Pk sterke Mini had het knap lastig maar eenmaal de sneeuw er aan kwam
was het “pay back” time … De sleutel lag op de Col de Turini, dit was
voorbestemd om het uiteindelijke resultaat voor de race te voorspellen. De
dag ervoor was veel sneeuw gevallen en dit zorgde voor een aanzienlijke
vertraging voor de krachtige en zware wagens van de concurrenten. De Mini
kon daar veel sneller tussen de sneeuwmuren glijden. Ook al werd er
ondertussen sneeuw geruimd, op sommige plaatsen was de kleine Mini in
het voordeel en kon hij overal gemakkelijk door, daar waar de reuze Ford
het knap lastig begon te krijgen.

De andere Mini drivers Aaltonen en Mäkinen, absolute
sneeuwmeesters in het vak vlogen ook gestaag door de sneeuw. In
dergelijke omstandigheden allicht betere piloten dan Paddy. Zijn
grootste sterkte was zijn enorm uithoudingsvermogen. Hoe
moeilijker de omstandigheden, hoe beter hij werd. Bergop werd er
wat tijd verloren maar bergafwaarts presenteerde de Mini bijzonder
goed. Jawel, rallysport is werkelijk een sport. De rally’s van vroeger
kan je dan ook niet vergelijken met de hedendaagse. Nu is snelheid
zeer belangrijk vermits de kortere afstanden, maar toen waren de
key factors de uithouding van het team en betrouwbaarheid van de
auto’s over duizenden kilometers. Tussenstanden kon je toen niet om
het even wanneer raadplegen zoals dat tegenwoordig het geval is.
Toen was het in 1ste instantie de controlepost niet missen,
stempelkaart afgeven en meteen doorgaan.
Eenmaal aangekomen in Monaco was er nog 1 proef voorzien,
“Night of the Long Knives”. Circuitrace op het Monte Carlo Grand
Prix-circuit. Paddy stond toen al op de 1e maar op het een
stratencircuit Ford tegen Mini ?… Ljungfeld maakte maar liefst 17
seconden goed tijdens deze proef. Maar dit was niet genoeg om
Paddy Hopkirk van zijn positie als nummer één te verdringen in het algemeen klassement. Bij de finish duurde het even voordat alle
tijden waren vergeleken en alle punten waren opgeteld. Uiteindelijk werd de eerste plaats in het algemene klassement van de 1964
Monte Carlo Rally uitgeroepen voor de Morris Mini Cooper S van Hopkirk en Liddon! Paddy Hopkirk werd in één klap beroemd.
Bovendien worden 2 andere fabrieksteams van deze editie al te vaak niét vernoemd. 4e pl. Mäkinen/Vanson& 7e pl.
Aaltonen/Ambrose in een strijd tegen Ford Falcon, Volvo Amazon, Mercedes 220SE, Saab 96 en VW 1500.
De klassieke Mini werd een autosportlegende…
Later volgenden nog overwinningen in de
de rally van Monte Carlo door andere
BMC-fabriekspiloten met de Mini. De
minder goede kritieken en reputatie op de
Mini kregen een positieve boost. Voordien
was de Mini een gevaarlijke,
onbetrouwbare auto die lekte en stonk.
Na de Monte Carlo veranderde de opinie
…. Moeten we de legendarische rijders
bedanken?? Zeer zeker!! Zonder hen had
Mini waarschijnlijk een korter bestaan
gekend …
Paddy ging nog door met zijn
autosportcarrière. Maar zijn grootste
overwinning had hij behaald. In de
Acropolis Rally van 1968 benadrukte
Paddy Hopkirk zijn bekendheid als eerlijke
sportman en gentleman driver tijdens de
London-Sydney Marathon toen hij en
copiloot Tony Nash hun Austin 1800 stopten om het leidende team in het algemeen klassement te redden uit hun brandende auto.
Bianchi/Ogier waren net voor Hopkirkmet hun Citroën DS betrokken geraakt bij een zware frontale botsing. Toen de zwaar
gekwetste Lucien Bianchi en dienst navigator in veiligheid waren gebracht, reden Hopkirk en Nash terug om de achteropkomende
deelnemers te waarschuwen voor het voorval en de Politie te verwittigen. Dit ten koste van wat misschien wel hun kans was om de
overwinning binnen te halen… Een pracht gebaar
die zéker vermeld mag worden
Aan het begin van de jaren 70 trok Paddy Hopkirk
zich terug uit de professionele rallysport. Toeval of
niet maar dit viel samen met de beslissing van de
toen al “British Leyland directie” om BLCompetition
Departement op te doeken. De Mini kreeg het steeds
moeilijker, rallysport werd een echte snelheidsport
en het Coopertje moest opboxen tegen de
opkomende Porsches, Ford Escorts en Renault
Alpines. Niettegenstaande blijft heden ten dage de
Mini populair, zowel als classic car, hebbedingetje,
collectorsitem en in de historieke autosport. Paddy
nam sporadisch nog deel aan enkele rally’s op
uitnodiging. Hij startte in de ’70 met de import van
auto’s in Noord-Ierland en bracht onder eigen naam
autoaccessoires uit.

Afgelopen jaren kon je Paddy geregeld terugzien op grote Mini events,
zoals IMM’s of Beaulieu. Je kon er een gezellige babbel mee slaan. Zeer
vriendelijke man die open stond voor leuke verhalen of een babbel.

Bedankt Paddy, onvergetelijk, R.I.P.

Da's Handig!
Op de website is het tabblad 'Links' veranderd in 'Handig'
En handig is dat zeker. Omdat je daar allerlei links vind
gegroepeerd in garage's, onderdelen, magazine's, miniclubs, moke's en meer.
Met zorg uitgezocht en scheelt jullie een hoop zoekwerk.
Maak er gebruik van, da's heel handig!

Als we je een tip mogen geven
voor het ideale eindejaar cadeau
onder de kerstboom (ja ik weet
het, ik ben er vroeg bij). Bill Price
bracht in 2005 een boek uit over
het verhaal van Paddy Hopkrik.
ISBN 1844251101

Ook iets leuks 'gespot'?
Stuur je verhaal naar ons
en deel je info met andere
mini rijders! I k zeg: Doen!

En? nog iets leuks gedaan in de vakantie?
zoja, laat ons als je wilt meegenieten van je verhaal erover.

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, tenminste.. .

2de Mid Flanders Classic
Zaterdag 27 augustus 2022

Verslag: Wesley Berloo

De zomer bijna voorbij, klaar voor deel 2 van het regularity seizoen.
Mid Flanders Classic is aan zijn tweede editie toe. Place to be, Staden.
Een klein dorpje in West Vlaanderen die omgetoverd werd tot een
waar rallydorpje. Startpodium, terrasjes, speaker, prachtige wagens, …
Alles aanwezig op deze prachtige dag. Omstreeks 7u vertrokken Jeroen,
co piloot van dienst, en ik richting Staden. Na de zeer warme zomer
bleek vandaag de temperatuur prima te zijn. Eens de administratieve
controle achter de rug, konden we richting de keuring om nadien te
genieten van het ontbijt. Ondertussen verdiepten we ons ook beetje in
de reglementen. De rit is in 2 moeilijkheidsklasses, Touring en het moeilijkere Expert … wij kozen voor het moeilijkere …
Rond 10u konden we over het startpodium rijden. Daar kregen we het roadbook in ons handen en enkele RT tijdstabellen. De eerste
sectie bracht ons naar Middelkerke, dmv een puntenrit mét windroos. Enkele punten op de kaart, maar je moest bv naar punt 1
rijden via het NW (noord westen) en wegrijden van dit punt naar het NO (noord oosten). Zo volgende punt 2 vanuit ZZO en
verder naar ZW. Leuke opdracht maar hier was het meteen al goed opletten natuurlijk. Volgende pagina was dan weer een blinde
lijn van enkele kilometers. Ons gevoel zat goed, maar we merkten dan weinig letters op. Lag het aan ons? Reden we goed? Veel
vragen maar we kwamen wel uit. Erna kwam een kaartoefening met blokkade erin, we hadden het eerst verkeerd op en dachten dat
we op gemiddelde moesten rijden (RT) maar na enkele kilometers merkten we dat het nog niet zo was. De blokkade hadden we
mooi ontweken en de juiste lus genomen. Jeroen zijn navigatie skills kwamen goed van pas … Hoewel hij echt niet gespaard bleef
want bij het einde van deze kaart lag alweer een blinde kaart hem op te wachten. Expert klasse dus, veel verschillende
kaartoefeningen met leuke valstrikken. Ondertussen zaten we reeds in Jabbeke
op 5 km van de middagstop. Hier waren we het noorden even kwijt de
situaties kwamen totaal niet meer uit. Na langere tijd zoeken hebben we de
laatste 5km moeten opgeven en de middagstop binnengereden. Achteraf
hadden we een misvatting op de finish van de kaart, er stond een F die
eindigde op de brug dachten we net als vele anderen. Maar bleek er een
streepje naast de brug te staan. Je kan het op 2 manieren opvatten, wij namen
de verkeerde dus. Pittig eerste deel achter de rug !
De middagstop was bij Rock N Roll classic te Jabbeke. Ik had er reeds veel van
gehoord en de eigenaar ook reeds gesproken afgelopen jaar op de Trimard
Classic. Wél, dit is het bezoeken zeker eens waard. Je kan er terecht met je
oldtimer voor alles, van a tot z. Tevens hebben ze tal van prachtige en dikwijls
zeer exclusieve modellen te koop. Bezoek zeker hun website eens of als je in de
buurt bent hun garage.
Ook aanwezig aan de stop was onze vriend Philippe De Lauw, hij kwam de
sfeer opsnuiven van dit prachtig event. Leuk hem terug te zien zodoende
maakten we graag tijd een gezellige babbeltje te slaan. Maar natuurlijk wachtte
deel 2 ons op na de lunch. Vol goede moed en motivatie stonden we terug
paraat. Tripmaster aan, gordels om, start de motor. En weg waren we.
Na situatie 4 waren we reeds de mist in, hier verloren we wat tijd. We kwamen er niet meteen aan uit. De clou op het pleintje
hadden we door maar vonden de uitweg niet. Plots zagen we dat
de tussen afstand anders stond tegenover de totale afstand op het
roadbook. Na 10 minuten rond het pleintje te draaien konden we
verder. En weg waren we. Niets gemist, enkel beetje sneller rijden
komende km. Dit was dan voor tijdens de pijlenrit richting
Zuienkerke. De Cooper deed het ondertussen geweldig. Enkele
kaarten verder kwamen we op RT3. Tot op heden hadden we
nog geen perfecte RT gereden, de eerste waren we enkele tellen
later maar dit moest onze RT worden. Het gevoel zat goed en de
opdracht lag ons. Wat kan ons in de weg liggen ….. Jawel, op
een smal baantje een tegenligger, een tractor. Geen uitkomen aan,
wij moesten achteruit op de smalle weg. We reden tot op de
seconde goed maar nu zagen we onze seconden wegvallen tot 1
min 30. ‘Gas geven’ was Jeroen zijn leuze, de komende
kilometers gas geven. Uiteindelijk, bij te laat komen zijn er
strafpunten, maar deze wegen zeer minder door dan verkeerd
rijden of letters missen. Dus maakten we onszelf niet te zot. Toch
knabbelden we 1min van de tijd zodoende we 30 sec te laat aan
de finish kwamen. Geen schande, niet piekeren en goed
voortdoen. Zo ging de route verder richting grondgebied Damme,
Maldegem, Aalter, Tielt. Mooi blokje rond dus, gelukkig dubbele tank zitten zodoende we niet teveel aan tanken moesten denken.

De volgende RT die we voorgeschoteld kregen was in de streek
van Aalter. Poging 4, nu perfectie dan? Maar eigenlijk moeten we
weten dat net hier ook de valstrikken zitten en we moesten
opletten. Zo gezegd zo gedaan, de kaartoefening verliep perfect,
we reden zeer goed op de seconde maar we waren verbaasd dat
we er zo smooth doorkwamen. Helaas was het bij de laatste 2
straten rechts. De eerst straat was gewist op de kaart en we reden
erin. Erna moest je op T komen wat wel zo was maar ik voelde
meteen dat het niet goed was, hier moest een stempel staan. In
mijn ooghoek zag ik de 2de straat ook reeds liggen. Zonder veel
tamtam besloot ik meteen om te draaien en de andere straat te
nemen, jawel daar stonden ze ons op te wachten. Stempel en 10
tal seconden te laat. Erg, ja misschien wel, anderzijds zagen we
nog velen de eerste straat nemen en wisten we dat de stempel
belangrijker was dan de seconden te laat. De route ging nog
verder richting Roeselare om zo Staden, het rally dorp terug
binnen te rijden na een 300km navigatie. We hebben de finish
bereikt na een super dagje. Een zware dag navigatie weliswaar
maar prachtig. Mooie wegen, leuke navigaties, mooie wagens.
In het finish dorp waren er ook enkele sympathisanten aanwezig
zoals Nik Broeckaert. Ook gezellig weerzien van Bjorn Del’Haye
en Els. Ze reden mee vandaag in de andere klasse en vielen net
naast het podium. Samen dronken we gezellig een pint terwijl we
de rit konden analyseren. De uitslag van deel 1 hing ondertussen
uit … plaats 22. Oeps, wat was er gebeurd? We wisten natuurlijk
van de laatste 5km in deel 1. Daar zal waarschijnlijk wel een letter
gestaan hebben en/of stempelcontrole. Wat zou de uitslag dan
geven … Na de bbq was het dan ook tijd voor de daguitslag. Ons
gevoel liet ons niet in de steek en we kwamen zelf de top 10
binnen en eindigden op de 9de plaats !! Boven onze
verwachtingen en gelukkig waren we zeker in de expert klasse.
Dit verdiende nog een drankje om erna de terugweg te nemen
richting het Gentse.
Moe en voldaan kwamen we rond 22u thuis. 500km verder op de Mini teller. Nu kan ik de Mini stilaan terug klaarmaken voor de
volgende rally, deze zal de Belgian Westhoek Rally zijn in September. 2 daagse regularity, start en finish in Ronse met parcours
richting Ardennen. Een verslag zal je zeker nog zien in de volgende Pitstop.
Langs deze weg wil ik Jeroen bedanken voor de leuke dag. Dank voor je navigaties skills, je deed het geweldig!
Meer foto’s van deze rit vind je tevens op onze website.

Nog maar een keer een 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
JE
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

Er lopen twee halve kippen op straat.
Zegt de een tegen de ander:
Zullen we het weer goedmaken?

------------------------------Ik zit 's avonds in een kroeg aan de bar, komt er een man naast
me zitten en die legt zijn hond op de bar.
Ik kijk de man aan en die zegt: "Sorry,meneer, ik kan niet
anders, want mijn hond heeft geen poten". Ik zeg "wat zielig en
hoe heet die hond?" Hij zegt: "Mijn hond heeft geen naam"
Ik zeg: "Meneer, iedere hond heeft een naam en waarom Uw
hond niet? Hij zegt: "Als ik hem roep komt hij toch niet!"

------------------------------Familie Deckers zit aan een grote tafel.
Aan het hoofd van de tafel zit grootvader.
Op een gegeven moment helt grootvader naar links. “Kijk uit!”
roept de moeder. Iedereen rent naar grootvader toe en zetten
hem weer recht. Even later helt grootvader weer naar links.
“Kijk uit!” roept de kleindochter.Iedereen rent naar grootvader toe
en zet hem weer recht. Dit gaat zo de hele avond door, en op het
laatst heeft grootvader een knalrood gezicht.
Dan helt grootvader weer naar links en de zoon roept: “Kijk uit!”
“Nou ben ik het zat!” roept grootvader, “laat me toch eens met
rust ik moet een wind laten!”

Het is niet wat je denkt te zien !

STORING BIJ
TELENET.
NET EEN UUR
LANG MET
MIJN VROUW
GEPRAAT.
BEST EEN LEUK
MENS
EIGENLIJK!

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

