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Hallo Mini Vrienden en Vriendinnen

Wesley Berloo

De herfst is in het land, de donkere lange dagen zijn aangebroken. Onlangs
hadden we dan ook onze Mini’s in the Dark run. Jawel, een rit in de donker.
Achteraf kreeg ik te horen dat het een prachtige rit was met prachtige
wegen, kronkels, beklimmingen, … Jammer dat we dit in de donker moeten
doen .. Gelukkig deden we de Vlaamse Ardennen reeds al enkele keren in
daglicht, en wie weet komt dit wel terug. Wel leuk te horen dat ze een leuke
ervaring hadden in the dark. Hiermee sluiten we stilaan het Mini seizoen af
voor 2022. Wel staan er nog enkele leuke beurzen op het programma. Zo
denk ik aan Waregem alsook Brussel bv. Info vind je in de kalender op onze
site alvast. Persoonlijk stopt mijn seizoen niet snel en neem ik deel aan nog
enkele rittensport wedstrijden met als kers de Ypres Historic. Een verslag
zal zeker in de komende Pitstops komen. 2023 staat dichterbij dan verweg.
Zo denken we stilaan aan organisatie voor volgend jaar. Meeting, Rondrit,
combo, weekend uitstapje, Dark, … wat het zal worden zit nog in de
trommel. Indien je zelf een leuk voorstel hebt wat je eens wil zien, stuur me
gerust door. Hetgeen nu door me hoofd speelt is een tweedaagse
toeristische rondrit Mini's @ Côte d’Opale of een rustige dagrit in het
Brugse Ommeland. Maar dit is eens luidop denken met jullie. Graag hoor ik
jullie reactie eens. Langs deze weg wens ik je veel leesplezier in deze
nieuwste Pitstop !
Tot snel
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kennis maken met: Sven Roels
Vrienden van

Beste Mede Mini rijders.

Na 6 jaar restauratie van deze mini 1000 uit het jaar 1981 en geassembleerd in
Seneffe.
Heb deze mini volledig zelf gerestaureerd naar mijn eigen smaak uitgezonderd
het schuur en spuitwerk .
Interieur is van de innocenti en de kleur van de body is Goodwood green van
Austin Martin Db4 .
Motor is de originele 1000 met een opfrisbeurt …
En jullie vraag over favoriete muziek in mijn mini is kort: Geen muziek/radio !!!
Genieten van het mini geluid
En ergste job aan mijn Mini ….. ALLES met hart en ziel gedaan !
En sinds mijn 20 jaar ben ik bezig met oldtimers/rondritten rijden/rondritten
organiseren/ met oldtimer naar de UK , Frankrijk, Duitsland , ….

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

Belgian Westhoek Classic 2022
16-17 september 2022.

Verslag: Belgian Westhoek Classic.

Een technisch tracé in de duisternis aangevuld met regenbuien op vrijdagavond zette de toon op van deze 18de editie van de
Belgian Westhoek Classic. De karavaan ging op vrijdagavond van start vanaf de Grote Markt te Ronse voor een avondetappe met
5 beproevingen. Vooral de tweede regelmatigheidsproef op verlaten betonwegen met meerdere tijdregistraties en de vierde
regelmatigheidsproef van de avond dat enkele uitdagende stukken van de Bianchi rally van destijds bevatte, maakte een eerste
hiërarchie. De verschillen bleven -zoals verwacht- klein, maar de favorieten maakten meteen duidelijk waarvoor ze naar Ronse
afgezakt waren!
Kurt Vanderspinnen ging aan de leiding, bijgestaan door zijn Waalse navigator Yves Noelanders. Hun leidersplaats moesten ze
delen met Patrick Van Remoortel die dit keer navigator Julie Cole in de cockpit van de schitterende Apal aan boord nam. Yves
Deflandre ging bij zijn eerste deelname aan de Belgian Westhoek Classic samen met navigator Alexandre Peeters meteen voorin
postvatten met een derde plaats. Met nog 2 andere Waalse teams (Baonville-Mathieu & Coppée-Robert) op plaatsen 4 & 5
bestond de top 5 uit maar liefst 4 vertegenwoordigers uit het Franstalig landsgedeelte.
Grotere tijdsverschillen tijdens lange zaterdagetappe in de wouden van Couvin
De organisatoren hadden een afwisselend & uitdagend parcours voorgeschoteld voor de tweede wedstrijddag en hielden woord!
Positiewissels gedurende de zaterdagetappe en eveneens een verrassend slot in de finale van de wedstrijd! Leiders na de
vrijdagetappe Vanderspinnen-Noelanders moesten op zaterdagochtend wat terrein prijsgeven en passeerden de stempelcontrole
op de Grote Markt van Chimay op de derde positie. Het was immers de equipe Berloo-Doolaeghe die een zéér sterke prestatie
leverden en oprukten naar de leiding, desondanks een foutje tijdens de negende regelmatigheidsproef van de wedstrijd. Vorig jaar
liet deze equipe zich ook al opmerken door lange tijd aan de leiding te gaan! Van Remoortel-Cole bleven doorgaan op het sterke
elan en gingen ex-aequo aan de leiding met het team Berloo-Doolaeghe. Coppée-Robert en Baonville-Mathieu wisselden hun
vierde en vijfde positie onderling.
De marathonetappe zorgde voor grotere tijdsverschillen tussen de tenoren. Van Remoortel-Cole lieten wat tijd liggen en zakten
naar plaats 3, op 19 seconden van de leidersplaats. Berloo-Doolaeghe bouwden hun voorsprong verder uit en gingen de finale in
met een bonus van 15 seconden op Vanderspinnen-Noelanders.
In die finale hetzelfde scenario! Van Remoortel-Cole maakten een foutje en moesten de rol lossen. Het leverde hen weliswaar nog
steeds een zéér mooie prestatie op met de 5de eindpositie als beloning! Verstraeten-Piret -die we nog op een 15de plaats vonden
na de vrijdagetappe- reden een schitterende inhaalrace en eindigden uiteindelijk 4de algemeen! Coppée-Robert bleven het ganse
weekend aanklampen en het leverde hen een podiumplaats op. Ze eindigden derde op 18 seconden van de uiteindelijke winnaars.
En die uiteindelijke winnaar werd… Vanderspinnen-Noelanders! Ze wipten nipt over Berloo-Doolaeghe die de zaterdagetappe
domineerden en op het einde van de wedstrijd -buiten hun wil om- wat tijdverlies moesten incasseren. In elk geval een mooie
bevestiging van hun prestatie vorig jaar!

Woordje achteraf
Ondertussen men derde deelname van dit toch groots event binnen de regularity.
Helaas verloren we in de finale 21 seconden doordat we vast zaten in het verkeer op
smalle weg en tot stilstand kwamen. Maar dit is onderdeel van het spel. Zeer tevreden
blikken Bjorn en ik terug op de BWC. Na onze 9de plaats van vorig jaar komen we nu
op het podium. Voor ons, net als vele andere deelnemers, eigenlijk de 1ste plaats
maar door omstandigheden… We kunnen en zijn dus enkel maar tevreden. Zo zie je
maar, je hoeft echt geen Porsche, Ford, of ander zwaar geschut te hebben om deel te
nemen aan de BWC.
Langs deze weg wil ik nogmaals Bjorn danken voor het fijn weekend en de prestaties!
Alsook Philippe en Marijke, die speciaal vanuit Nieuwpoort kwamen zien naar de
publiekspunten en enkele mooie actie filmpjes maakten. Thanks !
Foto’s van het event alsook enkele filmpjes vind je terug op onze website.
Nu de Mini terug in orde zetten, want binnenkort neemt Jeroen terug plaats op de co
seat voor de 6u van de Noorderkempen. Een voor ons wat onbekend terrein maar dit
kan ons niet tegenhouden. Dit verslag lees je dan in de komende Pitstops.
Wesley

TOP 3 :
1. Vanderspinnen-Noelanders
2. Berloo-Doolaeghe (+0'04.0")
3. Coppee-Robert (+0'17.6")
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Ik had geluk; deze rit ligt in mijn achtertuin Ardooie
De eerste editie was al top, namelijk 33 mini’s aan de start. Na
onze koffie,roadboek die bestond uit bolleke/pijl, rallyplaat en
sticker konden we rond 10u vertrekken voor onze toeristische rit.
Men kon kiezen: in je ééntje rijden of in groep.
Langs de Westvlaamse wegen en velden reden we richting
Deerlijk om halt te houden voor onze middagstop bij de
hoofdsponsor “Eeckhout Classic Cars” die ons hartelijk ontving
met jawel lekkere broodjes en een drankje. Shit jong het was
daar kwelen. Niet normaal wat een privé verzameling van Mini’s
en emaille reclameborden..
Nu onze maag gevuld was mochten we weer vertrekken richting
Ardooie waar we halfweg nog eens halt hielden voor een lekker
ijsje.
Eenmaal aangekomen in Ardooie en een beetje wachten op de
verloren gereden frietjeskraam, konden we van een goed
georganiseerde Minirit terug huiswaarts vertrekken.
Was verdorie een top zondag. Een “dikke pluim” voor de
organisatie.
Volgend jaar komen we zeker terug !

Meer foto's op onze website!

Blije gezichten, leuke ervaringen. En laat dit het nou zijn waarom ik nog wil organiseren.
Zaterdag 1 oktober
De tweede editie van Minis in the Dark. Vorige jaar was de stormeditie. Met ze allen hoopten we toch stiekem naar een ‘beter weer’
editie. De inschrijvingen kwamen rustig binnen en begin september stond de teller op 26 deelnemers. Helaas besloot de zomer
plaats te maken voor plotse herfst en enkele haakten af waardoor we met een select groepje waren. Niet tegenstaand, het weer
was ons gunstig. We hadden een mooie herfstdag zonder spatje regen.
Ons speeldomein zou de Vlaamse Ardennen worden waar we flirten met de taalgrens. Deel 1 was goed voor 50km. Na de briefing
vertrok iedereen het prachtige landschap in. De navigatiesystemen waren niet te moeilijk. Geschreven nota’s en bol pijl waren de
hoofdingrediënten voor de co piloot. Het eerste deel was nog inzet daglicht en schemer.
Zodoende konden we nog genieten van de prachtige verzichten. Voordeel van zulke avonden is dat er geen fietsers, wandelaars of
veel verkeer op de baan is. Langs de route konden de deelnemers enkele vraagjes oplossen. Alweer niet te moeilijk, bv. Wat is de
naam van de bakker op dit 45 ? Dit om toch na te gaan dat ze de juiste route namen en een iets of wat klassement te kunnen
maken. Ook stonden er enkele controleletters en de oude gekende koeborden waar ze de letter K moesten noteren.
Prachtige wegen rond Maarkedal brachten ons naar muziekbos om zo richting de tussenstop te rijden, Moulin du Mouflu in
Ellezelles. Hier waren we in het verleden al enkele keren te gast zoals de Diamond Mini Run of 100 Miles rally. Een zeer
autovriendelijk brasserie. Als je in de buurt bent, zeker een bezoekje waard. De deelnemers konden hier iets drinken en snel werd
het pikdonker op de weg. Minis in the Dark kon echt beginnen nu.
Deel 2 was terug goed voor 50km. De wegen lagen er vettig bij, bladeren op de grond, modder van tractoren. Maar niets hield de
deelnemers tegen dit te trotseren. En niet enkel dit, want nu kwamen de echte hoogtemeters er aan. Taaienberg, Koppenberg,
Paterberg, .. waren enkele kuitenbijters langs de terugweg naar Oudenaarde. Maar er was geen tijdsdruk dus iedereen kon dit
rustig op eigen tempo afwerken. Eenmaal allen aan finish was er nog tijd voor een gezellige drink. Enkele anekdotes werden op
tafel gelegd van afgelopen rit. Blije gezichten, leuke ervaringen. En laat dit het nou zijn waarom ik nog wil organiseren. Natuurlijk
hadden we een winnaar in ons midden. Bjorn en Els wonnen de 2de editie met 0 strafpunten, wat wil zeggen dat ze foutloos reden
en alles terugvonden. Zo sluiten we stilaan het seizoen af en kijken we reeds vooruit naar 2023. Wat er komt is nu momenteel nog
onduidelijk. Een avondrit in een ander seizoen zou ook wel eens leuk zijn, maar dan moeten we langer wachten op de Dark … Dit
wordt bekeken. We houden jullie zeker op de hoogte langs via onze komende Pitstops alsook de gekende website

Langs deze weg wil ik alle deelnemers bedanken van afgelopen editie !!
Wesley

Meer foto's op onze website!

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.
Hebben jullie zelf nog leuke evenementen
gevonden voor de toekomst?
Geef het dan s.v.p door aan ons zodat we
ook de anderen kunnen informeren.

Het is me via via gelukt om me vast ingeënt te
laten worden met het Russische vaccin tegen
COVID-19 en voor diegəne van jullie diə bang
is dat het niet getest is, ik həв het geproвееяd
en kan met een gеняust hart zеббeи dat er бeən efectoski
secundarioski и меня зовут Лопес Обрадор, и я коррумпирован и
лжец и почему я даю чистые прямые награды.
Gisteren zo vies gegeten dat ik eigenlijk een vernietigende recensie wil
schrijven. Maar het blijft toch je vrouw he.
Een Hollander komt bij de huisarts met een splinter in zijn tong. “Hoe is
dat gekomen?”, vraagt de arts verbaasd. “Ik had één druppel jenever
gemorst op een ruwe houten tafel”, verklaart de Hollander.
Twee toeristen bezoeken het plaatsje Natchitoches in Louisiana (VS).
Ze discussiëren over hoe je nou eigenlijk de naam van dit plaatsje
uitspreekt. Omdat ze er maar niet uitkomen, besluiten ze ergens in het
dorp even een hapje te gaan eten. De ene toerist vraagt aan de blonde
serveerster: “Mevrouwtje, kunt u eens, lángzaam en duidelijk
uitspreken, voor twee simpele toeristen, hoe de plaats heet waar wij
ons op dit moment bevinden?” De serveerster buigt zich over de tafel
en zegt: “Buuuuuurrrrrrr-geeerrrrrr-kiiiiiiingggggggg…”
Een kikker gaat naar een waarzegster, waar ze hem het volgende
vertelt: “Je zult binnenkort een knappe jonge vrouw leren kennen,
die alles over je te weten wil komen!” De kikker zegt: “Fantastisch!
Waar zal ik haar ontmoeten, op een feestje of zo?” “Nee”, antwoordt
de waarzegster, “in een biologielokaal.”

I k ben even de tel kwijt, maar wel alles onder controle!

Hoe lang een minuut duurt,
hangt er van af aan welke kant
van de wc-deur je je bevindt
BMOT Mini Pitstop is voor iedereen GRATIS te downloaden op onze website.
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.

Persoonlijk contact?
0477-689091

Wilt u schrijven?
Hellegat 9 - 9041 Oostakker

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 ook onze MINI PitStop in de mailbox ?
Ga dan naar onze website en meld u aan!

Wilt u mailen?
bmot@telenet.be

Website:
Je kunt ons nu ook volgen op:
www.belgianminisontour.be
Facebook en Instagram.

BMOT MINI Pitstop en de BMOT website worden mede mogelijk gemaakt door: www.sweetdesign.nl

