
DREAMCAR INTERNATIONAL   
KORTRIJK IS AFGELAST  

Aangezien dit evenement niet zal door-
gaan, vindt het bestuur “Fun-Car” Gent 
een goed alternatief en zal er contact 
opgenomen worden met de organisatie 
om nog een standplaats te bekomen / 
Mede door dit feit had de “pre order” 
op de webshop, voorzien op 1 novem-
ber, weinig zin. Inmiddels is de web-
shop functioneel. Bestellingen kunnen 
enkel via digitale weg en worden uit-
sluitend per post toegestuurd. / De 
nieuwjaarsborrel gaat opnieuw door in 
het oude stadhuis van Kaprijke op 7 
januari, de uitnodigingen zijn in de 
maak / De locatie voor het clubdiner is 
nog niet bekend maar gaat door op 11 
maart. Verdere info volgt later. / Eric 
en Martien zijn van plan om ons de 
streek rond zottegem te laten zien en 
plannen een rit op 25 maart / De 
“Mannekenpis-rit”, waar we opnieuw 
de BSOC als gasten uitnodigen, werd  
gewoontegetrouw gehouden tijdens 
het Pinksterweekend, maar schuift in 

het nieuwe seizoen gewillig op naar 28 
april om plaats te maken voor de “Spa 
Classic” waar we als club naartoe trek-
ken in het weekend van 19-20 mei. / Wil-
ly en Christine geven aan hun “Polders 
en dijken-rit” een zomerse toets op 3 
juni. / Tijdens het tweede weekend van 
augustus organiseert Edwin een rit naar 
en op de Nurburgring  / Stien is van plan 
om ons mee te nemen tijdens het week-
end van 25-26 augustus naar Limburg 
om er van het goede leven te genieten. / 
Jean-Paul en Nadine kijken uit naar on-
ze komst op hun blauwbuik toerrit op 16 
september. Maar vooraleer we aan deze 
nog steeds groeiende agenda beginnen, 
kunnen jullie alvast genieten van het 
nieuwe magazine. / Bij deze maken we 
de leden er op attent dat er nog enkelen 
zijn die geen gevolg gaven aan de op-
roep om zich in orde te stellen met de 
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Evenementen gekend door de redactie bij het ter perse gaan. Verlopen items ver-
schijnen niet meer in de agenda. Vet gedrukt = ledenorganisatie of clubdeelname.  

(TT) = Triumph Trophy-rit !  

  07 jan :  Nieuwjaarsborrel te Kaprijke.  

  17/18 febr :  Flanders Collection Car Gent. 

   11 maart  :  Clubdiner.  

   25 maart  :  Rit door Eric en Martien Vandenoostende 

   29 april : Mannekenpis-rit (TT) : dr  Stien Cocquyt.  

   19/20 mei : Spa Classic : Bestuursorganisatie.  

 

Maatschappelijke zetel : Jozef II straat, 105  9000 Gent      Contactadres : yvro57@gmail.com 

Komende evenementen 

 

7 januari   

Nieuwjaarsborrel  

 

 

17 /18 februari  

Flanders Collection Car 
Gent  

 

 

11 maart 

Clubdiner  
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GENIETEN... 
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komende GDPR reglementering. De gevolgen zijn im-
mers niet mis bij het negeren ervan : oa. schrapping 
van uw data uit het clubbestand (geen lid meer), wat 
inhoudt dat dit ook gebeurt bij de BFOV én bij verzeke-
ringsmakelaar MARSH. Het is dus meer dan gewenst 
om dit zo vlug mogelijk in orde te brengen. / Gewoon-
tegetrouw, in deze laatste brief van het jaar, wensen 
het bestuur en het redactieteam aan alle leden en hun 
familie een aangename jaarwissel en een enthousiaste 
start toe voor 2018. / 

Terwijl het voor sommigen een angstaanjagend scenario 
is, is het voor anderen dan weer een droom om ooit 
eens op de legendarische Nurburgring te kunnen rijden. 
Vooral voor die laatste groep maar ook voor de kijklusti-
gen steekt Edwin Vercauteren de handen uit de mou-
wen en organiseert hij tijdens het tweede weekend van 
augustus een verblijf in de buurt van het circuit tijdens 
de AvD oldtimer Grand Prix die doorgaat van 10 tot 12 
augustus. Daar wordt ons de mogelijkheid geboden om 
met onze eigen oldtimer op het circuit te gaan rijden. 
Zoveel deelnemers maken evenveel verschillende rede-
nen om het circuit te “betreden”. Je kan kan er “gewoon” 
op gaan toeren –weliswaar aan een minimum snelheid 
van 70 km/uur- maar je kan ook van de gelegenheid 
gebruik maken om de uiterste grens van je oldtimer op 
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te zoeken, zonder geflitst te worden.  Alles wat daartus-
sen zit kan ook, ook al is het een racebaan, het code-
woord is ook hier “genieten”.  
De oldtimer grand-prix zelf die dat weekend doorgaat, is 
met een publiek van meer dan 60.000 toeschouwers  en 
een buitengewoon startersveld één van de grootste en 
meest populaire vintage car racing evenement. Wie inte-
resse heeft om dit weekend mee richting Duitsland te 
rijden wordt geadviseerd om contact op te nemen met 
Edwin, er is een optie genomen in het hotel voor een 
aantal kamers die tegen 8 januari moeten bevestigd 
worden. Tegen de nieuwjaarsreceptie van 7 januari zal 
een gedetailleerd totaalprogramma opgemaakt zijn maar 
wie nu reeds meer informatie wil kan steeds contact op-
nemen met Edwin: 0477.38.74.16. 


