
Het heeft zijn tijd geduurd maar uitein-
delijk is het er toch van gekomen: de 
eerste rit van het jaar is gereden. Na 
wat heen en weer geschuif van ‘t ene 
weekend naar ‘t andere mochten we 
én van de staatsveiligheid (!) én van 
de BFOV (euh?) én van Lode en Fran-
cis eindelijk deelnemen aan de eerste 
rit dit jaar: de midzomerrit. Wat een 
succes was dat! Natuurlijk met inacht-
neming van alle maatregelen om de 
verspreiding van covid 19 te voorko-
men, met een aparte administratie om 
contact tracing mogelijk te maken na-
dien én met een voorraad mondmas-
kers mocht iemand het zijne vergeten 
zijn.  

Terzelfdertijd konden Carine en Lode 
de Triumph Trophy wisselbeker én de 
schaal in ontvangst nemen. 

Allemaal goed gelukt en perfekt verlo-
pen en kijk: de weergoden beloonden 
ons meteen met een schitterende zo-
merse dag om van de uitgezochte 

baantjes te kunnen genieten. Merçie Lo-
de en Francis, dit was top! 

Van de organisato-
ren van de Geko-tour 
kregen we ondertus-
sen ook bevestiging 
dat de planning van 
hun rit overeind blijft 
en ongewijzigd kan 
doorgaan op 13 sep-
tember, verder 

nieuws volgt nog. 
Helaas is de “tour des Ardennes” covids-
gewijs ook naar het weekend van de 
Geko tour moeten verhuizen, dat was 
oorspronkelijk niet de bedoeling maar 
“Hotel la grande cure” waar de deelne-
mers zullen verblijven, had enkel dit 
weekend vrij om zo’n grote groep samen 
te kunnen huisvesten.  
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Komende evenementen 

 

11-13 september                                   
Tour des Ardennes 

 

20 september 

Blauwbuik toerrit 

 

25-28 september 

Spa Six Hours 

 

4 oktober 

Meetjeslandrit 

 

Ondernemingsnummer: 0420. 677. 941                                                                                                        
RPR Gent.       tel: +32 (0) 475 97 80 72 

Je kan ook kiezen om enkel 
deel te nemen aan de mooie 
Ardennenrit op zaterdag 12/9.  
De startplaats is aan hotel “La 
Grande Cure” in Marcourt-en-
Ardenne, nabij La Roche. Het 
startsein is om 10u. Gelieve uw 
deelname dan wel door te ge-
ven aan de organisator.                         
willy.deboevere@skynet.be 
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Dit is wat we te lezen krijgen op de hoofdpa-

gina van de autokeuring SBAT.  

Een aantal leden kregen zo een uitnodiging 

om naar de autokeuring te gaan met hun 

oldtimer maar bij het proberen maken van 

een reservatie was er geen reservatie meer 

mogelijk vóór de uiterste datum op de groe-

ne uitnodigingskaart.  

Met als gevolg een toeslag (zeg maar boe-

te) voor laattijdige volledige keuring van een 

voertuig. Voor de eerste maand is dat al 

meteen € 8,30 maar dat gaat al snel naar  

€ 11,90 tijdens de tweede en derde maand 

(vermoedelijk zonder BTW). Niet dat dit 

meteen fortuinen zijn maar 

in vergelijking met de de 

initiële kost van een keu-

ring spreken we toch al 

van een verhoging van 

30% voor een reden waar 

we niets aan kunnen 

doen. 
Dat schoot bij Francis 

Roelant in het verkeerde 

keelgat en hij belde op 

voorhand de keuring op 

dat hij ondanks zijn voor-

nemen om tijdig zijn voer-

tuig aan te bieden, door het ver-

plicht maken van een afspraak, 

niet binnen de voorziene tijd kon 

voorrijden. Daar was begrip voor 

en er werd in overleg een af-

spraak vastgelegd die als “tijdig” 

werd aanvaard. 
Plichtbewust licht Francis ook de 

BFOV in, het gaat toch om 500 

clubs met 80.000 aangesloten 

leden. Francis werd bedankt 

voor het melden van een pro-

bleem waarvan ze op de hoog-

te zijn en waar GOCA Vlaande-

ren een mouw tracht aan te pas-

sen, er werd alvast beloofd dat de uitnodi-

gingen sneller verstuurd zullen worden. 

Bij dit schrijven weten we ondertussen van 

nog meer liefhebbers die voor hetzelfde pro-

bleem staan en dezelfde procedure zullen 

gaan toepassen, namelijk bellen en hen wij-

zen op de anomalie in hun werkwijze, om 

zodoende een afspraak binnen de tijd te 

kunnen maken om zo een toeslag te vermij-

den. 

Wie echter niet op voorhand reageert wordt 
ook niet gehoord en zal mogelijks de toe-
slag moeten betalen, een gewaarschuwd 
man... 


