Uitnodiging aan de DKW/Auto Union club België, via Jacques
Beste 2-takters,
Namens de 2CV club De Huppel nodig ik U uit, deel te nemen aan een gemeenschappelijke rit op 20
april 2019. Waarom? Het kan soms heel aantrekkelijk zijn andere gelijkgestemden te treffen met een
compleet andere achtergrond. Jacques en ondergetekende hebben elkaar vaker getroffen in Zeeland,
en hebben vastgesteld dat de sfeer in beide clubs sterk overeen komt.
Onze club, De Huppel, verenigt alle A-types, de optelsom van Geiten, Ami’s, Dyanes, Mehari’s en
Visa’s, deze wagens staan vrijwel alle op een gelijkaardig chassis, en hebben alle hetzelfde
motortype. Er zit wel wat variatie in de motoren, 425, 435, 602, 650 en sinds kort ook 750 cc.
1 ding is gelijk, het blijft steeds een flat twin. Voor de rest zijn er vele varianten, gewone sedans,
stationcars en bestelwagens. Veelal 4-deurs, alleen de bestel wagens hadden 2 deuren aan de
achterzijde en slechts 2 voorportieren. En het mooiste onderdeel van een 2CV, is het beroemde
roldakje. Ieder probeert steeds dit zo snel als het maar kan te openen.
De rit van 20 april 2019. De basis is een uitgeschreven route, die ondersteund kan worden door een
GPS. Je hoeft de route niet te laden, gewoon aanzetten bij aanvang, en iedere keer dat er een
aanwijzing komt voor een afslag, kun je zien waar je afslag zich bevindt.
Dit resulteert in een eenvoudige navigatie, waarbij er veel tijd overblijft voor het omringende
landschap. We zijn dan ook heel erg geïnteresseerd, in wat u gezien geeft, en niet in wat u allemaal
bij het puzzelen gemist heeft. We streven ook niet naar een tijdslimiet en vaste gemiddelde snelheid.
Hoe zit het in elkaar? Een route van va 95 km, met een welkomst hapje met een broodje, met koffie
of frisdrank. Dan op weg volgt er een koffie, of iets anders. Rond de middag is er een lunch,
bestaande uit soep, een drankje en een broodje, halverwege de middag volgt er een gekoelde
Jaegermeister, en voor degene die wat anders wil, bieden wij alternatieven. Tenslotte sluiten we af
met een eenvoudig afscheidsdiner.
De stops bieden ruime mogelijkheden gezellig met elkaar te praten, en in dit geval kunnen we
toevoegen, wie heeft de mooiste? Het probleem zal zijn wat zullen in dit geval de criteria moeten
worden. Heeft er iemand een suggestie?
We streven altijd naar ca 50 auto’s, Wij halen uit eigen gelederen ca 42 auto’s, en als de DKW club
met ca 15 auto’s komt, dan blijven we in de buurt van de 50, zodat we individueel kunnen rijden.
Wij hopen u een rit te kunnen voorstellen, die een fraaie invulling van de dag zal brengen, en u met
een aangenaam gevoel huiswaards zal keren.
De kosten? Ongeveer 25 euro per persoon, voor kleine kinderen zal er een reductie zijn.
Met Vriendelijke groet
Namens de 2CV club De Huppel,
Dirk Visser, activiteiten commissie.

20 April, op naar het Pays des Collines, in de streek van Ellezele (Ellezelles)
Het rittenseizoen gaat weer van start, ditmaal niet in het Noorden aan de boorden van de
Schelde of de Noordzee, maar in het fraaie binnenland.
De Huppel zal een aantal DKW’s als gasten ontvangen, die hun 2-takters zullen tonen. We
heten ze van harte welkom.
De start is in Het Bruggenhuis, Majoor van Lierdelaan 60, Geraardsbergen (Overboelare). De
deuren gaan om 09.15u voor u open. Hier worden de papieren uitgedeeld met een kop
koffie en een paar koeken. Om uiterlijk 10 uur kunt u de handrem lossen.
Dan zwerven we door de binnenlanden naar Wodecq, waar we in een pleisterplaats,
specifiek voor oldtimers onze lunch gebruiken, met soep, broodjes en koffie à volonté.
Vervolgens zwerven we verder, komen ergens een Jägermeisterkoeler tegen en eindigen in
een…., afijn dat zult u wel zien, maar gezelligheid en goede smaak staan hier hoog in het
vaandel. De kosten: 31 euro per persoon
De rit is wederom opgezet met een uitgeschreven route, waarbij uw GPS u ondersteunt.
Gewoon aanzetten, en kijken waar het routeboek u heenbrengt.
Aanmelden bij voorinschrijving, zoals gebruikelijk.
Via de rekening van de Huppel: BE 65 1325 4089 6996
De inschrijving sluit bij 50 auto’s. Dus uw aanmelding van het aantal auto’s en personen per
mail doorgeven aan Ruud Michiels via ruud.michielsαtelenetbe
We hopen u weer een aangename rit door een fraai landschap aan te bieden!
Dirk Visser.

