Zondag 1 juli 2007 Kempen rit start te Aarle Rixtel

Regen, regen en nog eens regen, maar afspraak is afspraak op weg naar de Kempen.
Een goede gelegenheid om te testen of de kap echt goed water dicht is en de gootjes goed
zijn doorgeprikt.
Na een ½ uurtje werd het droog voor het grootste gedeelte van de dag.
Ontmoeting kasteel Croij, komen we daaraan, niemand te zien, je denkt de graaf heeft
zich zeker verslapen, aangebeld niemand aanwezig, maar ja wat dan , bellen dan maar
waar het is, bij het keren zag ik in de verte het bekende silhouet van een aantal Z1 ‘s
gelukkig toch goed aangekomen.
Rijden we de parkeerplaats op , dan valt je mond open van verbazing, een groene Z1, maar
niet met een zwarte kap , maar een donkere crème achtige.
Deze combinatie eerst maar eens bekeken, ziet er prachtig en strak uit, maar van wie is
deze auto?.
Het raadsel wordt spoedig opgelost, naast een aantal bekende gezichten, waaronder die van
onze voorzitster, die Peter vergezelt, aangezien Patrick op Xavier past, 2 charmante
dames, die met de bewuste combinatie zijn gekomen. En wel Hester en vriendin Juliette.
Wat blijkt vader Jongsma heeft zijn dochter opdracht gegeven nou eens een keer een flink
stuk met zijn auto te rijden. Hester heeft de kap uitgezocht bij iemand in Huizen NH, we
krijgen het adres nog door voor andere liefhebbers die de kap willen vervangen, alhoewel
Marko vertelde dat ze bij de dealer nog te bestellen zijn, maar voor een flink hogere prijs.
Ja, dan breekt het wachten aan op een aantal inschrijvers, ze zijn nog gebeld maar geen
gehoor, voor nood de route beschrijving achtergelaten.
Uiteindelijk gestart met 8 auto’s , derhalve 1 groep geformeerd.
De route beschrijving geeft aan volg de normale wegbewijzering, maar dat blijkt nog niet mee
te vallen, vandaar een aantal keren een rondje van de zaak. Van de vele plaatsen waar we
door komen een typerende beschrijving.
Als je er oog voor hebt dan had je veel mooie grote villa’s kunnen bewonderen.
De lunch in het buitenland Belgie, vliegveld De Keiheuvel. Een grasbaan vliegveld
met een zweefvliegclub, er was zeker geen thermiek, want er vloog er niet een of ze waren
allemaal gevlogen en stonden hun transportkisten er alleen nog.
Wel landen er 2 eenmotorige vliegtuigjes die later angstig dicht over het terras vlogen.
Zij waren heel wat sneller dan de kok in de keuken, die ondanks de afspraak de vaart er
niet in had en vandaar zeker geen piloot was geworden.
Door het gekozen systeem van route volgen denk ik dat we veel gemist hebben
van het Kempische landschap. Dan terug naar Aarle Rixtel voor de boeren golf.
Je hebt wel eens een foto gezien in de krant, een weiland met flink gegroeid gras, koeien
en hun rest producten, een stok met een echte klomp eraan en meppen maar.
Hier was het toch iets anders, wel een stok maar dan met een niet uitgeholde kinderformaat
klomp.
Na enige basis instructie met 2 x 2 teams de 8 holes baan op.
Dat slaan en een goede richting er aan geven is niet zo simpel, als je eerst langs een hek
met poort moet en U raadt het al precies tegen een hekpaal enz, enz. Veel hoog gras naast
de baan met brandnetels en prikkers, maar allengs kregen we een beetje ervaring, wisten we
de koeien vlaaien te vermijden en de bal in de holes, emmers met een diameter die iets
ruimer waren dan de ballen, te krijgen na soms wat vreemde omzwervingen. Er werd veel
gelachen, gelukkig geen ballen in de grote vijver , waar een klein bootje gereed lag om de
ballen op te halen.
Na onze laatste hole begon het flink te regenen, wat het 2e team deed besluiten er de “bui”
aan te geven. Het eerste team was zo sportief om de laatste hole te schrappen om op basis
van gelijkheid de punten te tellen.

2 prachtig houten golf stokken met Z1 inscriptie ( wordt collectors item) waren als prijs
te vergeven. Van de 4 teams vielen er 2 af, daarna werd er verloot onder de winnaars.
1e prijs voor Hester ( dat geeft te denken als je voor het eerst komt) de 2e prijs voor
diegene die zeer regelmatig in de prijzen valt Joke.
Tot slot de barbecue die gelukkig binnen was.
En zo was een gezellige dag weer ten einde.
Roland Vet

