Terugblik op het Rechtdoorzee-evenement

Van de voorzitter
Beste Vrijbuiter
Vrienden,

‘Al bijna weer een
jaar om en onze
oudjes mogen weer
in de winterslaap´ is
de standaard openingszin voor de
laatste uitgave van
het jaar van uw lijfblad. Dit jaar klopt dat
alweer! Eind november is het speelgoed
weer voor de koude maanden in kas
geplaatst. Met een doekje erover, maar dat
geeft een minder aantrekkelijke foto. Als de
zon weer schijnt, zien we wel weer.
Voor de nieuwjaarsreceptie had de
Penningmeester een hele mooie locatie
geregeld. Waarvoor dank! Met een stukje
vers appelgebak, door Lotte die ochtend
gebakken, en lekkere hapjes van Mandy
was het weer een gezellig samenzijn. Dat
mocht toen nog.

Hoe anders werd dat toen de kalender richting het voorjaarsevenement aan het wandelen was. Daar waar eerst dingen nog best
mogelijk leken, kon er van een gewoon
gezellig (lees: met kamperen) voorjaarsevenement helaas geen sprake zijn. Al met al
heb ik wel genoten van het vervangende
Anderhalve-meter-evenement. We hebben
goed veel kilometers gemaakt, dat weekend!
Via de groeps-app konden we gezellig van
elkaars belevingen genieten.
Het evenement dat voor het voorjaar
gepland stond, is verschoven naar het
najaar. Prima. Gelukkig werd dit geen geval
van “van uitstel komt afstel”. Tussen de pie-

ken in de pandemie mochten we toch nog
even gezellig naar Flevoland.
Het najaarsevenement leek voor de nieuwe
gewoontes er toch heel gewoon uit te zien.
De ALV werd er gehouden, een gezamenlijke BBQ hebben we gehad, een mooie rondrit hebben we gereden, nieuwe leden hebben we verwelkomd, een leuke stadswandeling gemaakt en dat alles volgens de geldende nieuwe regels. Ouderwets was gezelligheid en de onmeunige voorraad verwerkt
bier, geholpen door de aanbieding in de
plaatselijke buurtsuper.

Dat hebben de penningmeester en de webmaster heel goed geregeld! Top. Dank daarvoor! De winnaars van de bokaal doen hun
verslag in deze uitgave van de Uitlaatklep
en daarnaast kan je je herinneringen weer
tot leven roepen op de fotopagina van onze
website.
Door al het gedoe van dit jaar, zien we het
niet goed komen dat er een nieuwjaarsreceptie georganiseerd kan worden, zo in het
begin van het nieuwe jaar. Die slaan helaas
we een jaar over.
Voor- en najaarsevenementen zijn volgend
jaar zoals gebruikelijk begin juni en september, als ze door mogen gaan, waar ik blind
vanuit ga en worden komend jaar gehouden
in de Achterhoek en in Brabant.

Met vrolijke Vrijbuiter Groet,
Folkert Sik kema

Rechtdoorzee in Flevoland
Het 2020 najaarsevenement vond plaats in
de Noordoostpolder in het stadje Blokzijl.
[Red.: bijna Noordoostpolder, dat is]

Op donderdag waren er al een aantal neergestreken op camping Veldhuis; een kleine
mooie plek onderaan de zuiderzeedijk met
een fantastisch uitzicht. De auto's moesten
op de parkeerplaats gestald worden vanwege ruimtegebrek op het tentenveld, gezellig
en knus.

Vrijdag arriveerde de rest. Aan de hand van
de foto met een stapel Hertog Jan-blikken
vroeg ik in de Coop waar ik die kon vinden.
Er was geen stapel meer: ik wist dat ik goed
zat. Op de camping werden er hamburgers
gebakken op de BBQ door David en Wouter.
Heerlijke burgers van d'n Aldi. Er waren ook
een paar nieuwe leden met een R30, een
R4 en een F4. En helaas zat Harry thuis
vanwege een val van 4 meter en zat Lotte in
COVID-quarantaine.
Na het eten werd er gezellig gekletst en
gedronken. De avond werd al kouder zo aan
het eind van de zomer, terwijl overdag de
zon volop scheen.
Volgende morgen om te beginnen natuurlijk

weer lekkere koffie en broodjes gebakken ei.
Om 11 uur startte de rondrit die voor een
deel over de zuiderzeedijk door de
Noordoostpolder ging, met koffie en gebak
in Emmeloord. Na een tussenstop in Urk,
met een kleine wandeling en bezoek aan
een viskraam, ging de tocht verder via het
modeldorp Nagele naar het museumdorp
Schokland.

We parkeerden de auto rechts van de vlaggen maar het bleken de verkeerde vlaggen
dus moesten we lopen. Ik zei nog wat een
bijzonder dorp op die terp past, dat niet in

het landschap. Het bleek ook daarover te
gaan in het museum... Interessant en weer
wat geleerd op het weekend.

den
gewonnen hadden, iets
wat wij zelf totaal niet
verwacht hadden.
Harry kreeg de pechprijs vanwege zijn Bobde-bouwer actie,
en er werd een kaart
gemaakt voor Mirjam
en Henriette die aangegeven hadden niet
meer naar de clubweekenden te zullen
komen...
Hierna werden de
bbq's weer ontstoken
en ging iedereen zijn
eigen hapjes braden.
Op gepaste afstand
(anderhalvemeter) is er
tot in de kleine uurtjes
gezellig geborreld...

Teruggekomen
van de rondrit was er bij de camping nog
een auto-proef. Er moest, met een bakje
water op de motorkap, slalommend een parkoers afgelegd worden. Het ging hierbij om
snelheid, behendigheid en souplesse. Later
bleek dat mijn 4tje dit het beste volbracht
had (de beste is)!!!

Bij de prijsuitreiking bleek dat ondergeteken-

Zondagochtend was er
ook nog een leuke
stadswandeling door
Blokzijl. Door het
geronk van motoren en
auto's en de zachte stem van de gids was
helaas niet alles te verstaan. Desondanks
interessant genoeg om er thuis nog eens
wat meer over te gaan lezen!

Groeten en tot het volgende
evenement,
Martijn Hoek David Broere

Een nieuw gezicht

Naam: Janine
Woonplaats: Groningen
Beroep: Klantadviseur voor sociale verzekeringen
Wat voor Renault rij je? Ollie, mijn okergele Viertje. Ik wilde een naam voor mijn auto.
Een vriendin zei; wat dacht je van Ollie. Ik

heb hem gekocht omdat ik een gele auto
wilde in een bepaalde prijsklasse.
Hoelang rij je al Renault? 2 jaar.
Dit is mijn eerste.
Waarom rij je Renault? Omdat hij geel is.
Om zijn kleur dus.
Wat zijn de charmes van je auto? De
koplampjes, de ruitenwissertjes, dat hij
nagenoeg geen elektronica heeft en omdat
hij geel is. De eenvoud ook.
Hoelang ben je al lid van de club?
Anderhalf jaar
Hoe ben je met de RVVC in contact gekomen? Gegoogled. Gekekeken naar de televisie-uitzending van Harry. Ik vond het fantastisch en wilde dus lid worden.
Wat betekent de RVVC voor je: Het is leuk
om met gelijkgestemden laagdrempelig te
kamperen. Ik hou van kamperen, maar vergeet wel eens wat. Bedankt nog Folkert en
David voor het lenen van een slaapzak.
Heb je ook buiten de evenementen om
contact met andere leden? Ja, met jullie
nu. (red: dit interview werd na het evenement afgenomen) Ben wel eens bij Harry
geweest en Johan voor reparaties.
Ben je ook lid van andere autoclubs? Nee
Ga je ook naar auto/Renault evenemen-

ten die niet door de RVVC georganiseerd
zijn? Tot nu toe niet.
Kan je in een zin weergeven hoe het voelt
om in een oude Renault te rijden?
Fantastisch, alsof je in een zonnetje rijdt.
Het maakt ook andere mensen blij.
Wil je nog iets kwijt of heb je nog iets aan
te vullen. Koop nooit een auto waar je verliefd op bent, of nee, dat is te praktisch. Ga
het avontuur aan.

Van de penningmeester
Net als de standaardopening van Folkert in
deze laatste Uitlaatklep, is ook het bericht
van de penningmeester ongekend standaard: jullie mogen weer contributie betalen!
En dank aan eenieder die dat al gedaan
heeft.
De betaalgegevens:
enkel lidmaatschap: € 15,gezinslidmaatschap: € 25,-

Bankgegevens: NL 52 RBRB 0706 4852 11
ten name van RVVC te Meppel.
Inmiddels hebben we echt afscheid genomen van onze oude ABN AMRO-rekening.
Let er dus svp op dat je op de juiste rekening betaalt.

Martijn Brouwer

Agenda

28-30 mei 2021
RVVC Voorjaarsevenement
Achterhoek
september 2021
RVVC Najaarsevenement
Tilburg

Conceptcar 2020: Mégane eVision

Clubinformatie

Renault Vrijbuiter Vrienden Club
Opgericht 15 sept 2006 te Hoogwoud
KvK 01116245

Ledenadministratie
penningmeester@rvvc.nl
Lidmaatschap EUR 15 per persoon per
kalenderjaar, EUR 25 per gezin per kalenderjaar t.n.v. RVVC
IBAN: NL 52 RBRB 0706 4852 11
Webmaster
Michiel Komies, webmaster@rvvc.nl
Bestuur
Bert Strijker
De Noesten 46
9431 TC Westerbork. 06-29565652
Folkert Sikkema
Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 57
3871 XB Hoevelaken. 06-54711116
Henk Buwalda
Meekeshof 23
9089 BC Wytgaard. 058-2553235
Martijn Brouwer
Woldstraat 69
7941 LG Meppel. 06-42516883

Menno Merts
Breegraven 67
7231 JB Warnsveld. 06-15097768

Coördinator evenementen
Henk Buwalda; contactgegevens: zie boven
Redactie Uitlaatklep
Wouter Hoek, Harry Velthuis,
Martijn Brouwer
redactie@rvvc.nl
Clubartikelen
Mandy Welagen
clubwinkel@rvvc.nl

Technische vraagbaak
Jaap Wagenmaker, tel: 0228-724333
Harry Velthuis, tel: 0591-618696

