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Web-leden stoeien live
Voor wie het nog niet wist:
AutoWeek heeft op internet een
forum met 5.000 actieve leden.
Regelmatig worden er meetings
georganiseerd om lekker over
auto’s te praten, kennis uit te
wisselen en natuurlijk een biertje
te nuttigen. Onlangs was Brabant
toneel van een voorjaarsmeeting.
Naast een puzzelrit stond de
deelnemers een uitdagende
opdracht te wachten.

De auto’s zijn al
even divers als
hun baasjes.

Tekst en foto’s Sophie van Run

H

et initiatief voor de meeting in het
Brabantse land komt van Irwin (21)
en Ivar (18), voor wie dit een thuiswedstrijd is. Deze zuiderlingen zijn al jaren
actief op het AutoWeek-forum. De forum
leden komen verder uit heel het land.
Allerlei automerken zijn vertegenwoordigd,
even divers als de eigenaren die achter het
stuur zitten. We zien een Volkswagen Kever,
een Ford Focus RS, een Volvo 440, enzovoort. Hun baasjes zijn bijvoorbeeld autoverkoper, student, chauffeur of verpleegkundige. Zeventien auto’s staan aan de start
van de puzzelrit, met bijna het dubbele
aantal rijders en navigatoren; een aardige
opkomst. Uit een peiling blijkt dat eenderde
van de aanwezige forummers abonnee is
van AutoWeek. De groep is nog niet eens
compleet of de eerste sterke verhalen
worden al verteld: zo had één van de
forummers met een Jeep Patriot tot op de
bodemplaat in het zand vastgezeten en
moesten er twee Cherokees aan te pas
komen om de wagen los te trekken.

Duidelijk wordt dat deze petrolheads het
avontuur niet schuwen.

Links of rechts?
Voor de puzzelrit heeft bijna iedereen een
navigator meegenomen, aangezien het flink
wat van je multitasking-capaciteiten vergt
als je tegelijkertijd de route moet lezen, de
kilometerstand vele malen op nul moet
zetten en ook nog moet autorijden.
Om de minuut vertrekken de teams vanuit
Drimmelen, vlakbij de Biesbosch. De deelnemers worden door het prachtige landschap gestuurd en moeten onderweg een
aantal vragen beantwoorden.
Na deel één van de route wacht een leuke
test: op een grote parkeerplaats een
parcours rijden in een oude Volvo 164 die
tegenovergesteld stuurt. Dus als je naar
links stuurt, ga je naar rechts en andersom.
Irwin en Ivar hebben deze bijzondere roestbak weten te regelen via de Klassieke Volvo
Vereniging. De spelregels zijn simpel: rijd
met deze automaat zonder gas te geven zo

snel mogelijk over het parcours en zorg
ervoor dat er geen pionnen omver gaan.
Snel nadenken dus, wat niet altijd goed gaat
en dan leidt tot (leed)vermaak bij de toeschouwers. Het geheim van een goed resultaat? “Mijn bijrijder zei of ik links of rechts
moest sturen, dat scheelde. Maar met gas
geven erbij had ik het niet gered, dan gaat

Nog voor de groep
compleet is, komen
de sterke verhalen
het te snel”, aldus één van de deelnemers.
Als zijn taak erop zit, wordt het oudje weer
op de trailer gereden, want e rmee naar huis
rijden kán wel, maar is toch iets te riskant.
“Het was een heel aparte ervaring!”, roept
één van de jongens; dat geloven we graag.
Wanneer de pionnen zijn opgeruimd, ontstaat een uitnodigend stuk asfalt en dat

De Focus RS kan de 360 niet van
zich afschudden. Toch niet slecht
voor zo’n oud beestje.

Links is rechts? Verwarrend!

laten de autofreaks niet onbenut. De Focus
RS en Volvo 360 GLT nemen het tegen
elkaar op in een sprintje, waarbij het ver
bazend gelijk opgaat. “Dat sprintje tegen de
Volvo is natuurlijk niet echt realistisch op
zo’n mini-stukje, waarbij de ondergrond niet
optimaal is voor zoveel vermogen op de
voorwielen”, verdedigt de RS-rijder z’n
auto. Geef nou maar gewoon toe dat die
Volvo best rap is.
Daarna laten twee BMW-eigenaren hun
auto stofhappen op een nabijgelegen veld.
Vies waren de bolides toch al, de puzzel
route bevatte namelijk een stuk onverhard
wegdek waar de pk’s even zijn uitgelaten.

Close encounter
Na 120 kilometer route druppelen de teams
binnen bij het eindpunt, waar het bier al
koud staat en het vlees gegrild wordt.
Een Nissan Cherry en zijn bestuurder
hadden bijna een close encounter met een
Volkswagen Golf waarin twee bejaarden
zaten die plots besloten de weg op te rijden.
“Het scheelde niets. Ik heb een paar hele
dikke remsporen op de weg achtergelaten!”
Maar de Cherry staat nog schramvrij te
glimmen. “Hij is net opnieuw gespoten. Het
zou me zwaar vallen als-ie in puin g ereden
was, dan zat ik nu huilend naast het wrak.”
Tijd om onder het genot van een glas bier
nog wat na te praten en elkaar foto’s en
filmpjes te laten zien. Een Volvo 440-rijder
toont een videofragment waarin een oud
barrel zonder wielen van zijn krik af
dondert.
De jury kijkt de puzzelvragen na en legt die
naast de tijden van de Volvo-proef. Dan
volgt de prijsuitreiking: Mazda 2-rijder
Stefan gaat er met de buit vandoor: een
door AutoWeek ter beschikking gesteld
docking station voor de iPod. Na een
bourgondisch diner keert iedereen huiswaarts om weer snel achter de computer te
kruipen, want de eerste foto’s staan al op
het forum. ■
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