Terugblik 2007
What did the GCCC do in 2007?

Photo: Very beautiful ride
on April 29th, 2007
December 16: GCCC1992-2007 celebration cruise on former
Zuyderzee, starting at Almere. If you liked you could come
the night before and stay at a friendly hotel/camping
(organisation GCCC)
November 18: Visit to Hortus Botanicus at Leyden University
with run in the area around Leyden (organisation: GCCC)
October 21: Glorious Flanders, drive around Heist-op-denBerg with visit to model train museum (organisation: GCCC)
September 16: Glimmering Glasses & Clear Crystal Drive near
Leerdam (organisation: GCCC)
August 19: near Hardenberg (organisation: GCCC)
July 22 : near Leidschendam / Den Haag (organisation: GCCC)
June 24: Jubilee Drive GCCC 15 years with reception at Henk
Krol’s – editor of GayKrant – in Best (organisation:
GayKrant and GCCC)
May 25 until 28: Eurotour 2007: Dutch Lowlands and High
Lights with starting place Emmeloord (organisation: GCCC)
May 19: Tour le coeur vert in Zoetermeer (organisation:
Dafpoetsers and GCCC)
April 29: H20 drive near Cruquius pumping-engine followed
by “Koninginnenacht” Amsterdam (The Dutch Queen’s birthday
celebrations, organisation: GCCC)
April 6 until 9: Elegance Cruise edition 5 in Troyes
(organisation: Ledorga)
March 18: Breathtaking Eastern-Brabant drive across the
Dutch Peel-area (organisation: GCCC)
March 9 until 18: Rainbow Tour Down Under in Melbourne
Australia (organisation: MotaFrenz)
February 11: Annual General Meeting at Lexus branch
Breukelen (organisation: GCCC)

GCCC terugblik 2007

PartnerRuilRit, zomer 2007

16 december 2007: Lustrumvaart over het Gooi- en IJmeer met een
gezellige Captain’s High Tea en 52 feestvierders. Een aantal van
hen (10 man) overnachtten de avond ervoor in Farm Eterna in Lage
Vuursche.
18 november 2007: Leidse Sleutelgaten & Botanische Tuinmannen.
Rit door Leiden en omgeving en bezoek aan Hortus botanicus. Op
de kop af 50 deelnemers, waarvan 38 bleven eten in restaurant De
Troubadour.
21 oktober 2007: Toerke Vlaemsche Kempen, heerlijke najaarsrit
in Herentals en Heist-op-den-Berg, met bezoek aan
treintjesmuseum en de abdij van Tongerlo. Opkomst van 54
deelnemers en zij blijven vrijwel allemaal eten. We hadden prima
rijweer met 10-12 graden en wat zon, wolken en aan het eind wat
regen.
5 oktober 2007: Via een aantrekkelijke stand presenteerde de
GCCC zich voor het publiek. Dit gebeurde tijdens de OUT fair ter
gelegenheid van 60 jaar Rotterdamse COC.
16 september 2007: Opnieuw veel geluk met prachtig weer (veel
zon en 21 graden) tijdens de Lingerit met een bezoek aan het
Glascenter in Leerdam. Deze keer hadden we gaymotorclub Pink
Spirit uitgenodigd om deel te nemen. Zij kwamen met 20 man
meedoen. Een aantal GCCC-leden reden deze keer mee als
motorrijder, waardoor hun klassiekers een welverdiende rustdag
kregen. Het totale deelnemersveld lag op 98 man (inclusief een
aantal vrouwen en kinderen). Maar liefst 65 deelnemers bleven
eten om het genieten van het afsluitende driegangendiner.

19 augustus 2007: Prachtige zomerrit door het Vechtdal
(Hardenberg, Ommen, Dalfsen), georganiseerd door de leden

Marchel en Paul. Een relaxte groep van 52 deelnemers, waarvan
40 bleven eten voor het afsluitende diner.
12 augustus 2007: Dit jaar deden acht GCCC’ers mee aan de 21ste
Geitenrally in het Vlaamse Wilrijk. Opnieuw won de GCCC de beker
van ‘verst gekomen deelnemer’.
22 juli 2007: PartnerRuilRit vanaf cruisingplaats Vlietland bij
Leidschendam. Vele partnerleden wisselden van klassieker naar
klassieker, om meer aan de weet te komen van andere bestuurders.
Afsluitend een gezellige picknick op het landgoed van clubleden
Ernst en Piet. Knusse groep van 36 man.
24 juni 2007: Jubileumrit 15 jaar GCCC met een welkomsreceptie
bij GayKrant hoofdredacteur Henk Krol in Eindhoven en een
toespraak van burgemeester Demmers van de gemeente Best, omdat
de eerste rit van de GCCC op 17 mei 1992 in Best werd verreden.
Vele mooie klassiekers en 74 deelnemers waren aanwezig.
25 t/m 28 mei 2007: De GCCC organiseerde deze keer als gastland
de jaarlijkse EUROTOUR. Thema: ‘Dutch Lowlands and High Lights’.
Accomodatie: Van der Valk Hotel Emmeloord. Met 126 deelnemers:
64 Nederlanders/Belgen, 36 Engelsen, 15 Duitsers, 6 Fransen, 2
Denen, 2 Tunesiërs en 1 Amerikaan.
19 mei 2007: Tour le Coeur Vert (Groene Hart) nabij Zoetermeer.
Opnieuw prachtig zonnig rijweer. Van de 52 deelnemers waren er
21 Dafpoetsers en 31 leden van de GCCC. Na afloop bleven 9 man
dineren.
29 april 2007: de H20 rit.
Zonnig, windje en 22 graden. Voor we gingen rijden bezochten we
eerst het stoomgemaal in Cruquius. Tijdens de rit pauzeerden we
bij een prachtige molen, die we ook mochten bezichtigen. Een
topevenement met 74 deelnemers! Daarvan bleven 35 mensen eten na
afloop bij restaurant De Zoete Inval in Haarlemmerliede.
6 t/m 9 april 2007: Onze Franse zusterclub Ledorga organiseerde
5de editie van de Elegance Cruise. Met 93 internationale
deelnemers, waarvan 16 afkomstig uit de Nederlands-Vlaamse
equipe van de GCCC.
18 maart 2007: Onze voorjaarsrit Adembenemend Brabant ging door
het prachtige Peel natuurgebied met 43 deelnemers. Liefst 40 van
hen schoof na afloop aan voor het prima driegangendiner bij
Thermae Son en Breugel.
11 februari 2007: Zo’n 50 GCCC-leden bezochten de Algemene
Ledenvergadering (ALV) die in de Lexus vestiging te Breukelen is
gehouden. Na de ALV kon er gratis proef worden gereden in de
Lexus LS 460 en RX 400 H.

Zonnige wintercruise op Moby Queen
ALMERE HAVEN (16 dec. 2007) –

Een alternatieve GCCC-rit op het

programma. Deze keer niet met de klassieker, maar een vaartocht
vanuit Almere Haven met de Moby Queen.

Beeldmateriaal

1. door Marchel en Paul (35 stuks)
2. door René (95 stuks, incl. voorpret op 15 dec.)
3. door Otto (18 stuks)
4. door Con (63 stuks)
5. door de Keeters, Ton en Erik (58 stuks)

Het schip zat gezellig vol met 52 deelnemers. Aan boord werd een
Captains High Tea geserveerd, terwijl de Moby Queen door het
Gooi- en IJmeer en om Pampus heen voer. Met dikke winterjassen
aan genoten we op het dek van het wijdse uitzicht op het Pampus
eiland. De winterzon scheen uitbundig.
(meer…)

Lexus niet blij met producent homo pornovideo

NEW YORK (11 dec. 2007) – Het Zwitserse
videoproductiebedrijf Eboys Studio heeft het aan de stok met
Toyota. Eboys maakt homo pornovideo’s en in 2 van de films die
het bedrijf recentelijk uitbracht speelt een acteur met de naam
LEXUS.
De Japanse autofabrikant heeft het videoproductiebedrijf
schriftelijk laten weten dat de beschermde handelsnaam niet mag
worden misbruikt door pornoacteurs. De advocaat van Toyota heeft
stappen aangekondigd.

(meer…)

Rainbow Down Under reisverslag Eric en Henk

BARENDRECHT (10 dec. 2007) – In oktober 2007 deden
onze clubleden Eric en Henk mee aan de Australische Rainbow Tour
met hun exclusieve Citroën Goddess uit 1967. Over deze reis
heeft Eric een aantal mooie online fotoboeken samengesteld.

1. Bekijk o.a. de Australische webalbums van Eric &
Henk

In het GCCC Magazine hebben al een aantal zeer lezenswaardig
verhalen gestaan over deze Rainbow Tour Down Under en dingen die
je allemaal moet regelen om je klassieker naar Australië te
krijgen.
(meer…)

Botanische Tuinmannen achter Leidse
sleutelgaten?
LEIDEN (18 nov. 2007) – Met op de kop af 50 deelnemers ontdekte
de GCCC

Leiden van een andere kant. Deze keer geen kilometer

vretende toerrit. De nadruk lag meer op gezelligheid en het
bijkletsen met elkaar. Dat oogstte lof en waardering.

Beeldreportages

1. Foto’s van Erik (49)
2. Foto’s van Otto (15)

Centraal stond een interessant kijkje in de wereld van
medicinale planten. Daarover kregen we een uitgebreide
rondleiding in één van de oudste wetenschappelijke plantentuinen
van de wereld: de Leidse Hortus botanicus.

Opvallend: de verwachte botanische tuinmannen in strakke
jeans hielden zich in de Hortus waarschijnlijk schuil achter
Leidse sleutelgaten. Gelukkig was er toch veel ander moois te
bewonderen.
(meer…)

Najaarsrit Vlaanderen trekt groot
deelnemersveld
HERENTALS (21 okt. 2007) – Bourgondische sfeer konden we tijdens
deze gezellige najaarsrit proeven in de groene Kempen, met als
startpunt Herentals. Zoals de meeste GCCC-ritten dit jaar, was
de opkomst weer bijzonder hoog: 54 deelnemers die bijna allemaal
mee-aten!

Beeldreportages

1. door Erik met bijschriften (106 stuks)
2. door Dick (67 stuks)
3. door Con (40 stuks)
4. door Marchel (65 stuks)

Tijdens de rit passeren we Heist-op-den-Berg, waar
gelegenheid was tot het bezoeken van een klein museum met de
fraaie modeltreinenverzameling van Pieter Nombluez. Nog leuker
was geweest als een aantal van die treintjes ook hadden gereden.
(meer…)

Vrolijke sfeer presentatie op OUT fair
Rotterdam

ROTTERDAM (5 okt. 2007) – Op de OUT fair ter
ere van het 60 jaar bestaan van het COC in Rotterdam was ook de
GCCC present met een kleine maar representatieve afvaardiging.
De Peugeot 304 cabriolet van Paul, de MG T van Bart, de
Chevrolet Caprice Classic van Stephan en motormuizen van Pink

Spirit uit Rotterdam waren als blikvangers bij onze stand
neergezet. We stonden naast het hoofdpodium. Garantie voor veel
belangstelling en direct een nieuw lid.
De stand werd verder aangekleed met een aantal travo’s. Ook
burgervader Opstelten kwam langs en hij kon met een gerust hart
over de motorkappen rollen.

In Memoriam: Bert Bartels (72)

DEN BOSCH (3 okt. 2007) –
Het bestuur van de GCCC bereikte – via zijn vriend Moestafa –
het droevige bericht dat oudlid Bert (Lambertus Wouterus)
Bartels op 27 september 2007 is overleden. De afscheidsdienst
vond plaats op 2 oktober.

Bert (zie foto’s tijdens resp. Eurotour
1996, Elegance Cruise 1999 en Eurotour 2007) was vanaf de
oprichting lid van de GCCC en was een regelmatige bezoeker van
evenementen.

Het afgelopen jaar zijn een aantal reisverhalen van Bert
gepubliceerd in ons GCCC Magazine waarin

z’n belevenissen te

lezen waren met o.a. zijn BMW Barok Engel en Citroën Traxion
Avant

Hij is ook wel eens gastheer
geweest om onze club in zijn bedrijf in Den Bosch uit te nodigen
voor Bert Bartels’ Bossche Barbecue (BBBBBQ).
Enige jaren geleden heeft hij om gezondheidsredenen zijn
lidmaatschap opgezegd.
Tijdens de Eurotour in mei was hij nog eenmaal present, want hij
was met zijn vriend Moestafa naar Paleis Het Loo gekomen. Hij
heeft toen met ons koffie gedronken en diverse mensen nog eens
gesproken.

“Ik heb alles gedaan wat
ik wil,
ik heb alles gekregen wat ik wens,
ik heb niets gemist.
Treur niet om mij … mijn leven was echt goed en mooi”
Bert Bartels

Slingeren langs De Linge
LEERDAM (16 sept. 2007) – Prachtig weer en een schitterende rit
door De Linge met een zeer groot deelnemersveld van bijna 100
man (inclusief een een paar vrouwen en kinderen).

Beeldreportages

1. door Marchel (28 foto’s)
2. door Con (24 foto’s)

Tweederde kwam uit de hoek van de GCCC en de rest vanuit
gaymotorclub Pink Spirit. Voor een aantal GCCC’ers de ultieme
mogelijkheid om ook eens op de motor mee te rijden en de eigen
klassieker een dagje rust te geven.
(meer…)

Vechtdalrit met zoete zomerse lekkernijen

DALFSEN (19 aug. 2007) – Naast de vele

verschillende (toekomstige) klassiekers en 52 deelnemers bevatte
de Vechtdalrit zoete zomerse ingrediënten voor een geslaagde
dag!
Beeldreportage

1. door Marchel (89 foto’s)

Gezellig ontvangst, prachtig mooie vergezichten, charme van het
Vechtdal en Salland, grappige vragen, korte tussenstops, lekkere
temperatuur en een heerlijk diner na afloop.
(meer…)

In Memoriam: Dick Holtslag (79)

DOETINCHEM (16 aug. 2007) – Het bestuur van
de GCCC bereikte het droevige bericht dat ons lid Dick Holtslag,
in het zicht van zijn 80ste verjaardag, op zondag 12 augustus
2007 is heengegaan.
Dick was lid van de GCCC vanaf bijna de oprichting en reed een
lichtblauwe Citroën DS. Wij hebben hem ervaren als een
vriendelijk man en iemand die altijd een aardig woord had voor
iedereen. “Het loopt altijd anders dan je denkt”, was een
veelgehoorde uitspraak van Dick.
Wij wensen zijn partner Jerrel alsmede de kinderen en
kleinkinderen van Dick veel sterkte in deze moeilijke dagen.
Namens het bestuur van de GCCC,
Con, secretaris

Opnieuw prijs voor GCCC bij Geitenrally
WILRIJK (12 aug. 2007) – Acht GCCC-leden hebben zich naar
Wilrijk (deelgemeente van Antwerpen) begeven om mee te doen met
de jaarlijkse Geitenrally.

Beeldreportage door Con (24 foto’s)
De Geitenrally is een rit voor klassieke auto’s van 25 jaar en
ouder en oude militaire voertuigen als onderdeel van de
plaatselijke Zomerfeesten, georganiseerd door het Feestcomité
District Wilrijk.
(meer…)

PartnerRuilRit voor herhaling vatbaar!

LEIDSCHENDAM (22 juli 2007) – Natuurlijk roept de
term ‘partnerruil’ of met een mooier Engels woord ‘swinger’
allerlei vunzige ideeën op, maar onze PartnerRuilRit was er
juist één met een hele vette knipoog!
Partners aan de ene kant en de bestuurders aan de andere kant.
Even gooien met de dobbelsteen en hopen dat je een leuke
gezellige partner treft als bestuurder. Partners kregen een
nummer toegewezen en bestuurders mochten een getal dobbelen.
Gelukkig trof nagenoeg iedereen een andere leuke navigator om
gezellig mee te rijden en te kletsen. (meer…)

GCCC viert 15 jarig bestaan met de Gay Krant
EINDHOVEN (24 juni 2007) – In 15 jaar tijd is de GCCC
uitgegroeid tot een zeer actieve gayvereniging met een vrij
trouw en constant ledenbestand. Op dit moment telt de GCCC
liefst 230 leden (inclusief partnerleden). Reden voor een
gezellig feestje!

Beeldmateriaal

1. Impressie van Marchel (73)
2. Reportage door Con (50)

Op zondag 24 juni

werd het 3de lustrum op toepasselijke wijze

gevierd in haar geboorteplaats Best, destijds de locatie van het
pand van de GayKrant. Hier zag de GCCC op 17 mei 1992 officieel
het roze licht. De rit van toen is op 24 juni deels opnieuw
gereden. Uiteraard in stijl, want het mooie pand van de
hoofdredacteur van de GayKrant, Henk Krol, vormde het decor van
de startlocatie.
De 74 aanwezige deelnemers (68 GCCC-leden en 6 intro’s) werden
niet alleen door Henk Krol toegesproken, maar ook nog eens in
het zonnetje gezet door de burgemeester van Best, Letty Demmers.
“Het voelt nog altijd bijzonder om in Eindhoven onze gemeente
Best te vertegenwoordigen”, zo stelde zij vast. Ook was een
leuke cameraboy aanwezig van de commerciële webzender Eindhoven
RTV10.
GayKrant panden
Door verkeersafzettingen voor de Pro-Tour in Eindhoven en in
Best begon het middagprogramma iets later dan gepland met koffie
en een worstenbroodje. Daarna volgde een korte rit naar de
huidige huisvesting van de GayKrant. “In dit pand zullen we de
komende drie tot vier jaar onze bladen maken tot dat we ergens
anders naar toe verhuizen”, aldus een hartelijke Krol in zijn
voortreffelijke rol als gastheer. Vervolgens reden we in een
grote colonne met vele prachtige klassiekers naar het oude pand
van de GayKrant in Best.
Wegenkaart
Daarna reden de deelnemers een kleine 50 kilometer van de eerste
rit uit 1992 met als eindpunt het pittoreske Oirschot en
restaurant De 3 Cronen. Dit deel van de route was letterlijk
uitgetekend op een gekopieerde wegenkaart. Even wennen, want
kaartlezen is niet voor iedereen weggelegd. Maar aan het eind
van de rit wachtte voor 46 eters een fantastisch driegangen
keuzediner!
Pierre la Bouchère
Voorzitter Ton sloot de middag/avond op passende wijze af, door
stil te staan bij leden die helaas niet meer in ons midden zijn.
Speciale herinnering ging uit naar Pierre la Bouchère. Hij
was een flamboyante man, zeer scherpzinnig en had een grote
liefde voor klassieke auto’s. Zijn verschijning kenmerkte de
eerste jaren van de GCCC. Daarnaast stelde Ton vast dat de GCCC
in 15 jaar tijd is uitgegroeid tot een bijzonder hechte club van
vele karakters en klassiekers. “Uniek en waardevol, waar we met

z’n allen trots op zijn!”

Eurotour 2007 was a very special Gaytour

EMMELOORD (May 25-28, 2007) – The
organization of Eurotour 2007 wants to thank all 126
participants who made this event such a huge success!
Photos
Taken by The Keeters, Kees and Eric (449)
Taken by Con M (96)
Taken by Darren M (52)
From Joss M (14)
We had 64 participants from Holland and Belgium, 36 from the
United Kingdom, 15 from Germany, 6 from France, 2 from Denmark,
2 from Tunesia and 1 from the USA.
During Eurotour 2007 we had 3 overnight stays at Van der Valk
Hotel Emmeloord. Perfect hotel with very good staff and nice
food & drinks. On Saturday we started with a guided tour in the
garden of Palace Het Loo in Apeldoorn. After lunch in the
Teahouse, we visited Burton Car Company in Zutphen. That evening
we had a Classic Car Bingo and an athletic performance of Hamid,
a Dutch-Persian pole dancer.
On Sunday we were guided around Galleria Style & Auto in Joure
by the owner. During lunch we could watch a very attractive
demonstration of pole vault jumping. In the afternoon we
discovered the beautiful Weerribben National Park. Very nice was
the charming village of Giethoorn, situated in the nature
reserve ‘De Wieden’. We explored this area with its many canals
and typical bridges by water-bus boat. Eurotour ended with a
splashing entertainment show from the one and only Dutch diva
look-a-like Diana Ross!
All these things were organised for all the participants by
Aldrin, Con, Ernst, Erik, Fred, Koos, Marcel, Michael, Piet and
Ton. Many thanks to them!

Eurotour afsluiter met Diana Ross look-a-like!

EMMELOORD (28 mei 2007) – Een spetterend optreden van
niemand minder dan de grote diva Diana Ross bleek de absolute
verrassing op de slotavond van de GCCC Eurotour 2007!
Een week voor de Eurotour had Diana Ross – als onderdeel van de
‘I Love You’ Tour – een eenmalig concert in Ahoy Rotterdam
gegeven. Maar…, en dat is heel bijzonder, speciaal voor de
organisatie van de Eurotour kwam ze haar Europese toernee in het
Van der Valk Hotel van Emmeloord afsluiten.
Met volle overtuiging eindigde Diana haar optreden met:’You’re
the best audience I’ve ever had’! Want het is écht waar: geen
andere artiest van wereldformaat wordt met zoveel warmte en
enthousiasme ontvangen dan deze enige echte überdiva. En het
moet gezegd worden: onze Diana was echt een perfecte Nederlandse
look-a-like van de echte La Ross

GCCC samen met Dafpoetsers in het Groene Hart
ZOETERMEER (19 mei 2007) – 31 GCCC’ers en 21 Dafpoetsers namen

deel

aan een schitterende en zonnige rit door

het heerlijke Groene Hart: Tour le Coeur Vert. Na afloop bleven
9 man dineren in het NH Hotel Zoetermeer.
De rit was ruim 100 km en ging door plaatsen als Zoetermeer,
Waddinxveen en Benthuizen. De Dafjes waren deze keer erg talrijk
en ook in het voordeel om de rit te rijden.
(meer…)

Losange Magazine: tijdschrift voor Renault fans
GASTEL (19 mei 2007) – Losange Magazine is een nieuw tijdschrift
over alles wat met Renault te maken heeft. Nieuw en klassiek,
auto’s, vrachtwagens, bussen, bestelauto’s, vliegtuigen,
techniek, miniaturen, accessoires en nog veel meer.
Veel uniek historisch beeldmateriaal, maar ook eigen rij-

impressies en reportages, kortom ‘la référence’ als het om
Renault gaat. Losange Magazine verschijnt vier keer per jaar.
(meer…)

Stoomafblazen bij zonovergoten H2O-rit
CRUQUIUS (29 april 2007) – Met haar H2O (water) rit beleefde de
GCCC – met een opkomst van 74 deelnemers – opnieuw een
topevenement!

1. Beeldreportage door Marchel & Paul

Iedereen kreeg eerst een interessante rondleiding door het
indrukwekkende Stoomgemaal De Cruquius, waarna een korte rit van
35km volgde. Genoeg tijd om ‘stoom af te blazen’ en gezellig met
elkaar te babbelen. De rit eindigde op een zonovergoten terras
met aansluitend een driegangendiner.
(meer…)

Sunny cars and champagne during Elegance Cruise
TROYES (April 5-9, 2007) – During Easter 2007 our sister

oltimerclub Ledorga o

rganised a great classic car

weekend in the champagne region of France: l ‘Aube, near Troyes.
This time the populair Elegance Cruise reached its 5th edition!
Very nice tours in de region of Troyes, beautiful sunshine and
lovely temperature, visits, good kitchen. But also technical
trouble for some classic cars. A pity for some owners of a
Burton, Renault, Rolls Royce and Austin Healey. Each with their
own story…
(meer…)

Adembenemende Brabantse voorjaarsrit
SON EN BREUGEL (18 maart 2007) – Onze voorjaarsrit kende een
typisch weerbeeld van maart roert z’n staart. Ondanks de gure
weersvoorspelling kregen we een prachtige voorjaarszon
voorgeschoteld met een aangename frisse wind en 9 graden.

1. Reportage door Marchel en Paul

Aan het eind van de rit konden we met wat hagel en natte sneeuw
passend ‘houdoe wintertime’ wegwuiven. De Adembenemende
Brabantse Peelrit op zondag 18 maart was wederom zeer gezellig
met 43 deelnemers, waarvan we ook een aantal Vlamingen mochten
begroeten! Bijzonder plesant!
(meer…)

ALV 2007: Proefritten met Lexus
BREUKELEN (11 febr. 2007) – Zo’n 50 GCCC-leden bezochten de
Algemene Ledenvergadering (ALV) die

in de Lexus vestiging te

Breukelen is gehouden.

Na ontvangst met koffie, cake en andere lekkernijen was er
gelegenheid om wat rond te kijken in de showroom.
Vestigingsmanager dhr. Van der Gun wist ons vervolgens te boeien
met een prima en amusant verhaal over Louwman en Lexus.
Vervolgens werd in een rap tempo liefst 17 agendapunten op de
vergadering doorgesproken en toegelicht. Zowel de begroting 2007
als de contributie voor 2008 en een paar wijzigingen in het
Huishoudelijk reglement zijn door de leden met algemene stemmen
aanvaard.
(meer…)

Alfa Spider cabrio: Europese Homo Auto 2007

BEZONS (15 jan. 2007) – De jaarlijkse strijd
om te worden verkozen tot European Gay Car of the Year is dit
maal gewonnen door de Alfa Spider cabrio.
Dominique Leherre, initiatiefnemer van de wedstrijd, heeft dit
meegedeeld. Leherre is beter bekend als de man achter Ledorga.
Het is niet de eerste keer dat deze Alfa in de prijzen valt. Zo
werd deze prachtige wagen tijdens de wereldpremière op de Salon
van Genève tot Cabrio van het Jaar 2006 gekozen. (meer…)

Hello Dolls kopen Daf 66 Marathon Coupe

LEIDSCHENDAM (13 jan. 2007) – De leden Ernst
en Piet (beter bekend als de ‘Hello Dolls’) hebben in een
opwelling een Daf 66 Marathon Coupé Turbo uit 1976 van ons
Tunesische lid Chris Ulrich gekocht.
Tijdens de laatste Rainbow Tour in de Franse Loire had Chris het
met de beide heren uit Leidschendam over deze auto. Omdat Chris
en zijn partner Richard sinds kort niet meer in Straatsburg
wonen maar in Tunesië, was de Daf een overbodige luxe geworden.
Na een vrij uitgebreide inspectie zijn Ernst en Piet (E&P)
uiteindelijk overgegaan tot de aankoop. De auto had ruim 2 jaar
stilgestaan en stond geparkeerd in een verwarmde garage bij een
tante van Chris. (meer…)

