
Ritverslag ‘Terug in de tijd’ 

 

Het is misschien opmerkelijk te noemen dat Dave als ‘een na jongste IVAC lid’ nou net deze 
‘terug in de tijd’ rit mag winnen. En dan ook nog als zoon van de organisator… Maar we kunnen 
naar eer en geweten zeggen dat we op geen enkele manier geholpen werden (google 
daargelaten  ). 

Aan ons dan nu ook de (altijd wat twijfelachtige) eer om een stukje over deze prachtige rit te 
mogen schrijven. 

De dag begon traditioneel in het clublokaal met een kop koffie en een heerlijk stukje 
Limburgse vlaai. Het was leuk om vele mede IVAC leden weer eens terug te zien. De corona-
crisis heeft op vele manieren al onze levens beïnvloed en het was dan ook goed om te zien dat 
er toch weer mogelijkheden zijn om onze oldtimer hobby uit te kunnen voeren.  

Na een woord van onze organisator en het uitdelen van de papieren kon de rit beginnen. Het 
was een heerlijke dag om weer eens een rondje te rijden. De rit voer langs het Julianakanaal 
en in Elsloo kwamen we onverhoopt in een straatmarkt terecht. Het was een prachtig gezicht 
echter soms wel wat lastig doorkomen. Het kriebelde alle dames vast om even uit te stappen 
om bij alle snuisterijen te kijken, maar we hebben ons weten te weerhouden. We kwamen 
uiteindelijk uit bij het Museum ‘Terug in de tijd’ in Horn. Aldaar werden we voorzien van een 
lekkere lunch met soep, brood (vooral lekkere boterhammen  ) en een kroket.  

 
 

 

Max en Tom bij ‘Opa’ Leo en ‘Oma’ Anny in de Volvo 164 



Daarna hadden we de gelegenheid om het museum in alle rust te kunnen bezoeken. Voor vele 
waren er herkenbare taferelen en spullen te aanschouwen uit het (niet al te verre) verleden. 

Er was nog gelegenheid voor een drankje en daarna ging de reis weer terug naar het 
clublokaal.  

Er bleken maar liefst 4 koppels op ‘de eerste plaats’. Namelijk Peter en Yvonne, Rob en Tiny,  
Huub en Karin en wij Dave en Marloes. 

Leo en Anny wisten dit probleem slim op te lossen door geheel in het thema van de dag, 
ouderwets lucifers te trekken. De uitvoering van dit plan bleek zeer lastig waardoor er 
uiteindelijk maar werd overgegaan naar ‘een getal onder de 10’. Onze Max wist het juiste cijfer 
te raden en had ons daarmee tot ritwinnaar gemaakt.  

De tweede plaats ging uiteindelijk naar Huub en Karin. En de derde plaats naar Peter en 
Yvonne.  

De prijzen had Anny heel wijs hetzelfde gehouden, een muurschildje met een ouderwets 
plaatje erop en een mok gevuld met ouderwetse snoepjes, mmmm…. Het enige verschil was 
in dit geval, wie mag het ritverslag schrijven…. En die eer ging dus naar ons! 

Leo en Anny, bedankt voor weer een leuke rit en mogen we nog veel ritten samen rijden! 

Marloes en Dave Werry  


