
“SEPTEMBERRIT” 

De telefoon geeft aan dat het goed mogelijk is dat het zondag zo nu en dan zal regenen en dus 
besluiten we om met de Lancia Aprila deel te nemen aan de door Theo Huppertz en Rob 
Smeets georganiseerde rit. 

Bij aankomst worden we door Rob verwelkomt en hij helpt bij het parkeren. In de prachtige 
museum-garage van Theo is er voldoende plaats en laten we ons de koffie en lekkere vla goed 
smaken. 

Als we bijgekletst zijn en het moment van vertrek is gekomen krijgen we de 
“Routebeschrijving” uitgereikt op een mooie document-plank en er is ook een pen waarmee 
we goed bij kunnen houden welke punten klaar zijn, sponsor bedankt. 

De beschrijving is duidelijk en zonder afstanden waardoor je wel goed moet opletten maar er 
zijn geen problemen of vraagtekens. 

Zoals al gezegd je moet wel opletten en niet klakkeloos achter je neus aanrijden want dan mis 
je de afslag naar Slenaken en rij je zomaar de Cammerigerberg op en natuurlijk ook weer af. 

Overigens was dat wel een leuk stukje ik denk dat Norbert en Els dat ook vonden want ik zag 
ze in mijn achteruitkijkspiegel keurig volgen. 

Het weer was voortreffelijk en de wegen en weggetjes prachtig. Het ging bergje op en af door 
Zuid-Limburg en de Voerstreek. Bij Val-Dieu heb ik ruggespraak gehouden met Miel of we 
daar iets zouden drinken maar vanwege de drukte hebben we besloten verder te rijden. 

Uiteindelijk hebben we in Voeren bij Sjamotte een erg lekker broodje gegeten en daar 
natuurlijk ook iets gedronken en dat in gezelschap van Leo & Annie en Miel & Lisette. 

Bij terugkomst in Bocholtz bij Theo was er wat te drinken en heerlijke soep, je kon kiezen 
tussen tomaten– en kippensoep maar als je nog een kop lustte kon je ze alle twee proeven. 

De soep was zeer lekker en ik moet zeggen dat de kip niet alleen over de soep gevlogen was 
maar er duidelijk in was verzopen ook de in tomatensoep vond ik enige lekkere “MEAT 
BALLS”. 

Als je om welke reden dan ook niet hebt deelgenomen heb je echt wat gemist. 

Ik wil eindigen met een hartelijk “DANK JULLIE WEL” aan de organisatoren en helpers 
voor deze fijne rit. 

Leo Schildkamp 

 


