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Voorwoord door onze Voorzitter
In dit ‘bijzondere’ jaar zijn zo ongeveer alle grote evenementen afgelast en dus zijn we er deze 
zomer maar bitter weinig op uit kunnen trekken.

Er is dan ook maar één van onze maandelijkse club meetings kunnen doorgaan, namelijk die 
van juli.

In augustus vierde ik samen met mijn vrouw onze 10de huwelijksverjaardag. Dat had een mooi 
feest moeten worden, samen met de Capri Drivers, maar ook dat kon niet doorgaan. Daarom 
hebben we onze fotoshoot van 10 jaar geleden deels opnieuw gedaan in onze achtertuin. Zo 
hebben jullie toch iets hiervan mee.

In augustus was er geen club meeting, maar zijn we met een vrije grote groep een rondrit gaan 
rijden in Mol en Kurt bezorgde ons een verslagje van de rondrit die hij gedaan heeft met de 
Capri en een maat van hem in de Mustang.

En dan was het eindelijk zover! In september ging er dan toch een evenement door. De meeting 
van onze vrienden van Capri Club Zuid-Holland mocht dit jaar toch doorgaan. Joepie! Helaas 
heb ik ze zelf door omstandigheden moeten overslaan, maar Bart, Johan, Marc en David waren 
er wel bij en hebben ervan genoten. Bedankt Bart voor het leuke verslag!

De Oldtimer Roadhouse Classics Show and Shine is ook een jaarlijks terugkerend evenement 
waar heel veel oldtimerliefhebbers naartoe komen. Ook deze mocht dit jaar niet doorgaan, maar 
de organisatie wist een mooi alternatief op poten te zetten in de vorm van een rondrit. Dat bleek 
voor mij toch nog een pechdag te worden, maar ondanks dat is het toch nog een leuke dag 
geworden.

Zoals je aan de inhoudstafel hiernaast kan zien is ons boekje ondanks het feit dat het een rustige 
zomer geweest is toch goed gevuld geraakt. Wie er niet bij kon zijn kan dus extra genieten van 
de leuke verslagen van onze ‘verslaggevers ter plaatse’.

In oktober pikken we de draad van onze maandelijkse meetings terug op en hopelijk zien we 
mekaar dan ook in ons clubhuis, Roadhouse Classics in Zolder. Datum van afspraak is zoals 
altijd de derde zondag van de maand: 18 oktober.

Hopelijk tot gauw!

Jullie voorzitter,

Jean-Marie
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Club Meeting Juli
door Jean-Marie Geeraerts

Het zonnetje straalt en dus vertrek ik met de Capri goed gezind richting Roadhouse in Zolder.

Als ik toekom aan de rotonde voor Roadhouse zie ik Marc al zitten op het terras. Ik zwaai even 
en parkeer de Capri dan netjes naast die van Marc op de parking. Het is vrij kalm in Roadhouse 
en dus is er heel veel ruimte om gezellig op het terras te gaan zitten genieten van het prachtige 
weer.

Even later worden we vergezeld door Bart en nog iets later komt ook Dirk ons vergezellen. Zo 
zijn we juist met vier, maar er wordt toch niet gekaart. Bart laat ons het expertiseverslag van zijn 
Capri zien dat opgesteld werd door Rudi Philippaerts. Het is een heel gedetailleerd verslag en de 
uiteindelijke geschatte waarde is toch niet te onderschatten. Ik ga hier geen bedragen noemen, 
maar het is wel duidelijk dat de algemene waarde van een Capri in perfecte staat echt wel serieus 
de hoogte in gegaan is.

Terwijl we op het terras zitten te 
babbelen merken we regelmatig 
mensen op die naar onze auto’s 
wandelen om ze eens van dichtbij 
te bekijken, er rond te wandelen en 
foto’s van te maken. Onze Capri’s 
worden duidelijk naar waarde geschat 

door de aanwezige autoliefhebbers.

Vandaag maken we het voor een keertje niet laat en we 
vertrekken samen weer richting thuis.

Thuis gekomen zie ik een berichtje binnenkomen in de 
WhatsApp-groep van de club. Blijkbaar hebben Johan 
en Nick ons net misgelopen. Jammer. Hadden we het 
geweten dat ze onderweg waren, dan waren we zeker 
nog wat langer blijven plakken. Johan heeft immers 
nog iets moois om te laten zien en daar ben ik best wel 
nieuwsgierig naar... Wat het is? Wel, ik zal jullie nieuwsgierigheid voorlopig ook nog gewoon 
een beetje aanwakkeren.

Jean-Marie en Eefje zijn 10 jaar getrouwd!
door Jean-Marie Geeraerts

Op 14 augustus 2010 gaven ikzelf en Eefje mekaar het ja-woord. Mede dankzij enkele leden van 
onze club werd dat een extra speciale dag, want zij vormden een colonne met de Capri’s om Eefje 
op te pikken en naar het stadhuis van Leuven te brengen.

Na de burgerlijke plechtigheid reden we opnieuw in colonne naar de kerk van Zolder, waar het 
kerkelijk huwelijk doorging. Het avondfeest ging dan weer door in Hasselt in feestzaal De Lork, 
dus al bij al hebben de Capri’s best wel wat kilometers afgelegd om ons te vervoeren van de ene 
plaats naar de andere.
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Dit jaar vieren we onze 10de huwelijksverjaardag 
en we hadden dat heel graag opnieuw met 
jullie gevierd, maar dat feestje gaan we moeten 
uitstellen tot een volgende gelegenheid.

Omdat we toch iets speciaals wouden doen 
hebben we onze fotoshoot van 10 jaar geleden 
lichtjes opnieuw gedaan. Vanmorgen dus eerst 
onzelf en dan de Capri onder de douche gezet, 
want we willen er allemaal piekfijn uitzien voor 
deze bijzondere foto’s. 

We kropen opnieuw in onze trouwkleren van 10 jaar geleden (ja, die passen ons allebei nog 
perfect!) en we vroegen een goede vriendin om enkele foto’s uit ons trouwalbum opnieuw te 
komen maken.

In plaats van op locatie werden de foto’s in onze achtertuin genomen en de Capri is helaas ook 
niet meer dezelfde als die van 10 jaar geleden, maar we zijn toch blij dat we dit konden doen en 
delen via deze weg graag een paar van de leuke foto’s met jullie. 

We hopen dat we nog vele jaren mogen genieten van elkaar en dat we nog vele veilige kilometers 
mogen afleggen met de Capri.

Voor de Capri zelf gaat er binnenkort ook heel wat veranderen, maar meer daarover in één van 
onze volgende club magazines!
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Kempen Historic Oldtimerrit met fotozoektocht
door Jean-Marie Geeraerts

De Kempen Historic is een jaarlijkse oldtimerrit waar heel wat oldtimerliefhebbers naar 
uitkijken. Dit jaar kon de rit niet doorgaan op de geplande datum. Dat virus dat we ondertussen 
allemaal wel kennen stak daar een stokje voor.

De organisatoren hadden gelukkig een goed idee om ons toch van het mooie landschap van 
de Kempen te laten genieten. Je kan naar het startpunt rijden in Mol om daar in ‘t Miloheem 
het roadbook op te pikken en dan individueel of in kleine groepjes de rondrit te rijden. Voor 
onderweg is er een fotozoektocht met schiftingsvraag en op het einde van het seizoen worden er 
dan uit de ingediende wedstrijdformulieren de winnaars gekozen.

Omdat onze club meeting van augustus door datzelfde virus weer niet kan doorgaan waren we 
als Capri Drivers op zoek naar een andere reden om nog eens met de Capri erop uit te trekken. 
Er werd al eens eerder voorgesteld om nog eens een puzzelrit te doen onder de leden en dus 
rijpte het idee om deze rit een keer te doen met de Capri Drivers.

We polsen even via onze WhatsApp groep naar de beste datum en uiteindelijk wordt er 
afgesproken om op zondag 30 augustus deze rondrit te gaan rijden. Er hebben best wat Capri 
Drivers gezegd dat ze mee wilden, dus heb ik om zeker te zijn dat er voldoende roadbooks klaar 
liggen op voorhand een berichtje gestuurd naar de organisator en zelfs nog een paar roadbooks 
extra moeten bijbestellen!

Als ik de dag van de rit thuis vertrek schijnt er nog een stralend zonnetje, maar hoe dichter ik 
bij Mol kom... hoe slechter het weer wordt. Tegen dat ik aan’t Milheem toekom is het behoorlijk 
hard aan’t regenen.

Ik had dus halvelings verwacht dat we niet met zo’n heel grote groep aan de start gingen staan. 
Niets was minder waar! Ondanks het mindere weer zijn er maar liefst 11 Capri Drivers komen 
opdagen. Bart, Peter en Anja, Marc, David met vrouw en dochter, Johan, Nick en Nick zijne maat 
staan al op de parking als ik toekom. Vlak achter mij komt ook Carl aan. Het regent behoorlijk 
hard dus blijf ik niet buiten hangen en spurt meteen naar binnen.

Van links naar rechts: Bart, Peter, Marc, Jean-Marie, nobele onbekende nummer 1 met een Opel Kadett, nobele onbe-
kende 2 met een Mini, Kurt en Rudi.
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Carl had gisteren nog een ongelukje gehad en daarbij zijn voet danig bezeerd waardoor hij zelfs 
langs spoed is moeten passeren, maar als echte die-hard was hij er toch bij. Super!

Terwijl we een koffieke drinken komen ook Kurt met zijn vrouwke en Rudi met het hele gezin 
toe om het gezelschap te vervolledigen.

Het klaart ondertussen zowaar wat op buiten dus gaan Bart en ik even naar buiten om wat foto’s 
te nemen op de parking. Peter is helaas niet met de Mercedes, want de Capri had zijn kuren 
zullen we maar zeggen...

We zijn niet de enige groep die vandaag de puzzelrit rijdt, er staan nog twee nobele onbekenden 
tussen onze auto’s en er zijn zelfs al een paar mensen onderweg.

Terwijl we in groepjes wat babbelen wordt er verspreid vertrokken. We zijn met een aantal dat 
geen co-piloot bij hebben en dus hebben we een groepje dat samen rijdt zodat degene zonder 
co-piloot kunnen volgen. Bart en ik lossen het anders op. Ik laat de Capri op de parking staan 
wachten en speel co-piloot bij Bart in de blauwe. Dat is toch gezelliger dan allebei alleen in de 
auto te zitten, nietwaar.

De roadbook leest zich heel vlot en dus worden er geen fouten gemaakt tijdens het navigeren. 
We moeten 2 keer een kort stukje terug omdat we net te laat de straat die we inmoesten gezien 
hebben. Het speuren naar de foto’s uit de fotozoektocht dat is een heel ander paar mouwen. Als 
co-piloot zowel de bolleke-pijl instructies in ‘t oog houden als naar de locaties speuren van de 
foto’s is niet evident. We vinden er dus maar een heel beperkt aantal. En de meeste zijn eigenlijk 
puur toevallig gespot.

Onderweg halen we een groepje van 5 Capri’s 
in en de verleiding is dan groot om gewoon 
aan te sluiten, maar ik blijf toch maar alert het 
roadbook volgen. Rudi zat ook in dat groepje 
en zet zich even aan de kant om de rest te laten 
passeren. Wij volgen in eerste instantie de groep 
nog even, maar zoals gezegd met ons oog op het 
roadbook. 

Dan zie ik een vrij opvallend beeld van wat 
kunstwerken langs de weg, waar ik roep “Ho, 

En in de tweede rij van links naar rechts: Carl, maat van Nick, Nick zijne Volvo Amazon, Johan en David.
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foto!”. Bart interpreteert dat als even stoppen 
voor een foto, terwijl ik eigenlijk gewoon 
wou zeggen: “Geef me effe wat tijd om ‘t 
nummerke te noteren.” Soit, nu we er toch 
staan, maken we toch maar rap een paar 
fotookes ook. Rudi passeert enkele minuten 
later ook opnieuw en we wuiven even.

Terwijl ik alvast terug in de stoel van de 
co-piloot kruip maakt Bart nog een paar 
extra foto’s. Hij is net als ik ook een beetje 
bezeten door fotografie, denk ik.

Terwijl ik daar zo zit valt mij de GPS van Bart 
op. Die heeft zowaar een aangepast figuurtje 
dat de auto voorstelt met dezelfde kleuren als 
de Capri. Geweldig!

Na de foto’s vertrekken we terug en niet lang 
erna hebben we Rudi ook alweer bijgebeend. 
Rudi met gezin doen het heel rustig. Zo 
hebben ze waarschijnlijk ook heel wat meer 
foto’s van de zoektocht kunnen spotten dan wij 
twee. Rudi laat ons opnieuw passeren en we 
vervolgen onze weg.

Zonder problemen vinden we de weg totdat we terug aankomen bij het vertrekpunt.

Uiteraard wordt er daar druk nagebabbeld 
totdat iedereen weer terug is. Kurt en zijn 
vrouwke komen als laatste toe, maar ze hebben 
het dan ook heel op ‘t gemak gedaan om zoveel 
mogelijk foto’s terug te vinden. Ze hebben er 
zowaar maar twee gemist. Wil het toeval nu 
dat ik één van die twee foto’s wel gezien en 
genoteerd heb, zeker! De laatste foto gokken 
we op basis van de situatieschets en daarmee 
heeft Kurt alle foto’s kunnen traceren.

Ik ben benieuwd of hij ook met de schiftings-
vraag goed gescoord heeft en in de prijzen zal 
vallen.

De tijd vliegt voorbij en plotseling is het tijd 
om terug naar huis te vertrekken, want de 
maag begint te knorren.

Het was een geweldige namiddag en zeker 
voor herhaling vatbaar!

Ik heb ondertussen een boek gekocht met een 
route rond heel België. Daar kunnen we vast 
nog wat toertochtjes uithalen om zelf één of 
meer puzzelritten te organiseren.
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Capri versus Mustang
door Kurt Goris

Op 6 augustus trok ik er met mijn maat Yves van de Mustang 
club (en onze vrouwtjes), op uit om een mooie rit “Mustang 
versus Capri” te rijden.  Een leuk initiatief van de Mustang 
club om maandelijks een aantal opdrachten te geven die je 
op eigen initiatief mag volbrengen, maar wel op beeld moet 
zetten; een compilatie hiervan komt dan in het jaarboek.  
Zoals sommigen wel weten ben ik immers ook de trotse 
eigenaar van een Mustang Cobra.

Ik vond het een prima gelegenheid om tijdens de 2e rit, 
beide iconen, Mustang en Capri eens naast elkaar te laten 
poseren.  De Capri werd destijds toch immers als de 
Europese Mustang aanzien en als je ze naast elkaar ziet, 
levert dat wel mooie prentjes op.   Uiteraard is er bij deze 2 
wel een leeftijdsverschil...de Mustang is van 1966, tegenover 
de Capri van 1982.

De te volbrengen opdrachten waren deze maand, een foto met een molen, eentje bij het water, 
eentje bij een ijssalon, eentje bij een aardbeienautomaat, en nog eentje met dieren op de achter-
grond.  We hadden een mooi ritje uitgestippeld dat van Sint-Niklaas naar het donkmeer in Berlare 
en zo via Lokeren weer terug naar het Waasland leidde.  Het was een aangename zomerdag, 
zodat we gelukkig niet zaten te bakken in onze bolides, maar het raampje open was toch wel best 
aangenaam.    Onderweg kregen we weer veel opgestoken duimen...tja, onze echtgenotes mogen 
dan ook echt wel gezien worden!

Ik laat jullie even meegenieten van een aantal indrukken van de rit.

Caprigroeten,

Kurt
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Internationale Meeting Capri Club Zuid-Holland
door Bart Van Ooteghem

Dag 1
Vrijdag, 14:15 uur… Omdat ik zo’n evenement nog niet had meegemaakt besloot ik een dagje 
vroeger te vertrekken. De rest van de Capri Drivers hadden afgesproken om zaterdag af te reizen 
maar zoveel geduld had ik dus niet. Mijn voiture is ingeladen en ik ben klaar om te vertrekken 
richting Doesburg naar mijn allereerste Capri-meeting. Best wel spannend, ook omdat onze 
voorzitter heeft afgezegd en een beetje op mij rekent om een verslagje en foto’s van het weekend 
te maken. Maar omdat ik graag foto’s neem en wel wat fantasie heb zal dit wel lukken.

Na een rit van bijna 250 km met 
hier en daar een kleine file arriveer 
ik eerst op de verkeerde camping, 
om daarna iets voor de klok van 
vijf toch op het juiste terrein te 
belanden. Even aanmelden bij de 
receptietent en even horen hoe de 
vork hier in de steel zit.

Mijne Capri wordt herkend (van 
op foto) en ik word heel hartelijk 
ontvangen door Diane en Willem. 
Zowel de wagen als mijn tentje 
krijgen een plek toegewezen en 

zodra ik geïnstalleerd ben ga ik al eens op fotoronde.

Ik maak hier en daar een praatje en bewonder de Capri’s die al aanwezig zijn. Ik voel mij heel 
even een klein kind in een snoepwinkel!!!
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Wat later roept Willem iedereen op het appel voor het avondeten. Dit doet hij met zoveel enthou-
siasme dat er brokken bij te pas kwamen. Volgende keer zal hij wel een koekenpan gebruiken in 
plaats van een bord om ons op te trommelen.

De BBQ smaakt en ook de bijgerechten gaan vlot binnen. Niets op aan te merken dus. Na het 
eten maak ik nog een kleine wandeling rond de camping en ik krijg er zowaar dorst van door al 
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die Capri’s te bewonderen! Het wordt dus tijd om naar de grote tent af te zakken en één van mijn 
hobby’s te beoefenen, namelijk pintelieren. Gelukkig is er géén Heineken en de Grolsch pinten 
geschonken door Diane en Hans – die de toog voor hun rekening nemen – gaan vlot binnen.

Opeens volgt er een belangrijke mededeling! Er zijn drie jarigen aanwezig die allen 65 jaar 
worden! Drie werf HOERA!!! De feestvarkens van dienst zijn Gerard Bossink, Piet De Boer die 
ook lid van de Capri Drivers blijken te zijn en Tom Pelders die ons elk trakteren op een kratje 
bier. De sfeer zit er goed in nu en krijg ik ook de vraag waar de andere Belgen blijven, maar die 
komen dus een dagje later. Goeie muziek, toffe mensen, wat kan een mens zich meer wensen op 
een eerste meeting?

Van Diana krijg ik de fictieve eerste prijs van ‘Dapperste Belg’ omdat ik op mijn eentje al was 
afgezakt naar Doesburg. Enkele uren later zak ik als één van de laatste af naar mijn tentje waar 
ik nog een slaapmutsje nuttig. Als eerste dag kon dit zeker tellen en uitkijkend naar de volgende 
dag kruip ik toch mijnen tram in. Eens in de slaapzak gekropen ben ik snel ingedommeld en 
daarom stopt het verslag van de 1ste dag.
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Dag 2
De tweede dag sta ik iets vroeger op dan wat ik als nachtmens gewoon ben. De kater is lichtjes 
aanwezig maar dat houdt mij niet tegen om na een koffie en een redbull even mijne Capri op te 
blinken. In de vroege ochtend had het geregend dus de helft van het terrein was hun wagen aan 
het afdrogen en omdat dat aanstekelijk werkt nam ik ook maar mijn doeken en wonderbusje bij 
de hand.

Stilaan arriveren er meer capri’s en loopt het terrein al aardig vol. Rond 11 uur arriveren ook 
Marc, Johan en David met dochter Febe en daarmee is ons kliekje voor het weekend compleet. 
Meteen een gelegenheid om nog wat foto’s te nemen en hun te verwelkomen.
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Nadat hun Capri’s een plaatsje hebben wordt er wat bijgepraat en al slenterend tussen de andere 
wagens gewandeld. Ook de eerste pinten laten niet lang op hun wachten en daarmee behoort 
mijn kater definitief tot het verleden. Om 13 uur besluiten we wat te eten in een taverne in de 
buurt en daarna installeren Marc, Johan en David hun tent in het hoekje waar ik al stond.

Tijd om nog wat rond te dwalen en te genieten van het blinkend metaal 
in de buurt tot ons opvalt dat het verdacht stil wordt op het terrein. We 
waren de tijd uit het oog verloren en haasten ons uiterst langzaam naar 
de zaal voor het avondbuffet en de prijsuitreiking. Over het eten waren 
er hier en daar wel wat klachten maar onder het motto ‘Het moet nie 
goe zijn als ‘t maar veel is!’ laten we dat niet aan ons hart komen.

Even later volgt de prijsuitreiking. Toen 
David vroeg aan Febe wat zij de mooiste 
Capri vond, koos ze de gouden Taunus 
coupe er uit maar de jury had toch een 
ander verdikt. Vele mooie Capri’s vallen 
in de prijzen en wijzelf slepen 3 trofeeën 

binnen. Marc en ikzelf winnen de 3de en 1ste prijs voor mooiste Capri 
mk3 en David wordt 2de in de categorie special edition – al mocht hij 
van ons ook gewonnen hebben. Gelukkig had Johan geen prijs... Zo 
hadden we een slachtoffer om een foto van de laureaten te nemen.

Stilaan wordt het tijd om terug af te zakken naar het terrein en gaan we 
naar de receptietent. Daar begint hoe langer hoe meer het gerstenat te 
vloeien en omstreeks 23 uur besluit ik om naar mijn tent af te zakken. 
De kater van voorheen en de lange maar plezante dag heeft zijn tol 
geëist… Het feestje in de grote tent gaat nog enkele uren door en vanuit 
mijn tent geniet ik mee van de rock klassiekers die worden gedraaid. 
Uiteindelijk keert de rust terug en word het tijd om (schaapjes) af te tellen naar de volgende dag.

1,2,3, ... 6437 ... zzzzz

Dag 3
Hola, de regen tikt tegen mijn tentzeil! Dus nog even blijven liggen tot het stopt met regenen om 
dan rustig op te staan. Johan en David komen ook uit de tent gekropen en Marc is ook al present.

Even wat koffie en omdat de zon ondertussen is komen piepen worden menig Capri’s weeral 
eens afgedroogd en opgeblonken. Er wordt nog wat nagepraat over de vorige dag en ondertussen 
worden de tentjes afgebroken en ingeladen.
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Er staan al een pak minder wagens op het terrein dus besluit ik om nog even mijn Capri naast die 
Van Marc, Johan en David te zetten om nog wat laatste foto’s te nemen van de vier musketiers.

Rond 11 uur wordt het stilaan tijd om afscheid te nemen en te vertrekken. Ik zwaai nog eens 
aan de entree en ik laat mijn Dukes of 
Hazard claxon weerklinken om dan 
terug richting Zemst te rijden. Dit was 
mijn eerste Capri Meeting en zeker niet 
mijn laatste!

Ik wil Willem, Diane en de rest van 
CCZH bedanken voor de voortreffelijke 
organisatie met bijhorende super sfeer 
en ook mede Capri Drivers voor het 
plezante weekend. Ne welgemeende 
merci van de gelegenheidsreporter en 
fotograaf ter plaatse Bart.
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Oldtimer Roadhouse Classics -Oldtimerrit
door Jean-Marie Geeraerts, met extra foto’s van Bart Van Ooteghem

Op zondag 20 september stond de Oldtimer Roadhouse Classics 
Show and Shine in onze agenda gepland. Door het ondertussen 
welbekende virus en de verstrengde maatregelen gaf de gemeente 
helaas geen goekeuring om dit jaarlijkse evenement te laten doorgaan. 
Als alternatief kwam de organisatie op het idee om een oldtimerrit te 
organiseren met vertrek en aankomst aan Roadhouse Classics.

De rit kan in groep gereden worden onder begeleiding van enkele 
motards die waar nodig de weg afzetten of individueel met een 
bolletje-pijl roadbook. De start van de rondrit in groep is voorzien 
tegen 13u en afhankelijk van het aantal deelnemers is er een extra start 
mogelijk om 14u. 

Ik woon niet ver van het circuit en dus vertrek ik rond 12u30 richting 
Roadhouse Classics. Ik dacht een kwartiertje op voorhand daar zijn 
zal wel voldoende zijn om mee aan te sluiten bij de eerste groep. Als 
ik toekom zie ik dat er toch best veel auto’s al langs de kant van de weg 
staan. Het lijkt erop dat er best wel wat oldtimerliefhebbers afgezakt 
zijn naar het Roadhouse om mee te rijden met de oldtimerrit.

Vlak voor me zie ik Marc ook toekomen met zijn witte Capri. Een van 
de parkeerwachters van de organisatie maakt mij er attent op dat mijn 
Capri benzine lekt en dus zet ik hem meteen langs de kant om erger 
te voorkomen. Ik zal Marc dadelijk wel te voet inhalen... Om helemaal 
veilig te staan wordt de Capri met de hulp van enkele omstaanders 
netjes aan de kant geduwd. Voordat we zeker zijn waar het benzinelek 
zit nemen we geen risico’s. De motorkap gaat open en daar is niets van 
een lek te vinden. Dat is alvast een hele geruststelling. Onder de auto 
drupt het nog een beetje en het blijkt een aansluiting te zijn waar de 
benzineleiding aan mekaar gezet is met twee klemmen.

Ik vergewis me ervan dat alles veilig is en ga dan op zoek naar Marc. 
Die heb ik al snel gevonden en als ik hem vertel over mijn pech haalt 
hij uit de koffer van zijne Capri een paar schroevendraaiers en wandelt 
met me mee om het probleem van dichterbij te inspecteren. Ik had 
Johan ook al gebeld om raad, want hij zou later ook nog langskomen 
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en is ook altijd heel handig in het 
oplossen van “Capriproblemen”. 
Marc weet het lek uiteindelijk 
te dichten door één van de twee 
klemmen te verplaatsen en stevig 
aan te draaien, maar ik besluit 
toch maar om geen risico’s te 
nemen en de rondrit over te 
slaan. Voordat we terug met de 
Capri op pad gaan denk ik dat 
het verstandiger is om de benzi-
neleiding te vervangen.

Terwijl we daar staan komt 
ook Bart toe en al gauw krijgen 
we het gezelschap van enkele 
liefhebbers die onze Capri van 
dichterbij komen bekijken. Het is 
duidelijk dat de Capri de laatste 
jaren aan populariteit gewonnen 
heeft. 

Het is ondertussen al 13u en 
de eerste groep vertrekt voor 
de rondrit. Voorop rijden de 
motards die de weg zullen 
afsluiten en ze worden gevolgd 
door een grote colonne diverse 
oldtimers.

Gezien we de start van de eerste rondrit gemist hebben wandelen 
we tussen de auto’s die er nog staan. Het is een bonte verzameling 
oldtimers met muscle cars, legerjeeps en andere klassiekers. Net als 

elk jaar op de Show and Shine is 
er weer veel moois te zien.

We nestelen ons aan een tafel op 
het terras en bestellen iets om te 
drinken terwijl we wat bijpraten. 
Als ik nog eens op ronde vertrek 
om wat foto’s te nemen komt ook 
Johan aan met zijn Capri. Hij 
parkeert naast de Capri van Marc 
en vergezelt ons gezelschap op 
het terras. Ik was net een praatje 
aan het maken met de eigenares 
van een mooie Ford Escort. Haar 
droomauto blijkt ook een Ford 
Capri te zijn.

Terwijl ik zo aan de babbel ben 
zie ik nog een Capri toekomen 
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die ik niet ken. Tiens, zou dat een nieuw lid zijn? Nee hoor. Het blijkt Johan Laenen te zijn die 
toekomt met zijn recente aanwinst.

Na nog enkele foto’s voegen Johan en ikzelf ons ook terug bij het gezelschap op het terras. De 
rondrit zal voor een andere keer zijn, want ook de tweede groep is ondertussen al lang vertrokken. 
We hebben ons lang niet meer gezien en daarom genieten we meer van de gezelligheid op het 
terras.

We denken samen na over wat we in de toekomst als club kunnen organiseren om toch nog eens 
samen te komen. Zodra de plannen concreter worden hoor je daar uiteraard meer over via onze 
website.

Als je je amuseert vliegt de tijd en al gauw is het weer tijd om weer richting thuis te vertrekken. 
De Capri moppert gelukkig niet en het benzinelek blijkt ook goed gedicht te zijn. Merci Marc om 
dat zo vlug voor mij te fiksen! Ik ga je raad opvolgen en toch iets van sleutelmateriaal permanent 
in de koffer bewaren. Je weet maar nooit wanneer je het gaat nodig hebben, he...
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Club Info

Secretariaat

Capri Drivers Club Belgium vzw  http://www.capridrivers.be

Nieuwstraat 69  info@capridrivers.be

3511 Hasselt  +32 475 71 27 64

België

Bestuur
Voorzitter Ondervoorzitter

Jean-Marie Geeraerts Steve Jakus

 jeanmarie.geeraerts@gmail.com 

 +32 475 71 27 64 

Penningmeester / Secretaris Bestuurslid

Dirk Jakus Nicole Frederix

 dirk.jakus@hotmail.com 

 +32 491 29 73 69  +31 6 28563691

Jouw bijdrage in ons boekje?
Heb je leuk nieuws voor het volgende boekje?

Aarzel dan niet en stuur je tekstje door naar info@capridrivers.be.

We verwachten zeker geen hoogstaand proza. Integendeel! Hoe persoonlijker je tekstje 
geschreven is hoe liever we het lezen. We willen graag dat ons clubboekje een boekje is van en 
door onze leden voor onze leden.

Zo leren we mekaar nog wat beter kennen en hebben de leden van onze club die we niet zo vaak 
zien ook weer wat om naar uit te kijken: Een leuk clubblad met nieuws, geschiedenis, kennis, …

Kruip dus vandaag nog in je pen (of achter je computer) en bezorg 
ons jou leuke verhaal over jezelf, je Capri, je belevenissen, …

Einddatum voor inzendingen voor het volgende boekje: 

15/12/2020
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