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Voorwoord door onze Voorzitter
Hallo Capri Drivers,

Dit boekje begint met het verslag van mezelf van de Ford ProDriver opleiding die ik volgde op 
de testterreinen van Ford in Lommel. Ik vond het een geweldige ervaring die ik graag met jullie 
wil delen.

Daarna stellen we onze Capri Driver in de kijker voor: Hans van Ewijk. Hans is zo blijkt bij het 
nakijken van de ledenlijst ons allereerste officieel geregistreerde lid uit Nederland.

De rest van dit clubboekje wordt volledig gevuld met een fotoreportage van onze eigen meeting 
in augustus. 

De foto’s en verslagen van de andere meetings van deze zomer houden julie tegoed voor de 
volgende editie van ons clubboekje.

Heb je zelf wat te vertellen over een van deze meetings, dan mag je dat zeker doorsturen. Zo 
kunnen we de foto’s aanvullen met jullie persoonlijke ervaringen. We verwachten zeker geen 
uitgebreide proza, gewoon enkele zinnen met hoe je een meeting beleefde zorgen voor interes-
sante lektuur.

En... in december zou mijn Capri eindelijk weer helemaal klaar zijn. Veel kilometers zullen er 
tijdens de winter wel niet mee gereden worden, maar het wordt toch alvast iets om naar uit te 
kijken. Een verslagje van de restauratie beloof ik in het eerste boekje van volgend jaar.

Jullie voorzitter,

Jean-Marie
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Ford ProDriver Drive Training
door Jean-Marie Geeraerts

Tijdens de Ford Clubs Day in Lommel konden we kennis maken met het aanbod van het Drive 
Training Center in Lommel Proving Ground.

Ik heb me vrij onmiddelijk ingeschreven voor de ProDriver opleiding en de eerstvolgende vrije 
datum was zaterdag 9 juli. Dus terwijl een aantal van de Capri Drivers afzakten naar Luxemburg 
voor een fantastische meeting (meer hierover verderop in dit boekje), ga ik naar Ford Lommel 
voor een extra rijopleiding.

Na betaling van het lesgeld - €249 voor een training van een halve dag - krijg je via email een 
bevestiging van je inschrijving en een formulier met de overeenkomst voor deelname aan een 
LPG evenement. Hierin staan de regels waaraan je je moet houden opgesomd en dit moet je 
ondertekend meebrengen de dag van de opleiding.

Om 12u45 meld ik me aan bij de receptie van LPG met mijn ondertekend formulier en maak ik 
alvast kennis met de andere deelnemers. Het is een interessante groep van 6 personen, met een 
leuke mix zowel qua leeftijd als qua rijervaring en met één dame.

Ietsje later komen ook de twee rij-instructeurs toe met twee Transit busjes. Het zijn twee toffe en 
joviale kerels en het is duidelijk dat dit niet je typische instructeurs zijn, maar mensen waarbij 
je je meteen op je gemak voelt en waardoor je meteen enthousiast wordt om eraan te beginnen.

Voordat de groep in twee verdeeld wordt en elk groepje in één van de Transit busjes stapt, stopt 
iedereen zijn GSM in een envelop die dan verzameld worden in een doos. Onderweg naar de 
grote cirkel kan het immers zijn dat we geheime prototypes zien en die mogen uiteraard niet 
gefotografeerd worden.

Toegekomen aan het bezoekersgebouw bij de grote cirkel waar ook de Ford Clubs Day doorging, 
krijgen we onze GSM’s terug en worden we uitgenodigd in de presentatieruimte. Daar krijgen 
we eerst een korte toelichting van wat er op de agenda staat voor vandaag:

We beginnen met een korte toelichting van wat LPG inhoudt als organisatie. Deze wordt bewust 
kort gehouden en beperkt zich tot de belangrijkste dingen. Wie op de Ford Clubs Day was - zoals 
ikzelf - had deze informatie al wel gehoord. Maar voor de andere deelnemers was dit uiteraard wel 
nieuwe informatie.

Daarna krijgen we uitleg over de rijdynamische eigenschappen van een auto. Wat is het effect op 
je auto als je versnelt of vertraagd? Wist je bijvoorbeeld dat het contact van je auto met de weg 
zich in realiteit beperkt tot 4 keer de grootte van je handpalm? Jawel, de oppervlakte per band 
die contact heeft met de weg beperkt zich tot de grootte van je handpalm.

Als je vertraagt dan komt er meer druk op de voorwielen en krijg je daar meer contact met 
de weg dan met de achterwielen. Omgekeerd als je versnelt krijg je net meer contact op de 
achterwielen en minder op de voorwielen. Klinkt evident, maar belangrijke informatie om mee 
te nemen om te weten wat je moet doen om je wagen terug onder controle te krijgen als hij gaat 
slippen.

Vervolgens wordt het verschil tussen onderstuur en overstuur uitgelegd. Het verschil tussen de 
twee is heel belangrijk om te begrijpen welke actie er nodig is als je wagen gaat slippen. Ik ga hier 
de details niet allemaal herhalen. Als je er meer over wil leren, zou ik durven voorstellen om je 
ook voor de opleiding in te schrijven.
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Vervolgens gaan we dieper in hoe je moet kijken en wat de ideale rijhouding is achter het stuur.

Om dat praktisch uit te leggen hebben de ingenieurs een werkend voertuig gebouwd, gebaseerd 
op 1/4de Ford Puma. Alles is er aanwezig, net zoals in een echte auto: dashboard met stuurwiel en 
autostoel met alle verstelmogelijkheden die je standaard in een moderne Ford kan terugvinden.

Een vrijwilliger mag plaatsnemen achter het stuur en de stoel instellen zoals hij gewoon is om 
achter het stuur te zitten. Daarna corrigeert de instructeur naar de correcte rijhouding, inclusief 
uitleg waarom dit de ideale rijhouding is. Ook hier ga ik niet alle geheimen hier verklappen, wat 
ik jullie wel kan zeggen is dat ik nu weet dat ik ook al jarenlang verkeerd achter het stuur zat!

Na de theorie is het tijd om alles in de praktijk te gaan oefenen. Daarvoor stappen we terug in 
de Transit busjes en rijden we naar de grote cirkel waar twee skid cars op ons staan te wachten. 
Per skid car zijn we met drie deelnemers en een ervaren instructeur. Ikzelf zit in het groepje 
met Daniël als instructeur. Een echt toffe kerel, die ongelooflijk ontspannen achter het stuur zit 
en - echt waar - even ontspannen op de passagierstoel.

We beginnen met een oefening waarbij de skid car onderstuurd ingesteld wordt. De jongste van 
ons trio mag de oefening als eerste afleggen, daarna is het mijn beurt. Daniël demonstreert eerst 
hoe het moet en dan is het aan mij. Ik begin veel te voorzichtig aan de oefening en de eerste 
bocht is er dan ook geen probleem om te corrigeren. “Neem de volgende bocht maar wat sneller, 
want het is wel de bedoeling dat je de wagen gaat corrigeren.” is terecht de commentaar.

De volgende bocht gaat het dan ook inderdaad mis. De auto breekt vooraan weg en ik moet 
mijn best doen om te corrigeren. We beginnen met rondjes rijden en daarna schakelen we over 
naar achten maken. Door een acht te maken moet je immers de correctie in beide richtingen 
uitvoeren. Onderstuur corrigeren is wat je in de meeste moderne auto’s zal moeten doen omdat 
deze bewust afgesteld worden om naar onderstuur te neigen. De correctie die je moet uitvoeren 
voelt ook vrij natuurijk aan en deze heb ik dan ook al gauw onder de knie. Dat geeft alvast wat 
vertrouwen voor de volgende oefening.
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Na een korte pauze is het tijd om achter het stuur te kruipen van de skid car die ingesteld 
werd op overstuur. Alhoewel onze Ford Capri achterwiel aangedreven - en dus ook last heeft 
van overstuur als je te vlot de bocht in gaat - blijkt de auto dit keer toch veel moeilijker terug 
onder controle te krijgen. Alle deelnemers gaan nu vlotjes helemaal rond als de wagen achteraan 
uitbreekt. Ikzelf heb er ook heel wat moeite mee om de wagen juist te corrigeren en terug onder 
controle te krijgen. Het wil in eerste instantie maar niet lukken. Raar, want met de Capri hebben 
we het toch al wel een paar keer gedaan. Ben ik dit nu echt helemaal verleerd?

Na een kwartiertje oefenen en de nodige frustratie is het tijd voor een korte pauze. Na de pauze 
wordt de skid car opnieuw afgesteld. Dit keer is er zowel vooraan als achteraan onvoldoende 
grip. De correctie die je in dit geval moet doen is hetzelfde als bij een wagen die overstuurd 
reageert. Stevig tegensturen in de tegengestelde richting blijft dus de boodschap. Wonderlijk 
genoeg lukt het me nu wel vlotjes om de wagen terug onder controle te krijgen en tegen het 
einde van de oefening ga ik zelfs vlotjes driftend door de bochten! “Awel, Jean, ge hebt het onder 
de knie,” zegt Daniël. “Zet ‘m maar aan de kant voor de volgende.”

Als de laatste deelnemer ook verder geoefend heeft en kan tonen dat hij het onder de knie heeft 
is het weer tijd voor een korte pauze. We krijgen nu de uitleg voor de laatste oefening van de dag: 
een noodstop van 120km/u. Belangrijkste tips zijn de volgende: 

1. Echt stevig doortrappen op de rem zodat de ABS in werking treedt en blijven remmen.

2. Je in de gordel laten hangen. Dus niet je verkrampt naar achter duwen met gestrekte armen.

3. Zorg er wel voor dat je rechtop blijft zitten door met je linkervoet tegen de voetsteun te 
duwen. (Die voetsteun is dus echt een bewust ontworpen element van je auto!)

En dan komt het leukste: We mogen deze oefening doen met één van de snelle modellen die op 
ons te wachten staan. We kunnen kiezen uit: Een Mustang 5.0 V8, een Mustang 2.3 Ecoboost, 
een Focus RS, een Focus ST en een Fiesta ST.

Voordat we eraan beginnen nemen we eerst even een foto bij de Mustang V8 en een Focus RS. 
En omdat we onze instructeurs zo’n toffe kerels vinden, vragen we ze of zij ook even willen 
poseren.
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Dan is het zover. Daniël rijdt voorop met de RS met automaat en wij mogen elk een auto kiezen 
om hem te volgen naar de “startlijn”. Bizar genoeg kruipt er niemand achter het stuur van de V8. 
Nu dat moeten ze mij geen twee keer vragen, dus ik kruip dan maar wel in de V8. Probleempje: 
de zetel staat veel te ver naar achter en ik vind begot niet hoe ik de zetel moet naar voor zetten. 
Blijkt dat dat elektrisch is met een knopje aan de zijkant van de stoel.

Met de stoel op de juiste afstand en hoogte sluit ik als voorlaatste aan in de rij. We hebben ook 
allemaal een radiozender in de auto meegekregen. Via de radio krijgen we te horen wanneer we 
mogen remmen. Het is de bedoeling dat we optrekken naar 120 en dan deze snelheid aanhouden 
om tussen twee kegels door te rijden en dan pas alles dicht te gooien.

We stellen ons één voor één op voor onze run en wachten op het startsignaal. Pas als de vorige 
deelnemer veilig uit de weg is, mag de volgende vertrekken. Dan is het mijn beurt: Ik geef vol 
gas en geniet stiekem van het brullen van de V8 die heel vlotjes naar de 120 gaat. Dan snelheid 
houden, door het poortje en BAM volledig in de remmen. Bij deze kan ik dus bevestigen dat de 
Mustang niet alleen snel is, hij staat ook heel snel stil als het moet.

Hup terug aansluiten in de rij voor een volgende run. Ik wissel nu van auto en zet me achter het 
stuur van de Fiesta ST. Jawadde. Dat is pas een bom! Ik moet bekennen dat deze veel heviger 
accelereert dan de Mustang V8. En de remmen? Yep. Ook die doen heel goed hun werk.

We mogen nog een derde run doen en ik neem gewoon nog een keer de Fiesta. Je zal het niet 
geloven, maar ik vond deze meer fun dan de V8.

Tijd om de wagens terug netjes te parkeren voor het bezoekerscentrum. We krijgen nog een 
korte debriefing en graag horen ze wat we vonden dat er beter kon. Iedereen vond het een 
topdag en niemand had dus eigenlijk suggesties om de opleiding nog beter te maken. 

Voor ik naar huis vertrek, stel ik mijn stoel in voor de correcte rijhouding en ik pas meteen wat 
ik geleerd heb toe in de praktijk. Met wat ik hier geleerd heb voel ik me veel zelfzekerder achter 



8 Club magazine
 2022-03

het stuur en daarmee was deze opleiding wat mij betreft meer dan zijn geld waard. Meer nog: ik 
ga me zeker ook inschrijven voor het vervolg.

Heb je zelf ook interesse om de opleiding te gaan volgen? Je vindt er alle informatie over terug 
op de website van LPG: https://www.fordlpg.com/pages/dtc/Particulier

Capri Driver in de Kijker: Hans van Ewijk
door Jean-Marie en Hans natuurlijk met foto’s van Hans en Bart

Hallo Hans. Ik ben eens in onze ledenlijst gedoken en ik vond jou daar terug als ons aller-
eerste lid uit Nederland. Net als Gerard, Piet en Ronald ben je al sinds 2007 lid van onze 
club. Weet je nog hoe je bij ons in de club terechtgekomen bent?

Ik heb de club in 2007 leren kennen via een flyer of van horen zeggen. Ik wilde meer meetings 
bezoeken om mij meer in de Capriwereld te verdiepen, voor de gezelligheid en om onderdelen 
te zoeken. We hadden al een klein vriendenclubje opgericht: Capri Vrienden Tiel, samen met 
Piet en Leny Den Boer.

Je bent al jaren ook een trouwe bezoeker op onze internationale meeting, waar je steevast 
aanwezig bent met de 3.0 GXL. Ik heb me laten vertellen dat je ook nog een ander pareltje 
hebt staan. Kun je ons wat meer over je Capri’s vertellen? Hoe lang heb je ze al? Is er veel tijd 
en energie in een restauratie gestopt?

Ik ben sinds 1994 bezig met Capri: eerst een restauratieproject. Dat is nu de huidige groene MK 
3 van Piet Den Boer die hem van mij jaren geleden heeft overgenomen. De RS2600 heb ik ook al 
sinds 1995 en in deze gerestaureerde staat gekocht. Deze RS is pas in 1974 nieuw verkocht. Het is 
een originele Nederlands geleverde auto met pas 124.000 km. Het is nog steeds mijn grote trots 
waar ik meestal eens een toerritje mee maak.

De meesten kennen mij van de Capri 3.0 GXL die ik vanaf 2007 in bezit heb. Het is een Zwitserse 
auto en geïmporteerd via Aaldering in Brummen want de GXL is nooit in Nederland geleverd. 
De auto is nog steeds in dezelfde staat op de velgen na en heeft nu 116.000 km op de klok. Omdat 
daar een trekhaak onder zit ga ik daarmee meestal de meetings af met caravan.
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Voor de leden die je niet zo 
goed kennen, kun je ons wat 
meer over jezelf vertellen? Wat 
doe je beroepshalve? Heb je 
naast onze gemeenschappe-
lijke passie, de Ford Capri, nog 
andere hobby’s?

Ik ben 55 jaar en vrijgezel en nu 
sinds 2 jaar woonachtig in het 
dorp Kesteren in Nederland. 
Mijn beroep is vrachtwagen-
chauffeur en ik vervoer stenen en tuintegels aan particulieren.

Ik heb zoals jullie zien ook nog een tweede hobby en dat zijn bromfietsen Yamaha RD50M uit 
mijn jeugdjaren. Ze zijn alledrie compleet nieuw opgebouwd. De zwarte is gelijk aan de brommer 
die ik had toen ik 16 was. Ze staan alle drie in huis zodat ik er elke dag van kan genieten.

Bedankt Hans voor je verhaal. We zien mekaar vast snel weer terug op een volgende meeting!

Capri Drivers: Internationale Ford Capri 
Meeting

door Jean-Marie Geeraerts, foto’s Bart Van Ooteghem

Woensdag 17 augustus
De leden van de club zijn vandaag druk in de weer om alles klaar te maken voor de meeting die 
donderdag begint: Er wordt een nieuwe ingang gemaakt zodat onze bezoekers makkelijk het 
terrein op kunnen rijden, want de oude ingang is niet bruikbaar doordat Café Cartouche daar 
alles volgebouwd heeft.

Tussen de buien door wordt ook het terrein aangekleed en ingericht: er worden spandoeken 
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geplaatst, vlaggetjes en lichtjes opgehangen, tenten gebouwd voor de inkom en tombola, ...

Kortom: flink wat bedrijvigheid om alles tip top te krijgen om onze gasten donderdag te 
ontvangen.

Donderdag 18 augustus
We hadden er lang naar uitgekeken en daarom breiden we dit jaar een extra dag aan onze 
meeting en begint de meeting al op donderdag!

Het was een zonnige dag, met af en toe een verfrissend wolkje. Topweer voor een Capri weekend!

De administratie liep niet altijd even vlotjes bij het aanmelden van onze bezoekers. ‘t Is duidelijk 
dat we de routine een beetje kwijt geraakt zijn na de langere pauze. Maar gaandeweg vinden we 
onze routine terug en gaat het beter en beter.

Het valt ons op dat er best wel wat Capri’s op de trailer achter de woonwagen toekomen.

De zomerbar van Café Cartouche valt goed in de smaak bij de bezoekers en ik durf veronder-
stellen dat het daar de komende dagen ook extra gezellig gaat worden, naargelang het terrein 
meer en meer gevuld zal geraken.

Naast onze eigen bezoekers komen 
er ook regelmatig mensen uit 
de buurt een kijkje nemen. Die 
nodigen we allemaal met veel 
plezier uit om zeker op zaterdag 
nog eens opnieuw langs te komen 
voor onze “sport en spelen” 
namiddag. We hebben dit jaar een 
extra evenement op de agenda 
staan. Iets extra leuk en uitdagend 
en we zijn heel benieuwd hoe 
onze bezoekers het ervan af gaan 
brengen...
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Vrijdag 19 augustus
Ook vandaag is het weer een zonnige en warme dag. Zo heel af en toe vielen er een paar 
druppeltjes regen, maar de voorspelde buien laten op zich wachten tot na 23u. De sfeer op het 
terrein zit goed en tegen het einde van de avond klokken we af op 42 aanwezige auto’s. Onze 
huisfotograaf, Bart, had het bij momenten best druk om iedereen op de foto te krijgen.

Mick Ward is dit jaar onze enige bezoeker uit 
Engeland. Hij was al vroeg op het appel en zet 
een mooi standje op om de 280 Brooklands club 
te vertegenwoordigen. We hebben Mick leren 
kennen als een heel toffe en gezellige man en 
hij heeft al bevestigd dat hij volgend jaar zeker 
terugkomt!

Het camping gedeelte met de woonwagens en 
caravans begint al aardig vol te geraken en daar 
moeten we dus af en toe een beetje puzzelen om 
alles te laten passen.

De Capri van Wim en Irma is klaar, maar moet 
nog langs de keuring en dat lukte net niet meer 
op tijd om hem op de weg te krijgen en naar 
onze meeting te komen. Ze stonden er wel op om 
zich in te schrijven en toegang te betalen en dus 

hebben we hun laten poseren in onze Ladies Run 
Capri. Zo zijn ook Wim en Irma toch een beetje 
met de Capri op de meeting :-)

Onze vaste onderdelenhandelaar, Chris, is ook 
weer van de partij. ‘t Was even puzzelen om een 
goed plekje te vinden, maar ook deze puzzel 
hebben we uiteindelijk kunnen oplossen.
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‘s Avonds was er dan het optreden van Werner Van Rillaer. Deze Folk Rock muzikant wist ons 
publiek geweldig te vermaken met gevoel voor muziek en humor. Net als hij een derde sessie 
wou starten (zo iets voor 23u) begon het helaas toch stevig te regenen en hebben we dan maar 
gauw de muziekinstallatie opgeruimd.

Zaterdag 20 augustus
Zaterdag is traditiegetrouw de topdag van ons evenement en dat was dit jaar niet anders.

Rond de middag staat de teller op 80 aanwezige auto’s en dat is zeker geen slecht resultaat. De 
magische 100 auto’s hebben we dan dit jaar niet gehaald, de sfeer zat dit jaar zo goed bij alle 
aanwezigen, dat we daar volgend jaar dankzij de mond aan mond reclame weer op kunnen 
hopen.

Zoals altijd stond er weer heel wat op het programma met heel wat ‘sport en spelen’.

De Capri Quiz
Er werd druk gekwist (hier en daar met de hulp van mr. 
Google, maar daar is niets mis mee). Gevolg: bijna 80% 
van de deelnemers had alle vragen juist beantwoord 
en dus was de schiftingsvraag doorslaggevend om de 
winnaars te bepalen.

Oplossing van de schiftingsvraag: De prijs voor de 
mooiste van het evenement weegt 1194 gram.

David Wuyts was de winnaar. Met 1200 gram zat hij er 
maar 6 gram naast!

Hij werd op de hielen gevolgd door Bart Van Ooteghem 
(191 gram) en Kristien Smets (398 gram).

Er waren heel wat verschillen in de schattingen van het 
gewicht. Misschien hadden enkele deelnemers zich wel 
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laten foppen en dachten ze dat die prachtige metalen Ford Capri RS, gemaakt door Johan, de 
prijs voor de mooiste was. Neen, die was voor de mooiste RS van het evenement dit jaar.

Slalom Race
Nieuw op het programma dit jaar: Een heuse slalom race met onze 
“FUN KA”. Deze Ford Ka werd door John op de kop getikt en Johan 
heeft er een beetje aan gesleuteld. Gevolg: als je aan het stuur naar 
links draait, gaat de auto naar rechts en als je naar rechts draait... 
Jawel, dan gaat hij naar links.

Gerard zorgt weer voor de aankondigingen en animatie en alle 
deelnemers doen hun best om zo snel mogelijk de slalom af te 
leggen en dan de FUN KA terug in zijn startpositie te parkeren. Dat valt toch minder goed mee 
dan je zou denken, maar plezier is wel verzekerd!

Gerard Bossink was met 42,48 seconden de snelste. Nadat hij voor alle deelnemers zo’n toffe 
commentaar gegeven had moest hij ook zelf achter het stuur van de Fun Ka en hij zet dan nog 
eens even de snelste tijd neer ook! Met 47,19 seconden komt Hans Otter op plaats 2. Onze 
“persfotograaf ”, Bart Van Ooteghem, wist de derde tijd neer te zetten met 50,17 seconden.

Capri Trekken
Als tweede sportevenement is er de traditie van het Capri trekken. De “bolle” van Gerard en 
Annemiek is verkocht, dus gebruiken we dit jaar de Capri van Dirk.

De Capri Drivers bijten de spits af en daarmee is het event vertrokken. We waren niet de snelste, 
maar wel de eerste!

Het snelste team was - je raadt het al - Capri Club Westerholt. Ze blijven onklopbaar in dit 
evenement. Misschien moeten we volgend jaar bij hun een extra passagier in de auto te zetten 
om het wat spannender te maken? De tweede plaats gaat dit jaar naar Ford Capri Club Nederland 
en op de derde plaats eindigt dit jaar een team samengesteld uit 2 personen van Capri Club 
Märkischer Kries en Capri RS Team Bielefeld.
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Ladies Run
Net zo’n grote traditie is de Ladies Run waarin de dames keihard mogen trappen in de door Dirk 
gebouwde Ford Capri Go-Car.

Op de eerste plaats ook hier geen verrassing: Net als vorig jaar zijn de dames van Capri RS Team 
Bielefeld met overschot de snelste. Ze waren zelfs nog sneller dan de vorige keer. Zouden ze hier 
ergens stiekem voor trainen?

Op plaats twee landt Ford Capri Club Nederland. Irma deed met verschillende partners mee, 
maar hier had ze haar snelste partner gevonden...

De dames van Capri Club Westerholt maken de erelijst compleet.

De feestavond en prijsuitreiking
Omdat de computer vandaag echt geen zin had om mee te werken, liet de prijsuitreiking wat 
langer op zich wachten dan andere jaren. Gerard snelt ons weer ter hulp en koopt wat extra tijd 
door onze band van het jaar eerst te laten starten met een eerste sessie van een uur. Terwijl “The 
Cavemen” de rock party op gang trekken in de zaal wordt er dus stevig verder gewerkt om de 
presentatie voor de prijsuitreiking klaar te krijgen.

Een uurtje later is het dan zover en kunnen we eindelijk de resultaten bekend maken. De 
computer wil helaas ook niet babbelen met de beamer en dus moet ons publiek de foto’s op het 
kleine scherm bekijken in plaats van op het grote scherm. De sfeer is er gelukkig niet minder 
door en zoals elk jaar worden er weer heel wat prijzen uitgedeeld.
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De mooiste van het evenement
Rinie Aertse, Ford Capri MK I 1/2 (1973)

Other Ford

Ford Capri MK I

Marc Machiels 
Ford Escort MK I RS2000 Replica (1973)

Erik Maleux 
Ford Taunus (1982)

Johan Engelen 
Ford Ka (1990) - “FUN KA”

Martin van der Vis 
Ford Capri MK I (1969)

Dirk Duchêne 
Ford Capri MK I (1970)

Carl Baudet 
Ford Capri MK I (1970)
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Ford Capri MK I 1/2

Ford Capri MK II

Ford Capri MK III

Gerard Bossink 
Ford Capri MK I 1/2 3.0 GTR (1973)

Pascal Daemen 
Ford Capri MK I 1/2 (1972)

Frank Birus 
Ford Capri MK I 1/2 (1973)

Andreas Berger 
Ford Capri MK II (1977)

Christoph Marschall 
Ford Capri MK II 3.0S (1977)

Klaus Lobien 
Ford Capri MK II 2.8 May Turbo(1977)

John Engelen 
Ford Capri MK III (1979)

Mario Scheiffler 
Ford Capri MK III 3.0 (1978)

Bart Van Ooteghem 
Ford Capri MK III (1982)



Club magazine 17
2022-03

Ford Capri Tuning

Ford Capri Special

Ford Capri RS

Na de prijsuitreiking neemt Gerard nog een keer het woord. Hij roept even Johan Engelen naar 
voor om hem eens extra in de bloemetjes te zetten. Johan heeft vele uren gewerkt aan enkele 
stalen schaalmodellen van een Capri MK III en een Capri RS. De Capri RS is de eerste prijs voor 
de mooiste RS van het evenement en de MK III zou in de tombola gaan. Gerard vond dat deze 
dan wel erg goedkoop van de hand zou gaan, want zo’n tombolalotje kost maar €2,50. In het 
maken van de auto zijn zo’n 40 uren gekropen en daarom wou Gerard de auto graag per opbod 
verkopen.

Zo gezegd zo gedaan. Het bedrag gaat al vrij snel aardig de hoogte in en uiteindelijk gaat hij voor 
de hamer voor de prijs van €430! De opbrengst zal ook volledig ten goede komen van de clubkas, 

Tom Pelders 
Ford Capri MK I (1969)

Guido Bergfelder 
Ford Capri MK III (1983)

Patrick Tompers 
Ford Capri (1980)

Mick Ward 
Ford Capri 280 (1986)

Nico Van Kooten 
Ford Capri MK III 2.8 Tickford Turbo 
(1984)

Rolf Arndt 
Ford Capri MK III 2.8i (1982)

David Wuyts 
Ford Capri MK I 1/2 RS2600 (1973)

Jean-Luc Berckmans 
Ford Capri MK I RS2600 (1972)

Hugo Roos 
Ford Capri MK I 1/2 RS2600 (1973)
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want Johan doet het allemaal voor de club. Wat een kerel!

Daarna is het aan de bandleden van “The Cavemen” om de rock party terug op gang te trekken. 
De sfeer is fantastisch en zowel het publiek als de band hebben het heel hard naar hun zin. Zo 
goed zelfs dat er bijna een volledige extra set aan bisnummers gespeeld wordt. We leggen na 
afloop van het optreden de band dan ook meteen vast voor volgend jaar. Daarmee zijn we alvast 
zeker van een spetterende rock party in 2023!

Volgend jaar zullen 4 clubs uit 4 landen samenwerken om een “4 Länder Treffen” op poten te 
zetten:
• 2 juni 2023 - 4 juni 2023: Ford Capri Club Nederland
• 9 juni 2023 - 11 juni 2023: Capri Club Westerholt (Duitsland)
• 30 juni 2023 - 2 juli 2023: Capri Frenn Lëtzebüerg (Luxemburg)
• 5 juli 2023 - 9 juli 2023: Capri Drivers Club Belgium.

Voor alle deelnemers die naar alle 4 de meetings afzakken zal er een leuk extraatje zijn.

Zondag 21 augustus
Het was een top weekend en we hebben er als team ook van genoten.

Na een spetterende Rock Party zijn vele gasten nog tot in de vroege uurtjes blijven plakken, dus 
ik had niet verwacht om vanmorgen al zoveel bedrijvigheid te zien op het terrein. Sommigen 
hebben nauwelijks 3 uur hun slaapzak of caravan gezien, maar zijn toch al druk in de weer om 
tenten af te breken en alles in gereedheid te brengen om weer naar huis te vertrekken.

Het Capri Drivers team mag heel veel complimenten en bedankjes ontvangen van de nog 
aanwezige gasten en dat doet deugd. Het geeft ons een goed gevoel dat jullie van het weekend 
genoten hebben en dat geeft ons extra energie om er weer vol voor te gaan om volgend jaar nog 
straffer te doen.

Ik geef nog een warme dankjewel aan alle “crew members” die dit weekend keihard samen 
gewerkt hebben om van dit evenement zo’n top evenement te maken. Ik noem ze even op in 
willekeurige volgorde: Johan E, Bart, Johan L, David, Dirk, Luc, Ann, Marc, Kristien, John, 
Tineke, Gerard, Rudi, Mick, Monique en Jean-Marie. Vele handen maken licht werk en het is 
dankzij het volledige team dat we alle aanwezigen zo’n tof weekend konden bezorgen.

Terwijl het team van de Capri Drivers alweer druk in de weer is om alles af te breken, komen er 
toch nog enkele nieuwe bezoekers het terrein op. Daarmee komen we op een eindtotaal van 85 
geregistreerde aanwezige auto’s.

In 2023 maken we er samen met de andere clubs opnieuw een super Caprizomer van!
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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 Kurt Goris

 jeanmarie.geeraerts@gmail.com 

 +32 475 71 27 64 

Penningmeester / Secretaris Bestuurslid

Dirk Jakus Eefje Van den Brande

 dirk.jakus@hotmail.com 

 +32 491 29 73 69 

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 jouw leuke verhaal over jezelf, je Capri, je belevenissen, …

Einddatum voor inzendingen voor het volgende boekje: 

15/12/2022
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Retouradres:
Jean-Marie Geeraerts

Mommestraat 104

3550 Heusden-Zolder
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