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De opdracht tot inleveren uit de vorige uitgave 
was: Uitbouwsels aan Mini’s. Enkele inzendingen 
in deze rubriek staan hieronder. We begrijpen 
wel dat Ed zijn Mini een luchthapper nodig had, 
met zo’n mooie dame op de Mini! 
Hartelijk dank voor het inzenden.

De volgende keer: Mini’s met zomerse vakantie-
bepakking! Dus heb je nog zwembanden op het 
dak gebonden, een kano of een heleboel andere 
rommel op je imperiaal. Misschien een Mini-
aanhanger met parasol of een kofferbakje vol 
met visspullen en strandattributen?
Stuur maar in!

Redactie 

IK WIL GRAAG ZIEN…
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FEESTJE BOUWEN…?

Bij deze nodigen we jullie 
uit om zondag 14 juni 
de 45e KERSENRIT te 
vieren, samen met 
FLIPJE, onze wisseltro-
fee, die dan ook al 35 

jaar van de partij is.
We gaan dat uiteraard met 

wat extra’s aankleden, zoals 
voor de jonge deelnemers wederom een eigen 
puzzelklassement. Dit hadden we ter ere van 50 
jaar MSCN ook gedaan en dat was goed 
bevallen. Daarnaast is er extra kans op kleine 
prijsjes.

De startlocatie voor deze 45e KERSENRIT is nieuw. 
Na jarenlang problemen in en rond Elst is besloten 
om meer in het buitengebied te gaan starten, 
sterker nog, zelfs middenin het puzzelgebied.
Het adres wordt dan Pannenkoeken Boerderij 
“Aan de Linge” in Hemmen. Zie het convocaat 
voor meer details.

De KERSENRIT is de langst lopende rit van onze 
club en eigenlijk onder de vlag van Austin Mini 
Club Nederland in 1971 begonnen. Er is geen 
enkel jaar overgeslagen, wat op zich al uniek is.
De wisseltrofee in de vorm van Flipje kwam in 
1980 en werd gewonnen door Han en Jeannet 
Bijsterbosch, waarvan Han al jaren deze rit uitzet. 
En dus ook deze vijfenveertigste.

In 2005, de 35e KERSENRIT en 25 jaar Flipje, 
waren Peter en An Nieser de gelukkige winnaars.

Wie gaat er nu in 2015 met de 35 jarige wissel-
trofee naar huis, u…?
Rest ons te melden dat de KERSENRIT bij uitstek 
een familie puzzelrit is, waarvan gezelligheid het 
belangrijkste onderdeel is.

Motto voor deze rit:
Jong en oud, kersen laten ons niet koud…!
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To go or not to go?

Dat is elk jaar opnieuw de vraag. Gaan we wel of 
gaan we niet? Het is altijd super gezellig, er is 
veel moois te zien, maar ja, het is soms ook wel 
ver weg en het is midden in mei, dus nu ook niet 
echt een “normale” vakantietijd…

Ik heb het natuurlijk over de Internationale Mini 
Meeting. Elk jaar moeten we weer de overwe-
ging maken. Gaan we wel of gaan we niet. En ik 
weet inmiddels al niet meer hoe vaak we hadden 
gezegd niet te gaan en uiteindelijk toch last 
minute het vliegtuig of de boot hebben gepakt.

Na jaren IMM hebben we niet echt meer de 
behoefte om voor de “volledige beleving” te 
gaan. De tijd van tentjes, modder, vieze toiletten, 
te weinig douches en luidruchtige dronkaards 
heb ik wel gehad. En natuurlijk was dat de eerste 
paar keer wel leuk, grappig en hoorde het bij de 
ervaring, maar inmiddels ga ik voor andere 
aspecten van de IMM.

Want waar ter wereld vind je zoveel mooie Mini’s 
bij elkaar? En hoeveel mensen gebruiken niet de 
IMM als deadline voor de restauratie van hun 
Mini? En tja, dat het elk jaar ergens anders is, is 
toch ook wel leuk. Het weer speelt ook een grote 
rol bij de IMM. Ik denk dat er ongeveer evenveel 
verregende IMM’s zijn geweest als zonnige! En 
beide heeft wel wat. Want om bij een modder 
IMM je Mini er zo goed mogelijk uit te laten zien 
voor de show en shine is toch wel weer een 
andere uitdaging. 

Om de vijf jaar, bij het jubileum van de Mini, is 
de IMM altijd in het Verenigd Koninkrijk. Ik vind 

dat toch meestal wel de leukste IMM’s. Oké, in 
het buitenland is ook gaaf en niets overtreft 
natuurlijk ons eigen IMM in 2008 in Lelystad. 
Maar Engeland is toch het thuisland van onze 
kleine vierwieler. En als ik heel erg mazzel heb… 
dan is Russ Swift er ook. Als je Russ Swift nog 
niet kent, dan moet je nu heel snel op YouTube 
gaan zoeken. Want rij je een Mini en weet je niet 
wie Russ Swift is… dan mist er een elementje in 
je Mini opvoeding! Bij hem in een Mini zitten 
terwijl hij z’n stunts uithaalt is nog wel een bucket 
list dingetje. 

Ik moet zeggen dat Litouwen het dit jaar wel erg 
mooi heeft aangepakt. Het marketing aspect 
spreekt mij erg aan. Vorig jaar stonden ze al met 
mooie inspirerende shirts op het IMM en de 
website ziet er ook erg strak uit. Oh en voor het 
eerst in jaren staat de website bijna bovenaan bij 
google als je zoekt op IMM 2015. Ze hebben 
zelfs een ontzettend gave 6 uur durende rally 
uitgezet. Alle gevoel zegt dat dit een heel mooi 
verzorgd IMM gaat worden.

Maar helaas… wij kunnen dit jaar niet. Litouwen 
lijkt mij een waanzinnig land, maar daar wil ik dan 
ook goed van kunnen genieten. En de enige 
manier waarop we dit jaar kunnen gaan is als we 
alleen voor het IMM gaan. Vliegen, dus zonder 
Mini. Jammer, maar het is niet anders. Volgend 
jaar weer een kans! Dan moet het wel gaan 
lukken. IMM 2016 is gewoon in België, dan moet 
er wel iets heel raars gebeuren als we niet 
kunnen gaan!

COLUMN


