E31 Internationale weekendrit van 20 t/m 22 april 2007.
door: Dick Baars

Deze meeting werd gehouden van uit het midden van het land richting het oosten.
De start is in Hotel
de Wipselberg te
Beekbergen, waar
de buitenlandse
deelnemers zich
op de 20e april
hebben verzameld.
Enkelen van ons
waren daar ‘s-avonds
ook aanwezig zijn om de gasten welkom te heten en gezamenlijk te dineren, daarna werd de
avond passend worden beëindigd met een bezoek aan de bar.
Ik zelf kreeg problemen met de bobine en moest op weg naar het hotel de auto met een
bergingsauto naar mijn BMW-dealer laten brengen(waar een geweldige service werd
verleent, er werd nog naar het probleem gekeken tot 23.00 uur en nadat ik om 1.00 uur
nog een reserve bobine had langsgebracht werd om 6.00 opnieuw gekeken of hiermee
het probleem kon worden opgelost, helaas werd ook deze bobine een druipkaars, dus ik
moest de tweede dag, ondanks bedroefde gezichten van zoon en schoonzoon, mijn tweede
8 inzetten, maar hulde aan mijn dealer, insiders bekent).

Voor de clubleden
was de start de
tweede dag om
9.00 uur op de
parkeerplaats van
het hotel.Daar
werden nog foto’s
gemaakt met de
mooie omgeving op
de achtergrond.
Het hotel gaf toestemming het gazon voor het hotel hiervoor te gebruiken (waar ook de auto’s
gestald waren voor de nacht).Uiterlijk vertrek zou om half tien zijn, maar omdat één van de
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Franse deelnemers had besloten een ander hotel te nemen en daarna de weg niet kon vinden
naar de Wipselberg, werd het toch elf uur, dus een ieder die nog een kopje koffie of een
sanitaire stop in gedachte had, kon dit doen voordat de stoet in beweging zou komen.

De rit ging vanaf het parkeerterrein Hotel Wipselberg richting Hoenderloo, langs de Woeste
Hoeve via Hoenderloo richting Arnhem.
Langs Nationaal Park de Hoge Veluwe, Vliegveld Delen, het heide gebied(rechts de Konings
heide, links de Arnhemse Heide), even een stukje snelweg door Arnhem heen en dan de
Posbank in Nationaal Park de Veluwezoom op.
-Na een half uur over de Posbank, richting De Steeg via Rheden, langs kasteel Middachten.

Uiteraard was er ook gelegenheid voor de Franse en Nederlandse voorzitters om bij te praten.
Of ging het geanimeerde gesprek over iets anders? Het lijkt er wel op!
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Er werd veel onderling gepraat, uiteraard over de gemeenschappelijke hobby, maar ook de
familie, kinderen, etc. werd niet overgeslagen.
Dat de struiken nog voor meer zaken geschikt waren dan te bekijken was al bekend.
-Bij kasteel Avegoor was er een tussenstop voor koffie met gebak.

-Verder ging het via Dieren naar Bronkhorst, waarbij bij Spankeren langs Kasteel de Gelderse
Toren werd gereden, door Brummen naar de de IJssel, waar met het veerpontje de oversteek
werd gemaakt.

Het was nogal passen en meten om veilig nar de overkant te komen, maar het lukte prima!
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Er was qua tijd geschat dat de oversteek ongeveer anderhalf uur zou duren.
Omdat er toch 6 auto’s op konden(vraag niet hoe), werd het een half uurtje.
Omdat er toch al een goed uur vertraging was opgetreden, kwam dit natuurlijk wel goed uit,
de rest van de dag zou misschien toch volgens tijdsplanning verlopen?
Maar in Bronkhorst werd er in dit middeleeuwse stadje uitgebreid gekeken en geshopt,
hierdoor was de gewonnen tijd helaas al weer verloren gegaan.
Gezellig was het echter wel, zeker de buitenlandse gasten vonden het geweldig om
Bronkhorst te bezoeken en namen zoals gezegd er de tijd dan ook voor.

Dan ging het over de eeuwenoude wegen naar de andere oude steden, langs de route lagen
diverse oude kastelen, waaronder Kasteel Wichmond en Kasteel Hackfort, uiteindelijk
bereikten wij Kasteel Vorden.
Daar hadden wij toestemming gekregen om onze auto’s te parkeren voor het kasteel en de
auto’s mochten blijven staan, tijdens de lunch(in het koetshuis naast het kasteel) en de
exclusieve rondleiding door het kasteel.

De lunch was
geregelt in het
koetshuis van
het kasteel, in
afwachting van
de rondleiding
en werd er een
wandeling gemaakt.

wan
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Tijdens deze rondleiding hoorden wij dat Jeroen toevallig het volgende weekend de
bruidssuite had geboekt om Jacqueline te verrassen, dus de eigenaar en wij moesten
voorzichtig zijn in onze commentaren om de verrassing niet te verraden(nogmaals
gefeliciteerd Jacqueline!).
De pauwen krijgen de nodige aandacht, ook andere ………..? (word nog nagveraagd!)

Dan gaat de stoet weer op weg naar ons volgende hoge landschap, de Holterberg, we zagen
Kasteel Wildenborch nog en al slingerend door dit mooie natuurgebied, een ongelukkig
Moment daargelaten waarbij de vice-voorzitter even de aandacht wilde, kwamen wij dan
uiteindelijk langs een oude molen, de Pelmolen, die nog altijd in bedrijf is.
Een korte stop werd ingelast om voor diegene die dit wilden wat foto’s te kunnen schieten..
Daarna was het nog een klein stukje naar hotel Rijsserberg, waar wij gezamenlijk het diner,
na een aperitiefje op kosten van de club, gebruikte en de meeste de nacht gingen doorbrengen.
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’s-Avonds toonden onze Franse vrienden hun dvd’s van de Europa meeting 2006 te Parijs en
de Normandië meeting in de filmzaal, uiteraard werd het verder een gezellige avond.
Voor diegene die
hem kennen is het
niets nieuws, maar
de Franse
voorzitter Fabrice
gaat niet over één
nacht ijs als het
gaat om het
schoonhouden van
de bolide, de
fontein van het hotel is dan toch nog ergens goed voor moet hij gedacht hebben(wij zijn nog
maar even koffie gaan drinken….).
Om 10.00 uur
werd er toch
gezamenlijk
vertrokken
naar Enschede
voor de FNBCdag. Uiteraard
moesten de
paarden ook nog
worden verzorgd.
Bij aankomst werden wij enthousiast begroet door de organisatoren en de direkteur van BMW
Smudde, er was een expositie automobielen en motoren vanaf 1928 tot heden.
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Onmiddellijk waaierden de deelnemers uit over het uitgebreide terrein en gingen alvast een
deel van de expositie bekijken.
Aan alle deelnemers werden lunchpakketten en consumptiebonnen uitgereikt, klasse!!!
Uiteraard moest e.e.a officieel geopend worden.

Er zijn E31ers die overwegen…? Of was het voor de vrouw? Ook werd er afscheid
genomen(de Franse verkiezingen waren ’s-Avonds en sommigen vonden het belangrijk om op
tijd thuis te zijn, ook de reden dat er een wat lagere opkomst was vanuit de Franse E31-club.)

Om 12.00 uur was de start toertocht, wij zijn de eerste die mochten starten.
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Een tocht langs oude wegen en voor de omgeving karistieke gebouwen, een tussenstop waar
voor een natje en droogje werd gezorgd, het weer werkte ook geweldig mee.

Rond 15.00 uur waren weer terug bij het startpunt en ging iedereen nog even zitten of de rest
van de expositie bekijken, daarna werd er begonnen van de buitenlandse gasten afscheid
nemen.

Uiteindelijk werd het toch nog half zes voordat de laatsten vertrokken.
Onze dank aan de organisatie van de FNBC-dag, de Club voor klassieke BMW Automobielen
en alle anderen die hieraan mee hebben gwerkt, geweldig leuke dag, iedereen was zeer
positief hierover en we zullen maar zeggen; tot de volgende keer!

Menu:
Diner BMW Club E 31
20 april 2007
Salade met rauwe ham en geitenkaas, kruiden vinaigrette en foccacia
&&&
Gebraden rumpsteak met een compote van rode ui
&&&
Bombe van banaan en stragiatella
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Reacties op de FNBC-Dag (Int.Meeting E31NL)
door: Dick Baars
Uiteraard zijn er ook reacties van onze zusterclubs gekomen op de FNBC-dag
(gecombineerd met onze internationale meeting), t.w.:
In de editie van de Club voor klassieke BMW Automobielen:
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Een reactie van de BMW 02 Club:
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Een stukje van onze eigen club:
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Ook in de editie van BMW Club Nederland een reactie:

(door de secretaris Wim van der Hoeven)

Een mooi evenement waarbij onze club zich duidelijk heeft geprofileerd!
De volgende keer verwachten wij een nog gotere E31opkomst!

Als afsluiting nog wat foto’s van de dag:
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