


Rituitzetters Maarten Lebon en Ger Roijers 

nodigen ons uit voor de tweede O.T.V. rit 

van 2022. Gestart wordt bij: 

De Brabantse Boerin, 

Bogardeind 223, 

5664 EG, Geldrop. 

De finish is bij: 

D’n Hut, 

Oirschotsedijk 52, 

5513 NR Wintelre. 

Maarten en Ger vertelden dat de route een 

klein stukje over Belgisch grondgebied ver-

loopt, dus houd rekening met het aanwezig 

hebben van de groene kaart en natuurlijk 

een geldige legitimatie. 

Inschrijven kun je zoals gebruikelijk vanaf 

10:30 uur. De rit start om 11:45 uur en de 

finish is uiterlijk om 16:30 uur. 

O.T.V.-leden betalen € 10.00 voor deelname 

aan deze rit. Zoals gebruikelijk zijn gastrij-

ders welkom, mits hun auto 40 jaar of ouder 

is. Zij betalen voor hun deelname € 12.00 

per auto 

De Brabantse Boerin Geldrop 

Restaurant D’n Hut Wintelre 

 

Geldrop Mierlo Vessem Wintelre 

Seizoen openingsrit tweede Paasdag  

Op tweede Paasdag 18 april is ons rittenseizoen 

in Holthees van start gegaan. De weersomstan-

digheden waren geweldig, de hele dag een stra-

lende zon en een meer dan aangename tempera-

tuur. En niet alleen het weer was geweldig, maar 

ook de opkomst. Maar liefst 71 deelnemende   

 

auto’s waarvan 24 gastrijders. Er was zelfs van-

uit Apeldoorn belangstelling voor onze seizoen 

opening. Ook een aantal gastrijders hadden 

meer dan gemiddelde belangstelling voor de 

O.T.V. en zijn ter plaatse lid geworden van onze 

club. 

Welkom bij de O.T.V.:  

Marius Copier, Wijk en Aalburg. Arno v.d. 

Schoot, Oirschot. Dennis Case Roermond. Marius 

Nabuurs, Venray. Gerard de Bruijn, Schaijk. Stijn 

van Pelt, Veldhoven. Mark van Gennip, Odili-

apeel. Hein Slaats, Neeritter. Wim Winnen, Ven-

ray. Mat Jacobs, Ospel. 

 

 



Seizoensopeningrit tweede Paasdag 2022 Holthees 

Met mooi weer op komst voor het Paasweekend werd het 
tijd om een mooi ritje te maken met ons onlangs aange-
schafte Morris Minor.  
Met een korte zoektocht op internet kwam ik de OTV Bra-
bant-Limburg rit tegen. Even gebeld met secretaris Theo en 
het besluit was genomen, we gingen naar Holthees. 
 
De heenreis begon rond 9 uur s ’ochtends vanuit Roermond, 
deels over een zeer rustige A73. Bij aankomst in Holthees 
waren wij blij verrast door de verscheidenheid en aantal aan 
oldtimers. 

Wij kregen een warme welkom en nadat we ons gelijk lid 
hadden gemaakt was er tijd genoeg om al het rijdende erf-
goed te bewonderen voordat wij begonnen aan de rit. In to-
taal deden er 71 auto’s mee.  
Wij hebben veel clubritten gereden in de loop der jaren en 
deze rit, uitgezet door Frans en Mia Bonants was een van de 

meest ontspannen en duidelijk omschreven ritten die wij 
hebben gereden.  
 
Het eerste deel van de rit reden wij in een stoet van +/-8 
oldtimers totdat iemand voor ons toch een afslag mistte, 
maar goed dat Angelique steeds de route had bijgehouden.  
Onderweg waren we ineens verrast door een tussenstopje 
met een quizvraag en tombola, leuk bedacht. 
 
Na vele mooie wegen was het rond 13 uur wel tijd om uit te 
kijken naar een rustplaats om te kunnen genieten van de 
meegenomen picnic. Wij vonden de perfecte plek bij de 
Kruisweg, in Tienray waar wij in de volle zon hebben geno-
ten van de lunch met uitzicht op de vele oldtimers die voor-
bij kwamen. 

 
Nadat wij de route vervolgde kwamen wij na nog meer 
mooie wegen aan in Wanssum waar wij snel plaats hebben 
genomen op het terras bij de haven. Iedereen die wij spra-
ken was het met ons erover eens dat het een mooie rit was. 

Terwijl wij genoten van de zon en gezelschap was de jury 
bezig met het controleren van de antwoorden van de op-
drachten.  
Uiteindelijk bleek dat wij ons winnaar mochten noemen Het 
kersje op de taart van een zeer geslaagde dag. Wij verheu-
gen ons op de volgende rit. 
 
Bedankt voor een warme welkom bij de club. 
Dennis en Angelique Case 

Zoals jullie weten stop ik aan het eind van het seizoen als 
secretaris. Ik ben op het moment de bestanden op mijn PC 
aan het opschonen zodat mijn opvolger alleen maar de rele-
vante bestanden overneemt.  

Hierbij kwam ik een verhaal tegen dat ik ooit heb opgeschre-
ven n.a.v. een ontmoeting op een Citroën HY treffen. Mis-
schien herinneren jullie het nog, maar voor mensen die later 
OTV-lid zijn geworden misschien toch leuk. 
 

De verloren Citroën Traction Avant 
Het is het voorjaar van 1976. Cor Bullens uit Erp, beter be-
kend als Cor de Kapper, runt samen met zijn vrouw Tineke, 
door hem frequent Tinus genoemd, een kapsalon. Naast de 
liefde voor Tinus, zijn pasgeboren dochter Loes, en natuurlijk 
het kappersvak, heeft Cor nog een grote passie. Klassieke 
auto’s. Cor bezit een Citroën Traction Avant 11 BL uit 1950. 
Onze kapper heeft veel energie, uren en spaarcentjes in de 
restauratie gestoken, maar het resultaat mag gezien worden. 
 
Op een dag komen twee meisjes, al pratend Cor’s salon bin-
nen. Cor kent een van de meisjes, zij is een regelmatige klant 
in de zaak, en ook voor vandaag heeft zij een afspraak. Het 

voor Cor onbekende meisje vraagt hem: ”Klopt het dat u een  
Citroën Traction Avant bezit”? De kapper bevestigt dit.  
Het meisje vraagt Cor of ze de auto mag lenen, want ze gaat 
vrijdag aanstaande in Gemert trouwen.  
Naar haar zeggen heeft zij en haar familie ”iets speciaals” 

met dit model auto. Cor stemt toe, met die afspraak dat de 
wagen zaterdag, uiterlijk zondag na de bruiloft terug wordt 
bezorgd, zoals hij is meegenomen. Zo ging dat in die tijd, we 
vertrouwden elkaar. 
Maar in het weekend komt de auto niet terug, ook niet op 
maandag en ook niet op de daaropvolgende dagen. Op vrij-



dag wordt Cor, echt een beetje nerveus. Hij neemt contact 
op met zijn klant die samen met de jonge dame, aan wie de 
Traction is uitgeleend, de salon binnen kwam. Hij vraagt haar 
hoe de bruiloft vrijdag verlopen was. Het meisje weet van 
geen bruiloft, en vertelt Cor dat zij het bruidje in kwestie niet 
kent. En meldt Cor, dat zij haar voor de eerste keer in haar 
leven, bij de voordeur van de kapsalon had gezien en gespro-
ken.  

Nu was goede raad duur. Het enige wat onze kapper kon 
doen, was contact opnemen met de bevolkingsafdeling van 
de gemeente Gemert. Daar weigerde men echter de naam- 
en adresgegevens van het bruidspaar prijs te geven. Ook niet 
nadat Cor de situatie uiteen had gezet. Men was bereid om 
het betreffende bruidspaar te bellen, met het verzoek con-
tact op te nemen met Cor de kapper.  
Indien Cor na verloop van tijd niets gehoord had, zou de ge-
meente de zaak doorspelen naar de politie.  
Dus er zat voor de Citroënbezitter niets anders op dan te 
wachten.  
Enkele dagen later werd onze oldtimer vriend, gebeld door 

een man aan wiens accent duidelijk te horen was dat hij oor-
spronkelijk uit voormalig Nederlands-Indië kwam.  
Hij melde Cor dat hij de auto bijzonder goed verzorgde, en 
hem iedere avond netjes in de garage stalde. Hij had “iets 
speciaals” met het model Traction Avant.  
Als militair in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, was 
hij jaren privéchauffeur van een kolonel geweest. In die func-
tie had hij vele kilometers gereden in een soortgelijke  
Citroën. Vandaar dat hij dit model zo adoreerde. Hij vroeg 
Cor of de auto te koop was. Onze oldtimer vriend vertelde 
hem, dat hij geenszins van plan was, om afscheid te nemen 
van zijn klassieker, waar hij zoveel tijd en energie in had ge-
stoken.  
Maar onze KNIL-militair bleef aandringen. Nu was de auto 
destijds getaxeerd, op een waarde van 2500 gulden. Een be-
hoorlijk bedrag in die tijd. 
Om de man op andere gedachten te brengen stelde Cor de 
verkoopprijs op 5000 gulden. Even was het stil aan de andere 
kant van de lijn. “Dat is wel erg veel geld”, was de reactie.  
Cor was duidelijk, vijfduizend gulden, of de auto kwam terug 
naar Erp. Onze Nederlands Indiër moest overleggen met zijn 
achterban en vroeg nog wat bedenktijd. Dat kreeg hij. 
De volgende dag stapte een klein Indisch mannetje de kapsa-
lon van Cor binnen. Hij betaalde onze kapper met vijf echte 
briefjes van duizend gulden! 

            
Dit waar gebeurde verhaal, heb ik opgetekend uit de mond 
van Cor Bullens, inmiddels gepensioneerd kapper in Erp. Dit 
gebeurde  op de Citroën HY Paasmeeting 2010 in Diever 
Drenthe. 
 
Theo van Otterlo   

Op de Praatavond  van  9 mei jl. waren voor het eerst ook 

een drietal partners van leden aanwezig. Zoals wij begrepen 

hebben zij het dat als gezellig ervaren. Dus bij deze de op-

roep: Dames kom mee naar de Praatavond!  

Gewoon gezellig. 

Verder  kwam tijdens de rondvraag  de vraagstelling of het 

mogelijk is op voorhand het rit inschrijfformulier te down-

loaden, zodat het vast thuis ingevuld kan worden. Vanaf nu 

kan dat. Onder ritaankondiging HIER klik je op de knop 

“Inschrijfformulier” en de rest wijst zich vanzelf. Wij hopen 

dat gebruik gemaakt gaat worden van deze optie, het 

scheelt wachttijd bij het inschrijven. 

 

 

 

 

Ter Opvulling :-) 

 
Holthees 18-4-2022          foto’s : Maria Jennissen. 

http://www.otv-brabant-limburg.nl/

