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R ituitzetters Harry Muijen en Stefan van der Kampen  

nodigen ons uit voor de Eerste O.T.V. Brabant Limburg 

 Zomerrit. 

Dat betekent dat we op zondag 26 juni 2022 weer een leuke 

oldtimerdag in het vooruitzicht hebben. Het wordt een dagje 

heerlijk rondrijden, langs rustige wegen deze keer in Noord-

Brabant. Onderweg wacht ons een interessante confrontatie 

met de geschiedenis, meer kunnen we niet verklappen, maar 

het is zeker uniek. Uiteraard kunt u genieten van rustige land-

wegen, prachtige vergezichten en natuurlijk hier en daar een 

gezellig terrasje. Ook is er voldoende picnic gelegenheid. Als 

gebruikelijk maken Harry en Stefan gebruik van een duidelij-

ke uitgeschreven en makkelijk te volgen route. De nadruk 

ook bij deze toertocht ligt op genieten. Genieten van de oldti-

mers, genieten van het gezelschap en het genieten van de 

mooie omgeving. Daarnaast heeft ook deze rit een vragen-

spel, hierbij moet u denken aan het raden van objecten, fo-

to’s die men onderweg met kennen, een puzzels of een be-

hendigheidsspel.  

Zoals gebruikelijk bij O.T.V. Brabant Limburg zijn Gastrijders 
van harte welkom, mits hun auto 40 jaar of ouder is. Voor 
deelname aan onze rit betalen OTV-leden € 10.00 en zijn 
Gastrijders € 12.00 verschuldigd.  

 
Als gastrijders besluiten lid te worden van onze gezellige old-
timerclub, betaal je € 25.00 contributie en rijd je deze Eerste 
Zomerrit gratis! 

Belangrijk onderstaan tijdvenster! 

Inschrijven kan vanaf 10:30 uur en we starten om 11:45 uur, 
de finish is uiterlijk om 16:30. 

Start & Finish is zondag 26 juni bij: 

Manege “Het Keelven” 
Kuilvenweg 4, 

5712 GX Someren. 

Harry en Stefan hopen op een grote opkomst! 

T ijdens de rit van Geldrop naar Wintelre en tot het ver-

schijnen van deze Nieuwsbrief hebben zich weer acht 

nieuwe leden zich aangemeld voor de gezelligste Oldtimer-

vriendenkring van Brabant en Limburg. Wij wensen: 

Dirk & Jeanne van den Bogert, Rosmalen, 

Bas Spruijtenberg, Asten, 

Ton Hendrix, Asten, 

Peter van Naarden, Eindhoven, 

Ton Boele, Geldrop,  

Antonius Paans, Heeze,  

Rik Vogels, Bingelrade, 

Martijn Stijnen, Weert  

heel veel gezellige, interessante en vooral veilige kilometers 

bij onze O.T.V. Brabant Limburg. 

Vastgelegd op de gevoelige plaat door Maria Jennissen, op de 

voorpagina een tweetal auto’s van nieuwe leden. Namelijk de 

Citroën Le Patron van Antonius Paas uit Heeze en de Fiat  

Topolino van Jeanne en Dirk van den Bogert uit Rosmalen.   

 

Een paar sfeerbeelden uit Geldrop 



Perfect vastgelegd: deze oldtimers spelen hoofdrollen in stripverhalen 

Er bestaat een zekere voorkeur voor oldtimers on-
der de striptekenaars. Soms zelfs ware liefde, geïn-
spireerd op de realiteit: zo reed Jan Kruis (1933-
2017) in het echt ook rond in de rode MG die een 
hoofdrol speelt in Jan, Jans en de Kinderen. Een 
hedendaags voorbeeld is de takelwagen uit Cars. 
De auto’s worden perfect vastgelegd in deze strip-
verhalen. 
 
Jan Kruis’ Marietje 

In het tweede album van 
de nog steeds lopende 
stripreeks Jan, Jans en de 
Kinderen verschijnt de 
tekenaar als zichzelf, ruzi-
ënd met de belasting-
dienst. Deze dwingt hem 
zijn auto te verkopen, 
maar Kruis is zo gek op 
zijn MG Midget TD 

(Marietje) dat hij deze liever toevertrouwt aan 
mensen die goed voor haar zullen zorgen: Jan, Jans 
en de Kinderen – misschien wel de bekendste Ne-
derlandse strip. De MG duikt eindeloos op in de 
verhalen, hoewel Jans ervan af wil. Jan is echter 
stapelverliefd op de oldtimer die hij een keer in de 
woonkamer tentoonstelt. Als bevriende auto-
liefhebbers de opgepoetste Marietje komen be-
wonderen, is Kruis zelf ook weer van de partij. 
 
Kind van de rekening: de Willys Army Jeep uit 
Sjors & Sjimmie 
 
Wie beter af en toe zijn auto-
verzekering vergelijken kan 
om al te hoogoplopende kos-
ten te voorkomen, is de Kolo-
nel uit Sjors & Sjimmie, de 
strip waar ook ooit Jan Kruis 
aan werkte. In de versie van 
collega’s Robert van der 
Kroft, Wilbert Plijnaar en Jan 
van Die is de Willys Army Jeep van de strenge op-
voeder regelmatig de klos. Het legervoertuig wordt 
zo nu en dan op onconventionele wijze onder han-
den genomen door de twee belhamels en in de 
prak gereden in het kader van de autorijlessen van 
nichtje Sally, maar keert elke keer terug als ico-
nisch onderdeel van de stripserie. 

 
International Harvester-takelwagen (Cars) 
 
De stripverhalen/animatiefilmserie Cars modelleert 
niet alle auto’s naar de realiteit zoals Jan Kruis en 
zijn collega’s deden. Lightning McQueen bijvoor-
beeld lijkt op zowel een standaard Le Mans 
endurance racer, als op een Ford GT40 – of een C1 
Chevy Corvette. De takelwagen in de onder kin-
deren zeer populaire serie is wel heel treffend vast-
gelegd: deze is gebaseerd op de International Har-
vester, een Amerikaanse pick-up. Deze is, net als in 
het echt, andere auto’s altijd tot dienst. 

De Citroën 2CV & 5CV van Jansen en Janssen 
 
De twee detectives die de bekendste reporter ter 
wereld bijstaan in de albumreeks Kuifje verplaatsen 
zich in een vanille-gele Citroën 2CV, natuurlijk een 
klassieker met een typisch imago en daardoor het 
ultieme vervoermiddel voor de onhandige speur-
neuzen. Ook worden ze regelmatig gespot in een 
Citroën Torpedo 5CV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Allerlei uit de Auto Historie 

Een vergeten Belgisch automerk: PIPE 

Over de naamgeving gaat het volgende verhaal: 
Omdat de gebroeders Goldsmithhet niet eens werden 
over een naam beslisten ze de naamgeving te verbinden 
aan het 
eerste voorwerp dat op de grond viel en toevallig was 
dat een.... pijp 
 
Het bedrijf Compagnie Belge de Construction Automobi-
les werd in Brussel dus opgericht door de gebroeders 
Alfred en Victor Goldschmidt. In 1898 begonnen ze met 
de fabricage van personenauto's. De eerste auto onder 
de naam Pipe werd in 1900 in Brussel gepresenteerd, 
deze was identiek aan de auto's van Panhard & Levas-
sor. Om de bekendheid van het merk te vergroten nam 
Pipe deel aan racewedstrijden in en buiten België. In 
1902 werd een viercilinder sportwagen gebouwd die 
onder andere meedeed aan de race van Parijs naar Ber-
lijn.  
In 1903 werd het bedrijf omgedoopt in Usines Pipe S.A.  
Pipe kreeg een goede naam vanwege zijn vooruitstre-
vende constructie en goede kwaliteit. Vanaf 1905 wer-
den hun modellen ook onder licentie geassembleerd 
door NSU en in datzelfde jaar werd begonnen met de 
productie van vrachtauto's.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pipe wist het aanvankelijke succes echter niet vol te 
houden. In 1907 kwam de technisch directeur van Pipe, 
tijdens een testrit om het leven. De productie van au-
to's, die in 1907 met 300 stuks juist een hoogtepunt had 
bereikt, werd opgeschort. Tot 1910 werden alleen enke-
le motoren voor luchtschepen en vliegtuigen gebouwd.  
In 1910 presenteerde Pipe op de autotentoonstelling 
van Parijs twee nieuwe modellen. Tot de Eerste Wereld-
oorlog bouwde het bedrijf tamelijk conventionele mo-
dellen, al werd in 1912 nog wel een racewagen gepre-
senteerd met een motorvermogen van 175 PK, zes klep-
pen per cilinder, en een topsnelheid van 200km/u.  
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd een groot deel 
van de fabriek van Pipe verwoest. Na de oorlog werd de 

fabriek weer opgebouwd, maar pas in 1921 werden 
twee nieuwe personenauto's gepresenteerd op de Au-
tosalon in Brussel. Ze waren geen succes en het ma-
nagement van Pipe besloot vanaf 1922 alleen nog 
vrachtauto's te produceren.  
In 1930 legden de gebroeders Goldschmidt hun functie 

neer en in 1931 werd het bedrijf overgenomen door 
Brossel en onderbracht in de Bovy-Pipe divisie voor lich-
te vrachtauto's. Tot 1950 werden Bovy-Pipe vrachtau-

to's geproduceerd.  
       

Picknicken 
Bermtoerisme of bermrecreatie was een fenomeen dat 
begin jaren zestig in Nederland een hoogtepunt bereik-
te. Mensen parkeerden hun auto langs de weg en gin-
gen dan gezellig met het hele gezin picknicken in 
de berm, zonder te zoeken of er op enige afstand van 
de weg niet een leuker plekje was.  
Korte tijd was bermtoerisme een opvallend tijdverdrijf 
in Nederland. Auto's waren nieuw en mensen vergaap-
ten zich aan al dat nieuwe moois. Actualiteitenrubrie-
ken besteedden herhaaldelijk aandacht aan dit nieuwe 
verschijnsel: mensen die vlak langs de snelweg hun 
klapstoeltje neerzetten om daar gezellig de dag door te 
brengen. Beelden van verkeersdrukte, geparkeerde au-
to's, picknickende families, slapende echtparen en gro-
te hoeveelheden zwerfvuil in de berm werden getoond.  

Bermtoerisme verbaasde velen; waarom zochten die 
mensen niet een rustiger picknickplekje in het bos? De 
bermtoeristen vonden er zelf niets raars aan. Ze vertel-
den onderzoekers dat ze het juist gezellig vonden, al die 
drukte. Ze keken naar het langsrazende verkeer, dat gaf 
afleiding. De rust van het bos sprak ze helemaal niet 
aan. De berm, die was pas spannend. Na een tijdje was 
de nieuwigheid eraf: auto's en snelwegen werden al 
gauw gewoon. De berm is en blijft gevaarlijk en langs 
snelwegen werd bermtoerisme verboden.  
Voor picknicken onderweg zonder veel omrijden zijn 
tegenwoordig parkeerplaatsen met picknickplekken 
langs de snelweg aangelegd.  


