Verslag evenementen coördinator 2017:
In januari begonnen we het jaar traditiegetrouw met bezoek aan de InterClassics beurs en de
nieuwjaarsreceptie.
Net als in voorgaande jaren konden degenen die de InterClassics bezochten elkaar onder het
genot van een drankje ontmoeten in de lounge van Assicuro. Voor de leden die dat wilden
waren er enkele ad hoc Whatsapp-groepjes gemaakt, zodat zij elkaar op de beurs wat
makkelijker konden vinden.
Onze nieuwjaarsreceptie in het centraal gelegen Kasteel Montfoort had opkomst die boven
verwachting goed was. Ook het diner na afloop van de receptie was voortreffelijk.
In februari hielden we onze algemene ledenvergadering op uitnodiging van Kroymans in de
showroom in Hilversum.
Om de deelname aan de ALV te promoten was er een voorprogramma in de vorm van een
interessante lezing van Eduard Severijn (Kroymans) over design-ontwikkelingen bij Aston
Martin en een uiteenzetting van de voorzitter over het geoctrooieerde Vehicle Air Flow
systeem van de nieuwe DB11.
De ALV werd bezocht door ruim 40 mensen. Het geslaagde event bij Kroymans zal naar wij
hopen worden vervolgd bij andere dealers.
In maart waren wij weer met een goed ‘bevolkte’ stand (5 mooie auto’s waaronder een
DB11 die door Kroymans ter beschikking is gesteld) aanwezig op de beurs British Cars &
Lifestyle in Rosmalen. Daar is ook een flink aantal leden langs geweest en er konden ook wat
lidmaatschapsformulieren worden uitgereikt aan belangstellenden.
Eind april werd de voorjaarsrit gereden samen met een flink contingent van AMOC België.
Een groot succes (± 50 équipes) en zeker voor herhaling vatbaar. Veel dank voor de
inspanningen van Jos, Bert en Ivo. Vanaf het Koetshuis Anneville bij Breda een prachtige rit
met cultuur, classic cars en eindigend met een barbecue in Auberge du Bonheur in Tilburg,
geregeld door Ilona van Putten.
In mei gaf onze nieuwe secretaris een organisatorisch visitekaartje af met een mooie
landelijke rit in Drenthe en Noordelijk Overijssel vanuit zijn huis in Dwingeloo. Weliswaar

hebben we geen hunebedden aangedaan, maar ook West-Drenthe blijkt een prachtig
gebied. Na afloop van de rit ontvingen Peter en zijn vrouw Ingerlise alle deelnemers bij hun
thuis voor afsluitende borrel met gezellige barbecue.
De organisatie van het British Race Festival in Zandvoort was dit jaar zo verstandig geweest
het festival zo’n drie maanden te vervroegen naar het weekend van 8 en 9 juli. De
enthousiaste organisator Peter van Duijn had deze keer een ruime en goed gelegen dubbele
pitsbox geregeld. Er was het hele weekend mooi weer en het was gezellig druk achter de
pitstraat in de paddock.
Op 26 augustus is een aantal leden langs geweest bij Wings and Wheels in Gilze-Rijen. Dat
was ook dit jaar weer een geslaagd evenement, waar iedere Aston Martin Owner zich kan
thuis voelen.
Begin september zijn we op suggestie van ons lid Joergen van Overbeek te gast geweest bij
de Polo & Country Fair te Putten. Vooraf had de voorzitter een ultrakort maar interessant
pop-up regioritje uitgezet (een kleine anderhalf uur door de Utrechtse Heuvelrug). Bij
aankomst kregen we enthousiaste ontvangst en mochten we onze auto’s aan het
toernooiveld parkeren, waar het Polo-publiek zich naast het volgen van de enerverende
wedstrijden kon vergapen aan onze auto’s. Het weer en de catering waren voortreffelijk. Dit
evenement keert in 2018 ook zeker terug op de activiteitenkalender.
Midden oktober waren Mark Veenendaal en Jack van Putten met hun eega’s weer zo aardig
om zich in te zetten voor de organisatie van de najaarsrit. Vanaf De Verdraagzaamheid aan
de Waalkade in Zaltbommel maakten we een prachtige rit door het noorden van Brabant
met kasteelbezoek op Slot Loevestein en eindigend in zonovergoten Woudrichem met diner
in waterrestaurant De Stroming. Ook deze rit had een flink aantal deelnemers: ca. 50 rijders
en ca. 37 aanwezig bij het diner.
Later in oktober volgde een geweldige UK-trip voor 20 deelnemers onder de leiding van
Jasper Vogelaar. Een prachtig road book en bezoeken aan Factory, Works, Racing, Heritage
en Goodwood maakten deze trip helemaal af.
Februari 2018,
Bram van Marrewijk
(Evenementencoördinator)

2

