September 2021

De leeuwen gaan door!
We zijn heel blij dat we door konden gaan met onze evenementen deze zomer. Echt
leuk om elkaar weer te spreken en de auto’’s te bewonderen.
Deze keer een verslag ( met dank aan Willem van Zandbergen) van de
kofferbakverkoop en opening van een privé-museum, met extra veel foto’s. En een
verslag van een tocht naar de Noordkaap, waar 2 liefhebbers ( Mark en Justin) in de
nieuwsbrief van maart een oproep voor deden. Die is nu achter de rug en hoe!

Op de kofferbakverkoop hebben we met een vijftiental verkopers en rond de zeventig
bezoekers een leuke en gezellige dag gehad. Er zijn weer heel wat onderdelen en
automobilia van eigenaar gewisseld. We krijgen zo alleen maar meer zin in de
komende activiteiten. Dat zijn er dit jaar nog twee, die dagen staan geblokt in onze
agenda’s: 17 oktober feest ter ere van de Peugeot 309 en 20 november een
toertocht in Noord-Holland met ditmaal een museumbezoek met een leuke collectie
van een ander merk. We zien je daar graag verschijnen. En oh ja, we hebben de
planning voor 2022 ook al gemaakt. Met o.a. een nachtrit en een technisch
evenement gericht op detailing. Zet de data alvast in je agenda.
Met Leeuwegroet,
Albert, Anne-Jan, Frank en Mario

Aankomend:

35+1 jaar 309. Geen grootschalig evenenement dit keer, dat komt met het 40-jarig
jubileum wel. Het wordt een intieme en speciale 309 meeting. Op zondag 17
oktober in Culemborg.
We openen om 11.00 uur. Er zullen mooie en unieke 309’s te zien zijn, waaronder
een speciaal model dat nog niet eerder in Nederland te zien was. De liefhebbers uit
Engeland ( waar de 309 zeer populair was en is) zullen vanwege Brexit en coronaquaraintaines niet of moeilijk kunnen komen. We verwachten wel een delegatie uit
België en Frankrijk.
Zorg dat je 309 er smetteloos uit ziet, we gaan namelijk de mooiste auto’s weer
jureren voor een eervolle prijs. En als deelnemer kun je meestemmen voor de
publieksprijs.
Voor deze 309-ontmoeting hebben we weinig tot geen kosten1, en daarom is de
toegang gratis. We willen wel weten hoeveel mensen er komen, dus meldt je vooraf
aan. Een week van te voren krijg je dan nog een mail met detail informatie. Natuurlijk
is er een foodtruck en koffie en is sanitair ook geregeld. En met 309
promotiemateriaal en posters richten we het sfeervol in.
Dus heb je een Peugeot 309, maak hem klaar, poets hem op en meld je aan voor dit
feest op: info@peugeot205-309clubnederland.nl. We weten graag je naam,
mailadres, met hoeveel personen je denkt te komen. Kom je met een Peugeot 309
dan weten we graag welk model, bouwjaar, kleur en eventuele bijzonderheden.
Ken je iemand met een 309, geef deze aankondiging door. Met een andere leeuw
mag je natuurlijk ook op ons feestje komen, maar we zetten de 309 in het zonnetje.

Toertocht Noord-Holland:
Op zaterdag 20 november rijden we een toertocht in dit mooie deel van het land.
We zijn nog bezig met het regelen van de route en het museum dat we willen
bezoeken, zodra dat rond is sturen we een uitnodiging rond en start de inschrijving.
We verwachten dat het startpunt in de buurt van Enkhuizen zal liggen
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Er zijn geen rallye-shield, programmaboekje of goodiebag.

Terugblik: Kofferbakverkoop

Op 14 Augustus was het dan zover: geen film maar werkelijkheid.
Musée Peugeot 205 309 NL opende haar deuren voor de liefhebbers van het sterke
nummer en de ongehoord goede 309. In combinatie met de kofferbakverkoop een
zeer geslaagd evenement!

Dit museum herbergt alleen maar pareltjes. Niet alleen de collectie auto’s maar ook
de gehele entourage zijn met zorg en veel oog voor detail samengesteld. Het is alsof
je in de jaren tachtig een goed verzorgde hal binnenloopt bij een Peugeot dealer met
super jonge occasions. Met dit verschil dat er ook een 309 Break prototype van
Heuliez en een 205 Nepala in de rij staan. Dit gaf genoeg gesprekstof voor Peugeot
enthousiastelingen en er was aan
belangstelling geen gebrek. De unieke
verzameling liet vele
jeugdherinneringen herleven.

Elke auto heeft zijn eigen verhaal. Dit
bruine exemplaar (Brun Macau) is
afkomstig uit een voorserie die al in
1982 werd geproduceerd!!

GR, XS, Lacoste, Generation, Roland Garos, … de keuze is reuze

Een echte leeuwenkooi

Deze Talbot Samba Rallye mag gezien worden als een voorloper van de
legendarische 205 Rallye. Eigenlijk was de Samba een Peugeot 104 Z met een wat
afwijkende carrosserie met een iets langer wielbasis
Bij deze zeer vroege 309 worden de punjes nog even op de i gezet. De auto staat
nog in zijn eerste originele lak (Gris Fumé.

GT, Rallye, Nepala en een 309 diesel met schrikbarend weinig kilometers op de klok

Ook op de parkeerplaats waren er prachtige exemplaren aanwezig

Schitterend deze Belgische
Lacoste

Sportieve jongens in
blauwe outfit.

Deze GTI uit ‘86 heeft al een heel leven achter
de rug en blijft maar gaan. Een echte survivor!

Hier staat puur rijplezier!

Vers in de lak. Wat is deze GTI prachtig
geworden

Peugeot 205 te kust en te keur. Hoeveel smaken wil je hebben?

Een Trophy blijft uniek:
the poor man’s Griffe

GTI Commercial en
CJ gebroederlijk
naast elkaar.

PowerPeug

Niet alleen de looks…

Maar ook onder de
motorkap zeer
vakbekwaam onder
handen genomen

Hoe vaak zie je nog een 205 Lacoste? In Tricht stonden er op 14 augustus maar
liefst drie! Het geeft maar eens aan hoe bijzonder deze dag was.

Naar de Noordkaap en terug: 8000 km 205 plezier!

Where are you guys going?" vroeg de Deense grenswacht die m'n paspoort
besturdeerde.
"We're going to the North cape" zei ik, zoals ook op het rallybordje achter de ruit
stond.
"To the North Cape, in this piece of crap?!" zei de bebaarde man plagerig. "Well
yeah, it has held up for the last 27 years, I'll keep going!" zei ik maar, terwijl ik hem
niks vertelde over de crashveiligheid van zo'n oud autootje, of het totale gebrek aan
power om fjorden op te rijden.
Gelukkig hebben we die vent ongelijk kunnen bewijzen! De auto's hebben het
ontzettend goed gedaan, en dit is een van de bijzonderste reizen die je in Europa
kunt maken! Van het beboste Zweden tot de kille wind op de Noordkaap zelf, en met
de eeuwige Noorse zomerzon, we hebben van alles gezien, te veel om in een kort
stukje te vertellen.
De 28e reden we vanuit Nederland weg met twee andere 205’s, ook van 19-jarigen
met een liefde voor ouwe, Franse auto's.

En die oude, Franse auto's dan? Die deden het hartstikke goed. Alles bij elkaar
hebben we zo'n 7800 km gereden in minder dan 3 weekjes, en daarin hebben we
van alles moeten overwinnen: Fjorden, lange afdalingen, zware grindpaden, en
suïcidale rendieren. We hebben veel wild gekampeerd, en die plekken zijn vaak
nogal onbereikbaar, helaas. Dat betekende veel dubieuze paadjes inrijden, terwijl de
achtervering op standje Lowrider staat. Ik was daar -zacht gezegd- niet zo'n fan van,
maar de auto leek het prima te trekken. Lekker hoog op de pootjes, dan kom je er
wel.
Na weggeregend te zijn in het zuiden, en nadat een dronken Zweed zich tegen onsen onze auto's- aan lanceerde, reden we steeds meer en meer de noordelijke leegte
in, eigenlijk tot aan de Noorse grens.En na een weekje sta je dan opeens met z'n
allen op de Noordkaap: de wind huilt, maar wij lachen!

De terugrit was misschien wel het meest
spectaculair, met honderden fjorden, en zowat een wonder- bijna geen regen.
In zuid-Noorwegen trek je wel steeds meer
bekijks met drie ouwe auto's tussen alle EV's,
en komen mensen met je praten over hùn
ouwe 205's, da's ook altijd leuk!
Al met al waren we in zo'n tweeënhalve week
heen en terug, zonder technische problemen,
maar wèl met een mooi verhaal. En een
redelijk slaaptekort, dat ook.

Evenementenkalender

2021
Zondag 17 oktober 2021: 35 + 1 jaar Peugeot 309 bij Visscher PGH autogroep in Culemborg.
Zaterdag 20 november 2021: Toertocht Noord Holland met bezoek aan een museum, start

rondom Enkhuizen, eindpunt n.n.b.

2022
Zaterdagavond 26 februari: Nachtrit vanuit Deventer “De gele Pit”, eindigend in
Markelo op zondag 27 februari.
Zaterdag 16 april: kofferbakverkoop, locatie volgt
Zaterdag 14 mei: detailling evenement, leer je Leeuw verzorgen, locatie volgt
Zondag 15 mei: deelname aan de Nationale Oldtimerdag in Zandvoort
Zondag 3 juli: toertocht Zeeuws-Vlaanderen en Belgisch grensgebied.
Zaterdag 24 september: nog nader te bepalen evenement
Zondag 20 november: afsluitende toertocht, nog nader te bepalen waar.

Over de Peugeot 205-309 Club Nederland:
De Peugeot 205-309 Club valt onder de Stichting Peugeot 205 Event. Onze bedoeling is om vanuit de Peugeot
205-309 Club Nederland elk jaar één of meerdere evenementen te organiseren voor de Peugeot typen 205 en
309 en eens in de vijf jaar een groot jubileum met internationaal karakter te vieren. De Stichting Peugeot 205
Event werd op 21 maart 2013 opgericht.
Het huidige bestuur bestaat uit Mario Müller, Frank Morskate, Albert Manenschijn en Anne Jan Offringa.
Voor verdere informatie: info@peugeot205-309clubnederland.nl en http://www.peugeot205-309clubnederland.nl/

