
 

Najaarsrit 2022 

 

Waarde leden, 

Op 19 november jl. werd onder gunstige weersomstandigheden de alternatieve najaarsrit verreden. 

Nadat wegens het teleurstellende aantal inschrijvingen voor de 2 daagse najaarsrit in Twente die rit 

moest worden gecancelled, heeft het bestuur gemeend op korte termijn toch deze 1 daagse 

najaarsrit te organiseren.  

Rond 10 uur meldden zich 10 equipes aan in restaurant “Heerlijk Eten” gelegen aan de oude Rijn in 

Nieuwerbrug. Onder het genot van koffie en appelgebak vond de briefing plaats. Helaas moesten wij 

de equipes van Peter Visser (corona) en Henk Bannink wegens ziekte missen. Om 10.45 vertrok de 

eerste equipe en een halfuur later was iedereen gestart. 

Er viel natuurlijk best wat uit te leggen. Het was de eerste keer dat wij in samenwerking met Rally 

Control van Jaap Jongman een rit zouden rijden. Dat hield in dat er geen traditionele letters 

onderweg gevonden moesten worden maar dat de route controle geheel automatisch via de 

Rallycheck app geschiedde. Na enige gewenning werd het werken met die app als een verbetering 

ervaren. De samenwerking smaakt naar meer.  

De route voerde vanuit Nieuwerbrug via Goejanverwellesluis naar Haarzuilens. Het was de tijd ven St 

Nicolaas en de goed heiligman liet zich niet onbetuigd. Wel driekeer kruiste hij de paden van de 

deelnemers met als apotheose de ontmoeting bij de lunchplek in Haarzuilens. Sommige deelnemers 

konden het niet laten uit volle borst de liedjes mee te zingen mee te zingen. 

 



Vanuit Haarzuilens ging het via mooie weggetjes naar Kamerik. Het laatste traject vanuit Kamerik 

werd door het bestuur zelf uitgezet en voerde vanuit Kamerik via Vinkeveen naar de Cool Classic Club 

in Naarden. 

In ons “clublokaal” de Cool Classic Club tussen de mooie bolides was het tijd voor de borrel en het 

uitreiken van de prijzen. 

De prijs voor de bijzondere prestatie ging naar John Hamminga. Hij moest door ziekte van Joke de rit 

alleen rijden. 

Ex aequo als derde eindigden de equipes van Edo Loenen, Wim Leeuwis en Marinus Aalberts. 

De winnaars van de laatstgehouden najaarsrit, Ben en Irene Ruijs, konden de beker niet weer mee 

naar huis nemen en moesten genoegen nemen met een tweede plaats. 

De beker ging dit keer terecht met Astrid en Koos Mertens mee naar het zuiden. Zij hadden met 

slechts 1 fout de minste strafpunten. 

 

 

Iedereen kon terugkijken op een mooie dag, een bijzonder mooie route en veel gezelligheid. 

Het was dan ook nog lang gezellig in Naarden. 

Dit was het laatste RRAF-evenement van 2022. In 2023 hopen wij elkaar weer in goede gezondheid 

te treffen. 

Seph Jacobs 

 

 

 


