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VALKENBURG - De jaarlijkse toerrit met oldtimers, die broer en zus Marc Habets en Fabiënne
Leenders-Habets organiseren, wordt steeds groter. De eerste editie in 2004 kende 25 equipes, de
tweede editie in 2005 telde 50 equipes.

Ritten populair.

Marc: “We hebben besloten dat het maximum zeventig equipes is. We zouden er wel honderd
kunnen laten deelnemen, maar dat gaat ten koste van het plezier en de onderlinge contacten
tussen de deelnemers.”
Eigen beheer
Fabiënne: “70 equipes… dat betekent honderdveertig personen. We maken alles in eigen
beheer: de routeboeken, posters, inschrijfformulieren, bevestigingen en deelnemerspakketten.
Het is nu al behoorlijk veel werk. We regelen ook sponsoren om het inschrijfgeld zo laag
mogelijk te houden, zodat deze ritten toegankelijk blijven. Maar dat doen we allemaal graag!
En we krijgen hulp van onze ouders, mijn echtgenoot en een zestal goede oldtimervrienden.”
Genieten
De twee hebben veel mensen leren kennen tijdens hun eigen ritten en de ritten waar ze aan
deelnemen. Marc en Fabiënne: “Het mooie aan oldtimers is, iedereen heeft er op de een of
andere manier wel iets mee. Het kunnen herinneringen zijn aan een auto die iemand vroeger
in zijn bezit had of een verzamelwoede. Het varieert uiteraard. Voor ons gaat dat echt leven
als je die oldtimers ook ziet rijden en de deelnemers en toeschouwers ziet genieten.”
Toekomst
Dat genieten, dat is dan ook de reden dat de twee nog jaren door zouden willen gaan. “Maar”,
zegt Marc, “helemaal zeker is het niet dat dit gaat lukken. We hopen dat we elk jaar weer
genoeg sponsoren vinden, dat de deelnemers enthousiast blijven en – het lijkt een detail, maar
dat is het niet – dat we de start- en finishlocatie kunnen behouden en voldoende
parkeerplaatsen vinden.”
Fabiënne: “De toekomst zal het leren, maar wat ons betreft gaan we nog even door. Routes en
ideeën genoeg.”
Meer weten
Lees het artikel over de Stichting Autosport Fauquemont in dé Weekkrant Limburg editie
Maastricht/Heuvelland van dinsdag 30 november

