
 
 
Nieuwsbrief Oktober 2015 
 
Moe maar voldaan was ik zondagavond thuis. En dan hebben we het over de 1e 
Rotterdamse Dierendag puzzelrit. Thema dierendag, wat moet ik daar nu mee. Zo dacht ik 
ergens in juli van dit jaar. Een ritje uitzetten had ik jaren geleden als eens gedaan, dus dat 
ging wel lukken. En met bijna 18 jaar ervaring als deelnemer, zowel bestuurder als navigator 
zou dat zeker goedkomen. Maar omdat alleen een rondje rijden mijn wat saai leek moest er 
iets extra’s komen. Maar wat moet je nu met dieren??? Als ik ze langs de route zet, blijven 
ze echt niet zitten wachten tot iedereen langs komt. Dan maar iets met dieren waarvan ik 
zeker weet dat ze niet weg lopen. Zo gezegd, zo gedaan. Op een mooie zomerse zondag 
met de camera op pad. En dan pas valt het je op hoeveel dieren er zijn verwerkt in logo’s 
van bedrijven, verkeersborden en overig straatmeubilair. Uiteindelijk een selectie gemaakt 
van 11 foto’s. Maar dat zou toch te gemakkelijk zijn. Er moest nog iets extra’s. Iets totaal 
ongeloofwaardigs. En zo was er opeens het idee van de kameel geboren. En toch was het 
iemand gelukt een kameel te vinden langs de route.  
 
 

 
 
Tijdens een ander evenement nog snel een leuk idee opgedaan om blind te gaan puzzelen. 
Dus op een beurs in Frankrijk nog een Traction Avant puzzel weten te bemachtigen. Mijn 
dochter van 4 twee gaten laten maken in een kartonnen doos en zo was ook deze opdracht 
een feit. 
 

 
 
In de vroege mistige zondagochtend van 4 oktober waren er 7 Tractions met in totaal 18 
personen naar Bergschenhoek afgereisd om deel te nemen aan de rit. Na een kopje koffie 
en een stukje gebak was het tijd voor de 1e opdracht, het blind puzzelen. De snelste tijd was 
1:10, de langzaamste tijd 4:47. Hierna kreeg iedereen de route en de opdrachten mee. 
Aangezien ik de route al had uitgezet vertrok ik als laatste. Dan is het toch leuk om te zien 



dan de auto’s voor je de door jou opgegeven instructies bijna foutloos weten te volgen. Er 
was alleen iets met “narcissen” en “hyacinten” geloof ik. Maar ik heb meer zwarte handen 
dan groene vingers, dus ik hoop dat iedereen mij vergeven heeft. Her en der heb ik langs de 
route gestaan met een camera, deze foto’s zal ik op de website laten plaatsen.  
 

 
 
Gelukkig heeft iedereen de route uit gereden. Zelfs iedereen had voldoende tijd over om ook 
het 2e deel van de route te doen. Hierin waren ook nog 2 punten te verdienen namelijk. In 
totaal waren er 12 punten te verdienen met de foto’s. Deze opdracht was redelijk goed 
gedaan, er waren 2 teams met 11,5 punten.  
 
Nog even de nummers 1, 2 en 3 op een rijtje: 
3e plaats: Piet en Christine Kok met 18,5 punten 
2e plaats: Fam van Turenhout met 19 punten 
En de winnaars van de 1e Rotterdamse Dierendag puzzelrit: 
 

Wilco Put en Kiona Jansen met 19,5 punten 
 

Nogmaals van harte gefeliciteerd. En ik heb inmiddels begrepen dat de trofee een mooie 
plek in de garage krijgt. 
 
 

 
Het winnende team 

 

 

Agenda 2015-2016 
 

• 21 oktober: Bezoek loogbedrijf te Nooddorp (via afd. Den Haag) 
• 28 oktober: Technische avond LED verlichting te Lekkerkerk 
• 17 januari: Nieuwjaarsreceptie te Oudenbosch 

 
 



 
 
Clubblad Traxion 
In het clubblad van oktober 2015 miste helaas het stukje vanuit Rotterdam. Door het 
organiseren van de puzzelrit ben ik de sluitingsdatum van het clubblad vergeten. Mijn 
excuses daarvoor.  
 
Bezoek loogbedrijf (via afd Den Haag) 
Op 21 oktober; Bezoeken we een Loogbedrijf in Nootdorp. De mensen van dit bedrijf zijn 
zeer enthousiast en kunnen grote groepen rondleiden. Het adres is Burg.C.J.F. 
Tijdemanstraat 20, 2631 RG Nootdorp. Aanvang 19:30 
 
Technische avond Oktober 
De technische avond van 28 oktober zal gaan over de nieuwste noviteit van het magazijn, 
namelijk de LED verlichting. Vanuit het magazijn is een testopstelling beschikbaar gesteld 
om het verschil te kunnen laten zien ten opzicht van de conventionele gloeidraad. Peter 
Pronkhorst zal hier samen met Pim Berends een avondvullend programma van maken. 
 
Adres: 
Autoschadebedrijf Middelland 
Luijenstraat 30 
2941 CE Lekkerkerk 
Aanvang vanaf 19:30 
En uiteraard zijn de dames ook welkom. 
 

 
 

Nieuwjaarsreceptie 
Het klinkt allemaal nog erg ver weg, voor mijn gevoel is het nog zomer. Maar voor 2016 is de 
nieuwjaarsreceptie al gepland. En wel op zondag 17 januari. Deze zal worden gehouden in 
Oudenbosch. Meer info volgt. 

 

 
 
Namens het bestuur van TAN Rotterdam, Daniël Jaarsveld, Secretaris 


