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Clubdag in de Regio Noord

Altijd als ik richting Drenthe rijd, komt spontaan de gedachte in me op dat dit de provincie is van het 
TT-circuit, van hunebedden, de meeste kilometers fietspad en niet te vergeten van het Verkeerspark in 
Assen. Veertig jaar terug was een bezoek aan dat laatste een hele belevenis. Het was ‘net echt’: met een 
skelter deelnemen aan het verkeer, een heuse politieagent die je rijgedrag controleerde en het ‘tanken’ 
bij een Shellstation. Als toetje reed je dan met je ouders in de auto een rondje over het TT-circuit dat toen 
nog (deels) bij de openbare weg hoorde. Jeugdsentiment, vergane glorie, want sinds 2014 bestaat het 
park niet meer en sinds 1992 maakt de openbare weg geen deel meer uit van het circuit.

Tekst & foto’s: Eric Mark
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Op zaterdag 24 juli jl. gingen we met een ander doel, de 
clubdag in de regio Noord, naar Drenthe. In Witten, bij 
Restaurant Zalen van Veen werden 45 equipes, met 90 

deelnemers, hartelijk ontvangen met koffie en boerencake. 
Zeventig jaar historie staat in een bonte verzameling kleuren 
voor de deur te stralen. Op het terras is het in het zonnetje aange-
naam toeven en kunnen de coronaregels ook deze keer weer goed 
worden nageleefd. 

Opmerkelijk is dat bijna de helft van de deelnemers uit het zui-
den des lands komt, met zelfs clubleden uit Arendonk, België. 
Zij hebben al een flinke rit achter de rug alvorens aan het rondje 
Drenthe te beginnen. Clublid Verplancke uit het Zeeuws-Vlaamse 
IJzendijke spant de kroon: zijn 250 SE Coupé had er bij aankomst 
in Witten al een kleine 350 kilometer op zitten ... 
De ruim honderd kilometer lange rit voert voornamelijk door het 
oosten van Friesland en het westen van Drenthe. 
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De groene 220 SE Coupé uit 1965 van trouwe clubgenoot Wil Selij 280 SL van 1976 naast de 220 S van de familie Drenthen

Vooraan een 220 van 1956, de ML 350 verderop is van 2006 en ‘bijna 
klassiek’

Nog twee uitersten: 170 Va uit 1952 naast SLS AMG van 2011


