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Zondag 24 maart 2019. 
 

De datum stond al langer aanges�pt in 
onze agenda. De auto werd van onder 
het doek gehaald, kreeg nog een laatste 
inspec�e en onder een stralend voor-
jaarszonnetje vertrokken we naar Has-
selt. 
 

Daar wach#e ons een hartelijke ont-
vangst in de prach�ge Jaguar garage. 
Christophe De Schaepmeester en zoon 
Jarne, immer charmant, verwelkomden 
ons met een mooie rallyplaat  en een Jag 
goodie-bag. Een glaasje bubbels of fris 
werd ons aangeboden en te midden van 
de glimmende bolides maakten we ken-
nis met de andere deelnemers. Veel 
vertrouwde gezichten en een leuk weer-
zien, maar ook heel wat nieuwelingen. 
De opkomst was enorm. Zo’n 60- tal 
wagens waren ingeschreven. De popula-
riteit van de Jaguar Drivers Club zit dui-
delijk in de li.. De showroom buiten 
werd nog imposanter dan binnen: een 
prach�ge verzameling van special cars.  

Na een meer dan uitgebreid ontbijt en 
een korte briefing door Christophe, ver-
trokken we rich�ng Noord-Limburg via 
Houthalen-Helchteren, Peer, Meeuwen-
Gruitrode. 
 

Na zo een kleine 90km hielden we halt 
bij Ami�é voor de lunch. Een gezellige 
brasserie in het mooie Kinrooi. Het zon-
netje was van de par�j en de lunch kon 
zelfs in de tuin genu9gd worden. Vol-
daan reden we rich�ng Thorn, een pi#o-
resk plaatsje net over de grens. De vol-
gende kilometers kruisten we de Maas 
op verschillende plaatsen en flir#en we 
met de Nederlands – Belgisch grens, met 
als extra a#rac�e de veerpont naar Berg 
aan de Maas.  
We passeerden langs het Duivelsbergcir-
cuit, door het Na�onale Park van de 
Hoge Kempen en langs het verscholen 
klooster van Opgrimbie. 
 

Na 100km kwamen we terug aan in Has-
selt. Wat was het een mooie rit. Tijd voor 
een laatste versnapering en het relaas 
over een meer dan geslaagde dag. Ja 
Christophe, dat had je weer goed geor-
ganiseerd! Nen dikke merci voor jou en 
je team. 
 

Ook grote dank aan Lode Steegmans en 
team voor de gastvrijheid en de super 
ontvangst bij Jaguar Hasselt.  
We kijken al uit naar het volgende event. 
En niet vergeten: Jaguar, don’t dream it. 
Drive it !! 
 

Door Mar�ne Germeyd en Peter Mertens 

Jaguar, don’t dream it.  Drive it. !!! 


