
Het pleziert ons te horen en lezen dat de 105 

deelnemers aan deze rally zeer tevreden 

waren met het verloop ervan. Een mooie 

opsteker voor onze Belgische Jaguar Drivers’ 

Club. 

Bovendien kon het evenement rekenen op 

de deelname van enkele leden van de Jaguar 

Enthousiast Club Loire en Bretagne en an-

dere streken in Frankrijk. Zelfs gelijkgestem-

den uit Duitsland waren van de par)j. 

De rally liet u, via kleine kustwegen, genieten 

van het zuidelijke Bretagne, van de Golfe de 

Morbihan en het Bretoense hinterland, 

zowaar een stukje Loire. 

Het 5-sterren hotel, l'Hermitage te La Baule 

was de luxe ten top. Jammer dat de gastro-

nomie niet van evenwaardige kwaliteit bleek. 

De ongeëvenaarde opening van de rally was 

het aperi)ef met zicht op één van de 

mooiste baaien van de Franse kust. Adem-

benemend mooi. 

In deze uitgave zijn we een nieuwe uitdaging 

aangegaan: het organiseren van een Con-

cours d’ Elégance, een Jaguar feestje met 

een ves)mentair Bri)sh )ntje en dit in het 

mekka van de Franse élégance: La Baule ... 

Een tricky onderneming, maar het was hart-

verwarmend te zien met welk enthousiasme 

onze Franse JEC en Belgische JDC deelnemers 

zich presenteerden op het concours. Wat 

een gelukzalig gevoel gaf dit, onder een 

stralende zon, opgesmukt met een Jazz en-

semble, op een helemaal voor ons gere-

serveerd terrein. Een te koesteren ervaring, 

en alle 24 deelnemende auto’s verdienden 

een prijs. 

De schaterlach die regelma)g vanaf de tafels 

klonk verraadde de ontspannen en  opgela-

ten sfeer, de leuke moppen van Pierre zullen 

daar wel voor iets tussen gezeten hebben, zij 

waren de perfecte afsluiters van een 

geslaagde avond. 

De negende uitgave van onze interna)onale 

rally, georganiseerd door het recent opge-

richte AM Road Events, hee9 dit jaar, al 

rijdend, 825 € verzameld voor het tegen 

kanker strijdend Fonds Goor, waarvoor 

duizend maal dank. 

Tot snel op onze JDC wegen? 
 

Irène en André-Marie 
 

 

Van deze rally werden 2 video’s gemaakt, te zien 

op: h@ps://www.youtube.com/watch?

v=v6EAR9TXG6k&feature=youtu.be  

en van de hand van Cecile De Maeyer: h@ps://

youtu.be/oI_@wNoNSE 
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