
Gestaag liepen de deelnemers vrijdagmiddag 13 september 
binnen bij de receptie van camping Scheldeoord in 
Baarland (onder Goes), waar Gerrie en Maurits Schouten 
(de organisatoren van het Najaarsweekend 2013) voor die 
middag zelfs een ‘eigen kantoortje’ ter beschikking hadden 
gekregen. In totaal hadden zich 85 personen aangemeld. 
Gezamenlijk namen zij 46 luchtgekoelde Volkswagens mee. 

Alle équipes ontvingen een tas met allerlei informatie, 
consumptiebonnen voor diverse gelegenheden, een 
rallyschildje, een zakje Zeeuwse babbelaars en een 
riante fles origineel Zeeuws bessensap, waarna de 
kampeerplekken en chalets konden worden ingericht. 
De officiële ontvangst vond ’s avonds plaats in de 
‘feestzaal’ van de camping, vanwege het niet meer zo 
zomerse weer een erg prettige keuze. Maurits heette 
mede namens het bestuur iedereen hartelijk welkom in 
Zeeland, onderstreept door een échte Zeeuwse bolus 
bij de koffie. De bar was open, niemand had haast om de 
kou in te gaan, het bleef nog lang gezellig.

Gewaagd ochtendritueel
Voor zaterdag was een vol programma gepland. Na 
een gezamenlijke rit naar Yerseke streek de groep 
neer op het terras van de Oesterij voor een (wat 
mij betreft) gewaagd ochtendritueel: een proeverij 
van verschillende oesters. Bijna iedereen waagde zich 
hier toch aan. Na een uiteenzetting en een film over 
de mosselcultuur en -vangst in de Oosterschelde 
wachtte ons een goed verzorgde mossellunch op 
de boot waarmee we vervolgens een tocht over de 
Oosterschelde maakten. Het was inmiddels droog 
geworden en, helemaal in stijl, was er gelukkig wat 
wind waardoor we nog meer gevoel bij de tocht 
kregen.                                                                                                                                                     

Bedrijfsfilosofie Paruzzi
Na terugkeer aan de wal werden alle luchtgekoelden 
uitgelijnd op de kade voor de nodige foto’s. Vervolgens 
een kort ritje naar Paruzzi, ook in Yerseke. Een hartelijk 
welkom door de eigenaren, Wim de Keijzer en Evert 
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Poelman, en hun medewerkers. Alle verloven leken te 
zijn ingetrokken om ons in groepjes door het bedrijf 
te leiden en een schets te geven van het ontstaan, 
de ontwikkeling en de filosofie van het bedrijf. Meer 
inzicht hierin biedt het interview in Luchtboxer nr. 5 
van dit jaar. Aan de mobiele T1-bar (met drankjes en 
lekkere hapjes) konden de bezoekers nog wat napraten. 

Zeeuwse anekdotes
De barbecue zaterdagavond was vanwege de 
weersverwachting ook binnen georganiseerd, een 
goede beslissing; daarnaast lekker en ruim voldoende. 

Foto’s: www.natyvpictures.com
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Het liep wat uit. Daardoor begon het op te vallen dat 
er steeds meer dames en heren in originele Zeeuwse 
klederdracht ronddrentelden en zich vermoedelijk 
afvroegen hoe laat het avondprogramma eigenlijk 
zou beginnen. De medewerkers van de Stichting 
‘Ons Boeregoed’ gaven vervolgens een uitgebreide 
presentatie van de verschillende klederdrachten die in 
het verleden in de diverse Zeeuwse regio’s werden 
gedragen, geanimeerd voorzien van specifieke details 
en anekdotes. Iedereen die goed heeft opgelet, zou nu 
kunnen weten welke mannen rode of zwarte veters 
droegen en of vrouwen sowieso wel veters droegen. 
Na het optreden van de Zeeuwen werd een preview 
vertoond van een beeldmontage van de LVWCN 
Tijdreis, van commentaar voorzien door Carl Timmer.

LVWCN jubilarissen in het zonnetje
Tijdens een pauze in het programma maakte(n) 
voorzitter Gerrie en Cor bekend dat het bestuur in dit 
jubileumjaar van de club begint met het huldigen van 
leden die 25 jaar LVWCN-lid zijn. Voor zover aanwezig 
ontvingen deze trouwe leden een fraaie penning in 
een cassette. Een bijzondere vermelding verdient het 
postuum toekennen van de penning aan Harry Wassing. 
Met name omdat diens liefde voor de luchtgekoelde 
VW en zijn betrokkenheid bij de club één op één zijn 
voortgezet door zijn zoon Jeroen, mocht hij deze avond 
de penning in ontvangst nemen. Misschien vanwege de 
lange drukke dag, misschien ook omdat het niet mogelijk 
bleek een tweede fust aan te slaan, maakte een deel 
van de deelnemers het deze avond niet erg laat. Maar 
gezellig was het wel.

Stoomtreinen
Zondag was het weer nog wat beter. Prima voor een leuke 
rondrit door de Zak van Zuid Beveland. Niet iedereen 
reed mee, maar al met al kreeg de lokale bevolking toch 
een sleep van zo’n 30 luchtgekoelde VW’s te zien; een 
mooi gezicht in het Zeeuwse landschap en veel bekijks. 
De rit van circa 35 km. voerde door aardige dorpjes 
en langs andere aantrekkelijke punten. De haven van 
Hoedekenskerke en de brink in Nisse boden enkele leuke 
fotomomenten. De tocht kruiste ook enkele malen het 
traject van de Stoomtrein Goes – Borssele (SGB). De 
eerste keer, bij het fraaie perron van Hoedekenskerke 
zagen we een klassieke diesel Motorwagen, later werd 
de rij luchtgekoelden doorsneden door één van de 
stoomtreinen op het traject. Onze tocht eindigde in ’s 
Heerenhoek bij restaurant ‘Spek mie Stroop’, waar het 
Najaarsweekend in stijl werd afgesloten met een goed 
verzorgde, lekkere lunch. 

Omdat alle tenten, caravans, etc. nog de hele zondag op 
de camping mochten blijven staan, kon iedereen aan het 
eind van de middag met een inmiddels droog gewaaide 
tent naar huis vertrekken. De organisatie had dus aan 
alles gedacht. Gerrie en Maurits, veel  complimenten en 
hartelijk dank voor het uitstekend georganiseerde en 
verzorgde weekend.      
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