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voorwoord
2015 is het jaar van ‘Back to the Future’. In deel 2 reist doc Brown, samen
met Marty, vooruit in de tijd naar 21 oktober van dit jaar. Om daar de aanzet
te geven voor de nieuwe avonturen
in Back to the Future II en III. Het is
1984. Ronald Reagan is president, Doe
Maar gaat (eindelijk) uit elkaar en de
Commodore 64 is razend populair als
computer. We luisterden naar nummers als ‘Love is a battlefield’, ‘Purple
rain’ en natuurlijk ‘The power of love’.
Het was nog 10 jaar voordat internet
gemeengoed werd. En via de film
kregen we een min of meer serieuze
blik in de toekomst. De vergelijking
met de allereerste ‘Star Trek’ serie is al
gauw getrokken. Veel elementen die
indertijd in deze serie werden ingebouwd zijn later realiteit geworden.
We kunnen alleen nog steeds niet tussen zonnestelsels reizen. En zo geldt
dit ook voor BTTF. Vliegende auto’s
hebben we niet. Maar wel een hoverboard, Pepsi perfect en de Cubs doen
het dit jaar buitengewoon goed in de
Major League Baseball. Vooral dat laatste is verrassend, want zoals in de film
duidelijk naar voren komt had niemand
dit ooit kunnen voorzien in 1984. Maar
wat een prachtig jaar voor deze club!!
We komen er als DeLorean bezitter ook
niet onderuit. Je kunt nog zo’n antipathie hebben tegen BTTF, er is geen ont-

DCN is ook te vinden op Facebook en Twitter;
like en volg ons. Ook hier verschijnen regelmatig
berichten over evenementen en van clubleden.
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Even terug naar het heden. Langzaam
komt er ook een beetje beweging
in de zaak overgangsregeling, een
bedenksel van de frauderende en
blunderende ex staatssecretaris Weekers. De regeringspartijen waren het
er over het algemeen wel over eens
dat de beoogde regeling zijn doel bijlange niet haalt, maar was vooralsnog
niet van plan om deze aan te passen.
Nu begint het duw en trekwerk om
toch kleine succesjes te behalen en
bepaalde groepen bezitters te verlossen van torenhoge belastingen. Het
blijft zuur dat een groot deel van het
Nederlandse klassiekerpark inmiddels
verkocht is naar het buitenland. Laten
we hopen dat er in 2016 weer langzaamaan wat licht aan de horizon komt.
En dat we ooit weer het hele jaar
kunnen rijden. Maar, dat zien we nog
wel….. in the future………
Groeten,
Frank Lommen
Voorzitter
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komen aan. Onze DeLoreans zijn voor
altijd verbonden aan de filmserie. En
dat is eigenlijk wel fijn. Iets om je mee
te identificeren. En het zorgt ervoor dat
onze auto bekend blijft bij het grote
publiek. Dus koesteren we BTTF. Ook
als je niet zo van het filmgenre houdt.
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