Dashboard
Magazine van DeLorean Club Nederland
November 2008

Onder andere in dit Dashboard:
l Wings and Wheels l Techniek: Zoemen of niet? l Concours d’elegance l
Techniek: Deurriempjes vervangen l Herfstweekend, met opening DMC Europe

DCN

DELOREAN CLUB NEDERLAND

Advertentie

Dashboard
Magazine van DeLorean Club Nederland
November 2008

Voorwoord Dashboard November
In 1963 sprak Ds. Martin Luther King zijn gehoor
toe: “I have a dream.” John Z. DeLorean had
ook een droom, namelijk zijn eigen automerk in
de markt zetten. Wat verder terug in de geschiedenis hadden de gebroeders Wright de droom
een mens in de lucht te kunnen laten zweven.
Zoveel mensen, zoveel dromen.
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King’s droom was een wens, een streven naar
een betere toekomst en gelijkheid voor zijn
zwarte medemens in het Amerika van toen. Een
sociale wens, voortkomend uit jaren van slavernij, onderdrukking en rassenscheiding. DeLorean’s droom was meer persoonlijk. Hij wilde
een onderneming op poten zetten om geld mee
te verdienen.
Door de eeuwen heen hebben mensen gedroomd: over een betere toekomst, een beter
leven, geluk, rijkdom en macht. Niet alle dromen
worden werkelijkheid en niet alle werkelijkheid
geworden dromen brachten een verbetering.
Sommige dromen werden regelrechte nachtmerries! Wat voor wensen je hebt, in een droom
kun je ze soms naar je hand zetten, om dan de
volgende ochtend weer in de werkelijkheid te
worden teruggeworpen. Wat er ook van uitkomt,
niet alle dromen zijn bedrog.
In onze club bezit ongeveer de helft van het
aantal leden een DeLorean, de andere helft
droomt er van. Of de leden die er één hebben,
hun bezit als een droom of als een nachtmerrie beschouwen, is moeilijk in te schatten. De
meesten zullen blij zijn met hun unieke voertuig.
Van de leden die van het bezit dromen, zal een
deel in de toekomst hun wens/droom waarschijnlijk wel realiseren. Dat is slechts fase één:
eenmaal in bezit zal er van alles gedaan moeten
worden om de auto in goede staat te houden.
Dat kan echter wel leiden tot nachtmerries.
Algemeen en eigen belang strijden regelmatig
om de eerste plaats. Kijk maar hoe landen zich
naar hun inwoners opstellen, of naar andere
landen en hun burgers. Op een lager niveau gebeurt dat ook: algemeen en eigen belang spelen
ook op lokaal en verenigingsniveau een rol.
Volgend jaar willen we ons 10-jarig bestaan
graag in stijl met iedereen vieren. Daarbij staat
het belang van club en leden voorop. Spreken
we af dat we met elkaar werken aan het slagen
van deze gezamenlijke droom?
Het bestuur
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