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Voorwoord van het bestuur
De zondag (20 december) met veel sneeuw heb ik
net achter de rug. De laatste dagen van dit jaar snellen weg en dan is het gedaan met het nogal onzekere 2009. Allemaal dingen die gebeurd zijn; terugkijken doet ieder maar voor zich als men dat wil.

VRT Register Taxateur- Technish adviseur
Taxatie / aankoop keuringen voor (vracht)auto’s, motor- en bromService begeleiding / ondersteuning bij (club) ritten en Rally’s.

fietsen.

Meer dan 40 jaar (echte praktijk) allround
ervaring. Bemiddeling bij (technische) geschillen.
Geen handel. Dus onpartijdig.
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Alle sombere zaken en toestanden uit het vorige jaar
sluiten we nu gewoon buiten. Blik vooruit en niet omkijken. In gedachten houden, ja dat kan. Maar voortdurend omkijken is niet goed; dat kan zelfs gevaarlijk
zijn. Denk maar eens wat er kan gebeuren als u op
straat loopt en voortdurend achterom kijkt. Dan mist
u de lantaarnpaal die voor u opdoemt, maar die paal
mist u niet!
Wij kijken dus vooruit, in het nieuwe jaar 2010, naar
alle evenementen en verenigingszaken die er aan
komen. De voorjaarsrit, de herfstrit, de verkiezing van
nieuwe bestuursleden. Daar gaat het bestuur nu en
straks aandacht en tijd aan besteden. Uw aandacht
is daarbij ook nodig, want als er geen nieuw bestuur
aantreedt dan is dat erg slecht voor DCN! Uit uw
aandacht vloeit dan vanzelf voort dat er ook een stuk
van uw tijd in gestoken moet worden. Daar ontkomt
niemand aan, zelfs niet als u alleen maar lid wilt zijn.
We kijken ook vooruit naar 2011; het jaar waarin het
dertig jaar geleden is dat ene meneer DeLorean een
fabriek startte waarin mooie sportieve auto’s werden
gebouwd. Auto’s die toen vernieuwend waren. Auto’s
waarvoor technieken werden gebruikt die andere
fabrikanten nog niet (wilden) gebruiken. Auto’s die
– ondanks andere beweringen - dertig jaar later nog
steeds mooi worden gevonden. Auto’s waarvan het
merendeel dertig jaar later nog steeds deze aardkloot berijden. Hoeveel autofabrikanten kunnen stellen dat zo’n 60 procent van de door hen gebouwde
auto’s 30 jaar later nog steeds in rijdbare staat is?
Zijn er niet zo veel, dunkt me.
Een nieuw jaar ingaan, waarin erg veel staat te gebeuren, kan ook angstaanjagend zijn. Voorsprong
door techniek noemt een autofabrikant zijn producten. DeLorean heeft daar mogelijk wel aan gedacht,
maar die slogan nooit voor zijn producten gebruikt.
Voorsprong kan angstaanjagend zijn. Dat voedt de
complottheorie dat DMC om zeep geholpen werd
door overheden en belanghebbenden.
Als bezitters profiteren wij nog steeds van die ‘voorsprong door techniek’ alhoewel daar door de jaren
heen best wat krasjes op en deukjes in zijn gekomen. Laten we met zijn allen ervoor zorgen dat onze
club geen krassen en deuken oploopt.
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