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Beste MMRC-lid, 
 
Na 34 edities gewerkt te hebben met ‘externe’ 
mensen zullen we vanaf dit nummer 35 zelf Topless 
Magazine ontwerpen. Ook stappen we af van het 
offset printen en gaan we voor digitaal printing en 
een beperkt aantal nummers. We hebben al die tijd 
exemplaren gestuurd naar mx-5 eigenaars, Mazda 
garages, etc. maar vanaf heden gaan de magazines 
dus enkel naar de club leden !  
 
Uiteraard zijn er voor- en nadelen aan elk systeem, 
maar door het feit dat opmaak voor offset printing 
enkel kan gebeuren door professionele mensen & 
pakketten zijn we dus genoodzaakt naar digitaal 
printing te gaan. 
 
Het stuk exemplaar wordt hierdoor duurder, maar 
de noodzaak om nog extra mensen aan te spreken is 
er ook niet meer ! De bedoeling wordt dat er effectief 
nu wel 4 exemplaren verstuurd zullen worden en in 
2014 gaan we misschien zelfs naar 6 (elke 2 maand). 
We gaan dan ook proberen om informatie over onze 
ritten te plaatsen in ons magazine of mee te sturen. 
Postkosten voor een gewone mailing lopen immers al 
gauw op tot 0,67 euro per envelop of een prijskaartje 
van een kleine 100 € (afh. van het ledenaantal). Door 
dit te integreren in het regelmatig sturen van het 
magazine kan geld bespaard worden.  
 
Net zoals de kwaliteit van de club bepaald wordt 
door de leden, zal dit zo ook zijn met ons magazine. 
Insturen van artikels en foto’s (300 dpi nodig !) zijn 
uiteraard altijd welkom; zeker van Franstalige kant 
zoeken we nog een paar actieve leden, zodat ons 
magazine niet enkel een Nederlands boekje wordt !  
Alle soorten artikels in relatie tot de MX-5 zijn 
welkom; gaande van test artikels & geruchten (via 
links van op het internet), vakantie verhalen van u & 
uw mx-5, kleine verslagjes over deelname aan ritten 
(al dan niet MMRC), … 
 
In het volgend nummer kan U artikels & foto’s 
verwachten van de MMRC ritten van juni & juli, het 
grote MX-5 treffen in Nederland, de uitstappen naar 
de Cevennen & Salzburg-Venice.  
 
Tot op één van de MMRC events !  
Ronald 
 
 
 
 
 

Cher membre MMRC, 
 
Après 34 éditions où nous avons travaillé avec des 
personnes “externes”, nous allons, à partir de ce 
numéro 35, concevoir nous-mêmes  le Topless 
Magazine.   Nous allons aussi abandonner 
l’impression  offset pour l’impression digitale et opter 
pour un nombre limité de numéros.    Jusqu’à  
présent, nous avons envoyé des exemplaires aux 
propriétaires de MX-5, aux garages Mazda, etc… 
mais dès à présent ils seront uniquement destinés aux 
membres du club!  
 
Il y a évidemment des avantages et des inconvénients 
à chaque système, mais étant donné, que l’impression 
offset ne peut être réalisée que par des professionnels 
et pour des forfaits, nous sommes contraints de nous 
tourner vers l’impression digitale. 
 
Le coût d’un exemplaire sera ainsi plus élevé mais il 
ne sera plus nécessaire d’en adresser à des personnes 
supplémentaires.  L’intention est qu’il y ait 
effectivement 4 exemplaires envoyés et, en 2014, 
nous irons peut-être même jusqu’à 6 (tous les 2 
mois).  Nous allons aussi essayer de mettre dans 
notre magazine  des informations sur nos balades ou 
nous les enverrons en même temps.  En effet, les frais 
postaux pour un simple mailing s’élèvent rapidement 
à 0,67 € par enveloppe, soit autour de 100 € (en 
fonction du nombre de membres).  En l’intégrant 
dans l’envoi régulier du magazine, cet argent pourra 
être épargné. 
 
Tout comme la qualité du club est déterminée par 
ses membres, il en sera de même avec notre 
magazine.   Les envois d’articles et de photos 
(obligatoirement 300 dpi!) sont, bien sûr, toujours les 
bienvenus; nous cherchons encore quelques membres 
actifs, surtout parmi les francophones, pour que 
notre magazine  ne soit pas seulement un livret en 
Néerlandais ! Toutes sortes d’articles en rapport avec 
la MX-5 sont les bienvenus; articles de test & rumeurs 
(via des liens sur internet), récits de vos vacances en 
MX-5,  petits comptes-rendus sur la participation aux 
balades (que ce soit MMRC ou pas). 
 
Dans le prochain numéro, vous pouvez vous attendre 
à des articles et photos les balades MMRC de juin et 
juillet, le grand rassemblement MX-5 aux Pays-Bas, 
les voyages dans les Cévennes & Salzburg-Venise.  
 
A l’un des prochains évènements MMRC !  
Ronald 
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Mazda MX-5 2.0 i Sport 
 

Als je de MX-5 een vrouwenautootje vindt, 
zal de in 2009 opgefriste versie daar niets 
aan veranderen. Dat was eigenlijk het enige 
punt van kritiek dat we konden bedenken 
toen de jongste versie van Mazda’s 
roadsterretje geïntroduceerd werd. De 
wijzigingen zijn subtiel, maar goed genoeg 
om de MX-5 verder te verfijnen. Hij zit wat 
scherper in de kleertjes en voor het 
rijgedrag is hetzelfde te zeggen, maar wie 
dit een auto voor eigenaren van een 
zonnestudio vindt, zal zijn mening vast niet 
bijstellen. 
  
Jammer hoor. Ontdek je vrouwelijke ik en 
geniet en passant van het nadrukkelijker 
geluid dat de MX-5 maakt. Op deze versie 
monteerde Mazda de Induction Sound 
Enhancer, een slim systeem dat het geluid rond de inlaatkleppen versterkt en naar de cabine doorgeeft. Klinkt als een maffe 
Japanse gimmick, maar het werkt echt. De Mazda MX-5 voelt stoerder aan. Bij terugschakelen hoor je een opzwepend 
lurkend geluid, als je het gaspedaal helemaal intrapt gaan de toeters écht blazen. 

  
Dat ISE krijg je erbij als je een 2,0-liter-versie 
bestelt. Op de 1.8 zit ie niet. Terecht, want 
de 2.0 is de beste optie. Het vermogen is 
met 158 pk niet extreem groot, maar je kunt 
wel langer doortrekken. Pas bij 7.500 tpm 
komt de begrenzer erin, dat was voorheen 
bij 7.000 tpm. Het verbruik daalde met vier 
procent. 
  
Belangrijker is dat de 2.0 ook een 
vernieuwde zesbak krijgt, waar de kleine 
broer het met een vijfbak moet doen. Hij is 
preciezer dan ooit tevoren. Voor het eerst 
is een automaat met schakelflippers 
leverbaar, maar die bak moet je alleen 
nemen als er iets heel ernstigs met je 
linkerbeen aan de hand is. 

  

Recaro-kuipjes en Bilstein-schokdempers zijn alleen te bestellen op de dikste 
MX-5. Het zijn aanraders eerste klas, want in bochten is de roadster heerlijk 
neutraal en gecontroleerd. De vering is gelukkig niet zo stijf dat je na een 
ritje de stukjes ruggengraat tussen je kiezen voelt knarsen. De wielophanging 
vóór werd aangepast, onder meer door de neus dichterbij het asfalt te 
zetten. Het gevolg is directere besturing. De tractiecontrole geeft wat meer 
speelruimte. Pas als je echt bang wordt, grijpt de elektronica in om de boel in 
het gareel te krijgen. 
 
De mechanische verbeteringen zijn herkenbaar aan de scherper gesneden 
snuit van de MX-5. Volgens Mazda is de aërodynamica ook nog eens met 
twee procent verbeterd. Dat zal best, maar zelfs in het café zal je daar geen 
extra vrienden door maken. Om maar te zwijgen van de asfalttijgers die het 
liefste een spijkerharde MPS-versie willen hebben om de S2000-bestuurders 
het snot voor de ogen te rijden. Die pretenties heeft de MX-5 niet. Hoe 
prettig de vernieuwingen ook zijn, het is en blijft een innemend, open 
wagentje dat verre blijft van slechte prestaties. Niets meer en niets minder. 
 
BRON : http://www.topgear.nl/autotests/mazda-mx-5-2-0i-sport-test-drives/ 

 



 

Van Hier tot Ginder en Terug – Part 2 
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We-ken-lang had Ludo met veel tromgeroffel en klaroengeschal zijn rit "Van hier tot ginder en terug" op 
Facebook aangeprezen. Deze man werkte zich in een trance om ons te overtuigen van de kwaliteit van zijn 
product. Was dat de reden waarom er 60 auto's op af zijn gekomen? Er waren zelfs Nederlandse deelnemers!  
De sponsor was goed gekozen: Molyvco, op het industrieterrein in Duffel, vlak bij Lier. Genoeg parkeerplek, 
lekker ontbijtje, briefingruimte. 
Ook de toonzaal met schrijnwerkerij en vloerbekleding lokte nogal wat belangstellenden. Iedereen in vorm! 
De rally was een succes. In de eerste plaats scheen de zon. Sorry Ludo, maar dat was voor ons geweldig 
belangrijk. En de rest viel allemaal op zijn plaats: een onwaarschijnlijk nauwkeurig kleine-weggetjesparcours 
dat - op een zaterdag - erin slaagde om in een van de dichtst bevolkte gebieden van Vlaanderland 
hoofdwegen en agglomeraties te vermijden, een heel mooi traject (met nogal wat onverhard - gelukkig had 
het net genoeg geregend om stoffig noch modderig te zijn) in de Noorderkempen langs het fort van 
Oelegem en het antitankkanaal, drie prachtige uitspanningen met terras in de zon, dit alles aangewezen in 
een duidelijk en precies roadbook: zo mogen er meer komen! Des avonds was er cava van de sponsor - 
muchas gracias - gevolgd door een stevig en smakelijk buffet waarvoor Ludo familie en vrienden had 
gemobiliseerd. De klapper kwam met smartlap- en junglemuziek die half ingeslapen ouderlingen - spreek 
voor jezelf Jan - ineens klaarwakker maakte. 
Onwaarschijnlijke inzet, benevelend enthousiasme, vakkunde en PR: onze Ludo, Pascal en hun ploeg hadden 
het allemaal. Ze mogen nu afkicken, met onze oprechte dankbetuigingen en gelukwensen om de cold turkey 
te bestrijden... 
 

Jan 
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Jan heeft het zeer goed samengevat hier op ons MMRC forum en ik zou in herhaling vallen met alles nog eens 
op te sommen. Dus aan de ganse organisatie, sponsors, een dikke proficiat. 
 

Hugo, Bart 
 

Idd Jan, dit was al weer een uitstapje dat in ons geheugen gegrift staat. 
Van polonaise tot harde rock, waar op door alle generaties gedanst werd  
Het was idd AF !! 
Kijken we al uit naar deel 3 ?  
 

Dave 
 

 



 
Voor ons was het zaterdag de eerste deelname aan een rally en wat hebben we een fijne dag gehad. 
 
Een mooi uitgestippeld parcour, een roadbook die OK was,  
nieuwe mensen leren kennen, de zon op ons bolleke gehad  
(ja, zelfs wat verbrand), en lekker kunnen cruisen op de kleine wegeltjes. 
 
Wat ons betreft :  
proficiat aan de organisatoren en op naar de volgende....... 
 

Elie en Sandra 



Het Verhaal achter de échte Mazda MX-5 Coupé 

Dat wij een boon hebben voor de Miata, is een publiek geheim. De kleine roadster geniet bijzonder veel aanzien in 
octaanmiddens door het onversneden 
rijplezier dat al present tekent bij legale 
snelheden. Toch zijn er ook Miatisti die een 
rigide dakconstructie prefereren boven de 
frisse wind in de haren. En omdat een hardtop 
maar een halve oplossing is, bedacht Mazda in 
het verleden meermaals een échte coupé, 
alleen bleef (massa)productie telkens uit. 

Het eerste concrete concept dateert al van 1992 oftewel twee jaar na de 
lancering van de open tweezitter. De gesloten variant werd ontworpen bij 
Mazda USA en zou voorlopig even in de kast blijven liggen. In 1994 maakte 
ook Mazda Japan een voorstel, dat meer afweek van het origineel met een 
eerder Italiaans aandoende kont. 

In 1996 werd de knoop 
uiteindelijk doorgehakt en 
mochten de Amerikanen hun voorstel verder uitwerken. De keuze voor de 
Amerikaans insteek had niet alleen te maken met het feit dat hun ontwerp 
goedkoper te realiseren was, maar had ook commerciële redenen; de top of the 
range RX-7 was in 1996 niet meer 
beschikbaar in Amerika en Mazda kon 
dus best een nieuwe aandachtstrekker 
gebruiken. Bovendien was de Miata al 

bijna zeven jaar op de markt, en dus dringend aan een dosis spotlights toe. 

Om de ontwikkelingskosten te beperken, vertrok men letterlijk van een open MX-5 
(NA of eerste generatie) waarop een boetseerdak kwam en mallen werden 
getrokken. Het dikke polyesterdak van de conceptversie was geen pluimgewicht – 
en omdat men ook (bewust) geen enkele koetswerkverstevigingen wegnam die 
noodzakelijk waren voor de roadster, woog de “M Coupé” logischerwijze een flink pak meer dan de open versie. Dat deed 
echter weinig ter zake, want mocht de wagen het productiestadium halen, dan zou het dak in staal worden uitgevoerd wat 

een pak lichter en veel stijver zou zijn. 
 
Dat het Mazda menens was met dit concept bleek uit de graad van afwerking, 
zowel binnen als buiten. Ondanks de low-budget aanpak, wist men een 
evenwichtig ontwerp te tekenen met enkele subtiele eye-catchers. Om te 
beginnen was er het dak met twee lichte bulten boven de hoofden van de 
inzittenden; bijna onopvallend, maar onder het juiste licht een heerlijke verwijzing 
naar de Zagato klassiekers. Door de spoorbreedte voor en achter te vergroten, 
16“-velgen te monteren en de wielkasten verder uit te kloppen, stond de Coupé 
stevig op z’n poten. De schuine 
achterruit werd verlijmd om het 

koetswerk meer stijfheid te geven en omdat een echte achterklep te duur zou zijn. 
Toch was de Coupé best praktisch, met stouwruimte voor een paar extra tassen 
achter de voorstoelen: ideaal voor een trackday weekend dus! Centraal voorin lag 
de gekende 1.8 zestienklepper van 133pk, hoewel het stijvere chassis en de ideale 
lay-out gerust meer power konden verteren.  
 
Rest natuurlijk de vraag waarom Mazda de Miata Coupé niet in productie nam 
ondanks massa’s enthousiaste reacties op de New York Autoshow in 1996. De 
schuld ligt waarschijnlijk bij Ford, dat destijds een derde van de aandelen had. Ford 
had grote (en dure) plannen met platformen die wereldwijd verkocht konden worden, genre Mondeo en later ook de Focus. 
De Amerikanen hadden hun Mazda-aandelen voor een habbekrats verworven en kregen zo toegang tot de grote Aziatische 
markt. Een welgemeende merci voor deze bonus kon er echter niet af, want Ford liet in 1995 de exotische RX-7 uitsterven 
en had bitterweinig cash over voor de nodige ontwikkelingen bij Mazda. Geen Miata coupé dus, eeuwig zonde als je het mij 
vraagt. 
 



 
Omdat Mazda nu eenmaal de naam heeft eigenwijs te zijn, konden ze het niet laten om in 2003 opnieuw te proberen met een 
Coupe op basis van de tweede generatie (NB). Deze werd wel in zeer beperkte oplage verkocht op de Japanse markt, maar 
er zou nooit een linksgestuurde versie komen. Verschillende koetswerkbouwers waagden zich ondertussen aan gesloten 
varianten, de een al wat geslaagder dan de ander. 

 
Het moederhuis biedt met de derde en huidige generatie een knap uitgewerkt 
alternatief onder de vorm van de Roadster Coupé, maar toch blijf ik voor de 
volgende generatie stiekem hopen op een echt vast dak of misschien wel een 
shooting break. En ik vermoed dat ik niet alleen sta met deze wens… 
 
Benny Herdewyn Oct 27, 2010  
 
http://drivr.be/2010/10/27/ontstaansgeschiedenis-de-echte-mazda-mx-5-coupe/ 
 
 

 

 
 



 
“MMRC goes Friesland 2014” 
 
In 2011 gingen we met Tom Boudewijns naar de Eiffel, dit jaar was  
de Moezel aan de buurt. Pinksterweekend 2014 brengt ons naar 
FRIESLAND ! We hebben opnieuw een mooi weekend voorzien voor 
slechts 299 € voor 2 overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet,  
2x drie gangen diner & 3 mooie routes ! Single Prijs bedraagt 199 € 
 

Dag 1 : Arnhem - Heerenveen via de posbank en de Veluwe,  
heuvels en mooie bossen. (218 KM) 
Dag 2 : Rondrit Heerenveen langs de Friese meren, oude dorpen  
en IJsselmeer. (201 KM) 
Dag 3 : Heerenveen - Volendam door West Friesland (Noord Holland),  
IJsselmeer en Noordzee. (207 KM) 
 

“Le MMRC va en Frise 2014“ 
 

En 2011 nous allions avec Tom Boudewijns en Eiffel, cette année la 
Mozelle et ses environs… Le weekend de Pentecôte nous emmènera  
en Pays de FRISE ! Nous avons à nouveau un beau weekend de 2 nuitées 
avec buffet petit-déjeuner somptueux, 2x dîners trois services & 3 belles 
routes à vous proposer pour seulement 299 € ! En 'Single' pour 199 € 
 

Jour 1 : Arnhem - Heerenveen via le posbank et le Veluwe, ses collines 
et belles forêts. (218 KM) 
Jour 2 : Boucle de Heerenveen par les Lacs de la Frise, ses vieux villages 
et la Mer de Glace. (201 KM) 
Jour 3 : Heerenveen - Volendam par la Frise Ouest (Nord de la 
Hollande), la Mer de Glace et la Mer du Nord. (207 KM) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAG - JOUR 1 : ARNHEM – HEERENVEEN 



 
 
DAG – JOUR 2 :  Rondrit Heerenveen langs de Friese meren, oude dorpen en IJsselmeer 

Boucle de Heerenveen par les Lacs de la Frise, ses vieux villages et la Mer de Glace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Net zoals bij de vorige edities, georganiseerd door Tom Boudewijns, kan u vanaf NU inschrijven ! en 
desnoods GRATIS annuleren tot 31 DECEMBER 2013. Op deze manier verzekert u zich van uw plaats !  
Voorrang – net zoals de vorige jaren – voor MMRC leden tot 30 september !  
 
Voorschot van 99 € te storten op rekening BE09 7450 2671 2657 EUR - MIATA MX-5 ROADSTERCLUB 
 
Comme pour les éditions précédentes, organisée par Tom Boudewijns, vous pouvez vous inscrire dés 
aujourd'hui ! Et si nécessaire annuler GRATUITEMENT jusqu'au 31 DÉCEMBRE 2013. Vous réserverez votre 
place ! Priorité – comme pour les années précédentes – aux membres MMRC jusqu'au 30 septembre ! 
 
Accompte de 99 € à verser sur le compte du Club : BE09 7450 2671 2657 EUR - MIATA MX-5 
ROADSTERCLUB 
 
 



 
 

DAG – JOUR 3 : Heerenveen - Volendam door West Friesland (Noord Holland), IJsselmeer en Noordzee  
Heerenveen - Volendam par la Frise Ouest (Nord de la Hollande), la Mer de Glace et la Mer du Nord.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwe Mazda RX-7 wordt opgeblazen wankel MX-5 
 
Mazda fanboys, liefhebbers van rijplezier, wankel-fanaten en algemene Jap-o-fielen. We hebben goed nieuws en slecht nieuws, 
welke willen jullie eerst? 

Het slechte nieuws 
 

We moeten nog tot 2017 wachten. Dan bestaat de Mazda Cosmo 
Sport 50 jaar en vinden de Japanners het tijd voor een nieuw 
feestbeest. Tegelijkertijd viert de Mazda RX-7 bijna zijn 40e 
verjaardag en is het 15 jaar geleden dat de laatste RX-7 van de 
band rolde. 

Het goede nieuws 
 

Er komt volgens themotorreport.com.au een nieuwe RX-7. De 
nieuwe RX-7 krijgt een wankelmotor, KERS en hybride zuigen 

volgens Mazda apenballen. Hoofd-ontwikkeling voor het ontwikkelen van deze nieuwe sporter is Nobuhiro Yamamoto. Hij is 
baas van de ‘sport afdeling’, tevens hoofdverantwoordelijke voor de MX-5 ontwikkeling, de man die de laatste RX-7 
uitzwaaide en aan de wieg stond van Mazda’s 787B Le Mans-racer. In een recent interview geeft Yamamoto een aantal details 
van de nieuwe RX-7 bloot. Qua gewicht lijkt Toyota met de GT 86 de standaard te hebben gezet. Een nieuwe RX-7 wordt 
zeker niet zwaarder dan de ‘oude’ (1300 kg) en zal waarschijnlijk ook ongeveer 1250 kg wegen. Voorin ligt de nieuwe 16X 1.6 
liter rotatiemotor, zonder supercharger, met 300 pk. Mazda wil het blok voorlopig atmosferisch houden, heel misschien gaan 
ze een dubbele turbo toepassen. Ingewikkelde elektrische en hybride systemen zouden te veel impact op het rijplezier 
hebben. Dit is volgens Yamamoto uit den boze. Een eerste voorproefje krijgen we in 2014, dan heeft Mazda de nieuwe MX-5 
klaar. De RX-7 zal Mazda op hetzelfde maar iets verlengd platform bouwen. Een MX-5 die opnieuw heerlijk analoog en licht 
moet worden. Streefgewicht is 1000 kg. 
 
Bron : http://www.autoblog.nl/volgende-mazda-rx-7-wordt-opgeblazen-wankel-mx-5 

 

Kies maar :   
de MX5-replica-editie 

 

Deze ‘Ferrari 250′ en ‘BMW Z3′ hebben twee dingen gemeen: het zijn allebei replica’s, en ze 
zijn allebei onderhuids een Mazda MX-5. Hoewel ik de lol er zelf nooit zo van ingezien heb, 
staan eBay en aanverwante sites regelmatig vol met replica’s, sommige geslaagd, sommige 
van een wat bedenkelijker kwaliteit. De ‘Z3′ die we hier zien neigt wat mij betreft beslist 
naar de laatste categorie, met een bodykit waar je op sommige plekken je kind van twee in 
kunt verstoppen. Nice work, brah. Wat is sowieso het punt om de ene betaalbare Roadster 
in een andere Roadster die je als iets ouder tweedehandsje waarschijnlijk evenveel kost om 
te toveren? Joost mag het weten, maar je krijgt er wel een set dikke pattas bij, dat dan weer 
wel (via Carscoop) : Nee, dan de 250-replica, die ziet er wat professioneler uit, en 
bovendien maak je hiermee tenminste iets heel anders van je Japanner. Leuk voor de 
retroliefhebber, hoewel wij toch liever een echte in de redactiegarage hebben staan, zeker 
na de 250-overdosis van Villa d’Este afgelopen weekend. 

Bron : http://www.autoblog.nl/kies-maar-de-mx5-replica-editie 

 



Mille Miglia 
 
 
 
 
 
 

De Mille Miglia, duizend mijl, was een endurancerace in Italië 
die 24 keer georganiseerd werd tussen 1927 en 1957. De 
Mille Miglia werd één van de bekendste en belangrijkste 
enduranceraces en heeft veel betekend voor het Gran 
Turismo racen. De Mille Miglia werd niet volgens een vaste 
route verreden, maar wel in hetzelfde deel van Italië. Niet 
minder dan 13 keer werd de route veranderd. Het grootste 
verschil is echter dat de Mille Miglia voor de Tweede 
Wereldoorlog tegen de klok in verreden werd en na de 
oorlog met de klok mee. Tegenwoordig wordt de Mille Miglia 
nog gereden als een regelmatigheidsrally voor oldtimers die 
uit de tijdsperiode van 1927 t/m 1957 komen. 
 

Geschiedenis 
In 1926 kwamen Aymo Maggi en Franco Mazzotti op het idee 
om in en rond hun geboortestad Brescia iets te doen voor de 
autosport. Samen met Renzo Castagneto, de secretaris van de 
Regio Automobil Club d'Italia in Brescia, en Giovanni 
Canestrini, een autosportjournalist van de Gazzetta dello 
Sport, besloten ze om een race van ongeveer 1500 km (1000 
Romeinse mijl) te organiseren door Italië. Om de weg aan te 
duiden bedacht Castagneto de rode pijl met witte letters. De 
eerste editie van de Mille Miglia werd op 26 maart 1927 
georganiseerd en in totaal kwamen 77 wagens aan de start. De 
drie eerste plaatsen gingen uiteindelijk naar OM, een automerk 
dat zijn thuisbasis had in Brescia. In 1928 begon de dominantie 
van Alfa Romeo, die met uitzondering van 1931 alle 
vooroorlogse edities wist te winnen. In 1938 was er in het 
centrum van Bologna een ongeval waarbij tien mensen 

omkwamen en de Italiaanse overheid besloot om het racen in stedelijke gebieden te verbieden. In 1939 werd geen Mille 
Miglia georganiseerd en werd als vervanging een race in Libië verreden van Tobroek naar Tripoli. In 1940 werd een officieuze 
Mille Miglia georganiseerd onder de naam "Coppa Brescia" en verreden op een 165 km lang uitgestippeld circuit dat negen 
keer moest worden afgelegd. De overwinning ging naar het Duitse BMW. Na de oorlog, in 1947, werd de Mille Miglia 
opnieuw georganiseerd. Biondetti wist met een Alfa Romeo 
8C 2900 Berlinetta te winnen, maar daarna zou Ferrari bijna 
alle overwinningen opeisen. Door de steeds snellere en 
krachtigere wagens werd het racen op openbare wegen 
echter te gevaarlijk. De Carrera Panamericana in Mexico was 
een ware dodenrace, waarmee in 1954 gestopt werd. De 24 
uur van Le Mans kende 1955 het grootste autoraceongeval 
ooit (80 doden) en zorgde bijna voor het einde van alle races 
op de openbare weg. De Mille Miglia hield het vol tot 1957. 
Dat jaar crashte De Portago met zijn Ferrari en nam twaalf 
mensen mee de dood in. Hierdoor viel het doek voor de 
inmiddels legendarische race. In 1958, 1959 en 1961 werden 
nog pogingen ondernomen om de Mille Miglia in een andere 
opzet en andere route te laten plaatsvinden, maar dat liep uit 
op niets. In 1967, veertig jaar na de eerste Mille Miglia, werd 
rond Brescia opnieuw een rally gereden met wagens uit de 
vooroorlogse Mille Miglia en tien jaar later werd dit nog eens overgedaan. Sinds 1982 wordt ongeveer jaarlijks een race 
georganiseerd voor alle modellen gebouwd tussen 1927 en 1957. Opnieuw wordt er van Brescia naar Rome en terug 
gereden, zoals dat gedaan werd in de jaren 1930. 
 



Les Mille Miglia (« Mille milles ») était l'une des courses 
automobiles les plus célèbres au monde. Disputée en 
Italie et sur route ouverte, elle attira les plus grands 
pilotes et les marques les plus prestigieuses. Cette 
course, élevée aujourd'hui au rang de mythe, s'est 
disputée à vingt-quatre reprises entre 1927 et 1957, dont 
treize fois avant la Seconde Guerre mondiale et onze fois 
après. 
 

Histoire 

La course fut créée par les jeunes comtes Aymo Maggi et 
Franco Mazzotti, en réponse, semble-t-il, de la perte du 
Grand Prix d'Italie par leur ville de Brescia. Avec un 
groupe d'associés fortunés, ils établirent un circuit en 
forme de huit allant de Brescia à Rome et retour pour une distance parcourue d'environ 1 618 kilomètres, soit 1 005 milles. 
La première course eut lieu du 26 au 27 mars 1927 avec 77 concurrents au départ, tous italiens. Le gagnant, Giuseppe 
Morandi, termina la boucle de cette première édition en un peu moins de 21 heures et 5 minutes, à la moyenne de 78 km/h. 

L'originalité de cette épreuve était de faire courir des 
voitures d'endurance sur routes, et non sur circuit. 
Imaginez des bolides, habituellement engagés aux 24 
heures du Mans, traverser toute l'Italie sur un 
parcours routier aller/retour d'environ 1500 km. 
Autrement dit, des GT et des Prototypes lancés à 
vive allure sur des routes de rallyes. La folle ambiance 
des Mille Miglia c'était ça. Ferrari, Maserati, Alfa 
Romeo, Porsche, Mercedes, Jaguar, Aston Martin, 
Bugatti... tout le "gratin" de la compétition automobile 
se disputait la 1re place de cette prestigieuse épopée 
sportive et humaine. La course sera une première fois 
suspendue en 1939 à la suite d'un accident ayant 
entraîné la mort de nombreux spectateurs lors de 
l'épreuve de 1938. Elle sera définitivement arrêtée en 
1957 à la suite de l'accident mortel d'Alfonso de 
Portago et de son copilote qui entraîna la mort de 9 
spectateurs. De nos jours, une épreuve routière 

dénommée "Mille Miglia Storica", réservée aux voitures de course de collections, perpétue la tradition. Ce rendez-vous 
annuel est devenu l'un des événements les plus prestigieux au monde, dans le domaine des courses de véhicules d'époque. 
  Bron : http://nl.wikipedia.org/wiki/Mille_Miglia 

Koen Wauters en Valerie De Booser 
starten in 1000 Miglia (2012) 

Enkele dagen nadat Koen Wauters samen met 
teamgenoten Anthony Kumpen en Karl Wendlinger 
het podium haalde in de openingswedstrijd van de 
Blancpain Endurance Series, maakt de 
zanger/presentator zich op voor een nieuwe 
uitdaging. Samen met echtgenote Valerie De Booser 
neemt Wauters half mei met een Porsche 550 
Spyder bouwjaar 1955 deel aan de 1000 Miglia, een 
regelmatigheidsrally in Italië die door wijlen Enzo 
Ferrari omschreven werd als 'La corsa più bella del 
Mondo', de mooiste koers ter wereld.  

De wedstrijd staat open voor een select deelnemersveld die allen starten met zeer exclusieve wagens. In het verleden 
stonden namen als Rowan Atkinson (Mr Bean), David Coulthard en andere Jamiroquai's aan de start. De twee crews starten 
in Brescia op donderdag 17 mei, komen 18 mei aan in Rome en zijn terug in Brescia op zaterdag 19 mei. 
"Het is niet zo dat ik iemand in het bijzonder wil ontmoeten", blikt Wauters vooruit. "Maar ik wil er gerust enkele ex-
racepiloten de hand schudden. Alleen zou ik niet weten wat ik hen moet vragen. Er loopt wel wat volk rond die het nodige 
respect moeten krijgen door wat ze in het verleden gepresteerd hebben. Valerie is mijn navigator. Ze heeft in het verleden al 
wel genavigeerd tijdens snelheidsrally's maar nog nooit tijdens een regelmatigheidsrally's. Ze wil het supergoed doen en haar 
ambitie zal ongetwijfeld hoger liggen dan die van mij. Valerie is namelijk heel competitief."  Bron ; www.demorgen.be 



 

1000 Miglia 2014        Période - Periode: 22 - 29 juin - juni 2014 

http://mx5club.be/mmrcforum/viewtopic.php?f=1&t=1260 
 
Ieder jaar in mei rijden zo’n 350 klassieke automobielen 
een regelmatigheidsrally van duizend Romeinse mijlen 
(Mille Miglia, +/- 1600km), van Brescia naar Rome langs San 
Marino, Perugia en Assisi en terug naar Brescia over 
Firenze en Bologna. Dit parcours heeft ons geïnspireerd 
om een rit in Italië te organiseren die niet de klassieke 
steden aandoet - want waar de MM door de historische 
centra heen mag rijden moet het gewoon verkeer 
omrijden - maar wel naar de geest en de landschappen het 
klassieke Italië doorkruist. Daarbij slapen en eten we in 
keurige hotels met zwembad en tuin. Onze reis begint in 
San Marino (omstreken, naar gelang hotel) en loopt via de 
Sibillijnse Bergen en de Gran Sasso (met 2912m de 
hoogste berg van de Apennijnen) naar Rieti, Viterbo, San 
Gimignano en Firenze naar Bologna. Er staan drie flinke 
dagritten op het programma (+/- 300km) waarbij we onze 
auto’s met bagage niet uit het oog verliezen; twee en een 
halve dag zijn rustdagen om van de zon, het zwembad, de 
tuin of een wandeling te genieten, of om zonder bagage 
een korte rit te maken met aangepast roadbook naar 
Gubbio, Viterbo, San Gimignano, Montereggioni… 
 
Richtprijs :  € 700,00 per persoon in half pension voor 
zeven overnachtingen (in volgorde San Marino 2x, Rieti 1x, 
Viterbo 1x, San Gimignano 2x, Bologna 1x). In Viterbo 
halve rustdag, in San Marino en San Gimignano hele dag 
rust. Mogelijkheid om op het traject België - San Marino en 
Bologna - België in Mulhouse (Frankrijk) overnachting te 
organiseren voor €35-60/kamer. 

Chaque année au mois de mai quelques 350 automobiles 
classiques prennent part à un rally de régularité long de 
mille lieues romaines (Mille Miglia, +/- 1600km), de Brescia 
à Rome par San Marino, Perugia et Assisi et retour par 
Firenze et Bologna. Ce parcours nous a inspiré pour vous 
proposer un circuit en Italie qui ne traversera pas les villes 
d’art - le MM passe par leur centre historique tandis que le 
traffic ordinaire est détourné - mais suivant l’esprit du MM 
parcourrera les grands paysages de l’Italie classique. Nous 
logerons et dînerons dans des etablissements sélectionnés 
avec piscine et jardin. 
Notre voyage débutera à San Marino (environs, suivant 
d’hôtel) et nous mènera à Rieti par les Monts Sibillins et le 
Gran Sasso, le sommet des Apennins culminant à 2912m. 
Ensuite nous remonterons vers Bologna par Viterbo et San 
Gimignano. Trois étapes d’environ 300km relieront les 
jours de repos entre eux - il va sans dire que, avec nos 
bagages à bord des mx nous ne les quitterons pas des 
yeux! Deux journées et demie nous permettront de 
profiter de la piscine, du jardin, de faire une promenade ou 
une excursion avec roadbook vers Gubbio, Viterbo, San 
Gimignano, Montereggioni… 
 
Prix suggéré : € 700,00 par personne en demi pension 
pour 7 nuitées à (dans l’ordre) San Marino (2x), Rieti (1x), 
Viterbo (1x), San Gimignano (2x), Bologna (1x). Il y aura 
moyen de réserver un hôtel à Mulhouse pour le samedi 
21/06 et dimanche 29/06 à € 35,00 – 60,00 / nuit.

 



Dit doe je een Mazda 
MX-5 niet aan ! 

 
 
Soms is er opeens zo veel fout in de wereld. 
Laten we als voorbeeld deze blauwe BMW  
Miata met 3,1 liter V6 nemen. 
Men neme een fantastisch sturend lichtgewicht 
sportautootje, bouwt het flink uit, zet er grote 
wielen onder en hangt een loei van een V6 
voorin. Geen idee waarom maar dat is in grote 
lijnen het verhaal achter dit blauwe dakloze 
gevaarte.  
 

 
 
Op dit moment te koop via Ebay in het allerstijlvolste Florida (US) voor de 
lieve som van $16.450,-. Volgens de verkoper is het object in nieuwstaat. 
Ongetwijfeld is hier iemand met twee rechterhanden en wellicht 6 vingers 
mee bezig geweest. In plaats van zijn (of haar?) talent te gebruiken een nog 
betere stuurmachine van een al fantastische Miata/MX-5 te maken is dit 
eruit gekomen. 
Te zwaar om nog lekker mee te sturen. Na 2 drempels ligt de uitlaat eraf 
en bij het indrukken van het gaspedaal komt er meer geluid dan gang uit. 
Geen fel Mazda versnellingspookje achter de 3,1 liter maar een 5-bak uit 
een Chevy Camaro. Koop daarom dit gevaarte. Zamel €12.000,- in, vlieg 
naar Florida, stap in en drift deze blauwe bolide voor het eind van de straat 
achterwaarts een telegrampaal in. Opgeruimd staat netjes. (via 
thesmokingtyre.com) 
 
 
Bron : http://www.autoblog.nl/nieuws/dit-doe-je-een-mazda-mx-5-niet-aan-58216 



 
 
 
 

 
 
 

Corsica - Corse 

 

Corsica (Frans: Corse) is een eiland in de Middellandse Zee. Het is  
één van de regio's van Frankrijk en bestaat uit twee departementen:  
Haute-Corse (prefectuur: Bastia) en Corse-du-Sud (prefectuur: Ajaccio).  
Corsica ligt tussen het Italiaanse eiland Sardinië en Ligurië op het  
vasteland van Italië. Het ligt 180 km ten zuiden van het Franse  
vasteland met Nice, 80 km ten westen Italië en maar 12 km van  
Sardinië. Het eiland is 8720 km² groot en is daarmee het grootste  
eiland van Frankrijk en na Sicilië, Sardinië en Cyprus het grootste  
in de Middellandse Zee. Corsica heeft ongeveer 300.000 inwoners,  
waarvan er 100.000 in de twee grootste steden wonen: in Ajaccio  
en in Bastia. De hoofdstad van Corsica is Ajaccio. 
 

GEOGRAFIE 
Corsica is bijzonder bergachtig en daardoor dunbevolkt. De hoogste twee punten zijn  
de Monte Cinto (2706 m) en de Monte Rotondo (2622 m). Karakteristiek is de  
begroeiing met maquis: ruig, kruidachtig struikgewas. Het noordoosten van het  
eiland is een nationaal park. Het eiland herbergt veel zeldzame plantensoorten. 
 

TOERISME 
Het toerisme is voor Corsica een belangrijke bron van inkomsten.  
Toeristische trekpleisters op Corsica zijn het UNESCO erfgoed natuurreservaat  
Scandola en Calanches de Piana, de Genuese torens en bruggetjes, bergen als  
Col de Bavella en Monte Cinto, het oudheidkundig park Filitosa en de talloze  
stadjes met burchten en citadellen als Ajaccio, Bonifacio, Calvi en Corte. Verder  
zijn er wereldberoemde wandelingen te doen, zoals de GR20 en de Mare e Monti.  
Er zijn 230 campings, van zeer eenvoudig tot heel luxueus met veel voorzieningen.  
Verder zijn er ook veel vakantieparken, appartementen en hotels. 
 

 
GESCHIEDENIS 
Van de 13e tot de 18e eeuw was Corsica bezit van de Republiek Genua. Met het Verdrag van Versailles (1768) 
kwam het eiland onder Franse controle en na de Franse Revolutie werd het een integraal deel van Frankrijk. In 
1811 werd Corsica een departement van Frankrijk met Ajaccio als hoofdstad. De Franse  
taal werd ingevoerd en het Corsicaans verdween naar de achtergrond. Sinds 1975 is Corsica  
verdeeld in twee departementen: La Haute Corse (2B), waarvan Bastia de hoofdstad is,  
en la Corse du Sud (2A), met Ajaccio als hoofdstad. 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECONOMIE  
Corsica produceert wijn en heeft van ouds een schapen- en geitenteelt. De bekendste schapenkazen van 
Corsica zijn de Broccio en de Niolo. Het eiland behoort tot de meest toeristische gebieden van Frankrijk. 
 
 

CULTUUR 
Het Corsicaans (u Corsu) is de lokale Romaanse taal. Dit is een sterk door het Frans beïnvloed Toscaans (dus: 
Italiaans) dialect, dat als aparte regionale taal erkend wordt door de Franse overheid. Een nauw verwant 
dialect wordt ook in het noorden van Sardinië (Gallura) gesproken. Door de toevloed van Franstaligen, met 
name vanuit Algerije, staat het Corsicaans onder grote druk. Het wordt levend gehouden door 
muziekgroepen als I Muvrini, die ook buiten Frankrijk faam hebben verworven. 

 
KLIMAAT  
Corsica heeft een Middellandse Zeeklimaat met hete droge zomers en milde natte winters. De gemiddelde 
julitemperatuur bedraagt 29 graden, terwijl de gemiddelde temperatuur in januari 14 graden bedraagt. De 
jaarlijkse neerslag is zo'n 600 mm langs de kust tot 1200 mm of meer in het binnenland. In het binnenland 
zijn op de hogere delen jaarlijks 90 sneeuwdagen. 



 
 
 

 
 
 

La Corse est une île de la mer Méditerranée et une région française, ayant un statut 
spécial (officiellement « collectivité territoriale de Corse »), composée de deux 
départements :  la Corse-du-Sud (2A) et la Haute-Corse (2B). Après avoir fait partie 
pendant quatre siècles et  demi de la République de Gênes (qui laissait une large 
autonomie à ses communautés locales),  elle fut indépendante le 30 janvier 1735 et donna 
le jour à la première Constitution démocratique de l'histoire moderne (1755), avant d'être 
conquise militairement par la France lors de la bataille  de Ponte Novu, le 9 mai 1769. 
Depuis 1735, elle a eu pour hymne le Dio vi Salvi Regina. 
Elle est surnommée île de Beauté. 
 

 
 
 
 
Site et situation 
La Corse est située à 177 km environ au sud-est de la Côte d'Azur, à l'ouest de la Toscane (85 km) et au nord 
de la Sardaigne (12 km). Île plutôt boisée et montagneuse, sa côte méridionale est formée de hautes falaises 
(Bonifacio). La distance la plus courte entre la France continentale et l'ile, de Cap Martin à la pointe de la 
Revellata, est de 170 km ; l'île est située à 85 km de l'Italie continentale et à 28 km des îles de l'archipel 
toscan (Capraia). La Corse se situe avec la Sardaigne sur une microplaque continentale : "(...) c'est au cours 
de l'Oligo-Miocène (au milieu du Cénozoïque entre environ 22 à 25 millions d'années) que le bloc corso-sarde 
et la lanière continentale s'écartent progressivement du bloc ibérique, ouvrant derrière eux le Bassin 
Provençal, la Mer d'Alboran, le Bassin Algérien et la Mer Tyrrhénienne. La dynamique cesse avec le blocage 
de l'arc contre les domaines externes, apulien et africain". La distance entre le point Nord et le point Sud de 
la Corse est de 184 kilomètres. 
 

 
 
 
 
 
 
Environnement 
 
Bien que de nombreuses espèces endémiques aient disparu lors de la Préhistoire ou peu après, 
comparativement au continent et aux îles bretonnes, la Corse bénéficie d'un environnement relativement 
préservé, tant sur terre que sur la côte et en mer. L'île abrite un parc marin international, des réserves 
naturelles (de Scandola, Finocchiarola, Biguglia, Cerbicale, Bouches de Bonifacio et Tre Padule de Suartone) 
et le Parc naturel régional de Corse, et des zones communautaire pour les oiseaux. Un observatoire 
conservatoire des insectes de Corse vise à conserver les espèces patrimoniales et de la biodiversité ordinaire. 
Le risque d'incendie constitue une menace pour la biodiversité, alors que (en 2006) plus de 50 % des dégâts 
découleraient de 12 % des mises à feu liées aux pratiques d'entretien de pâturages ou chemins et zones de 
chasse. 15 % des incendies seraient dus à la foudre, mais n'étant responsable que de 1 % des destructions (en 
surface). Durant la canicule de 2003, près de 20 000 ha ont brûlé avec environ 500 mises à feu, le problème 
des incendies pourrait croître avec le réchauffement climatique. 402 000 hectares sont couverts de forêt en 
Corse. L’Assemblée de Corse (loi du 13 mai 1991) bénéficie d'une compétence particulière en 
Environnement, avec un Office de l'environnement de la Corse et un Observatoire de l'environnement. 
 
Source : http://fr.wikipedia.org 
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MMRC goes CORSICA 2014 
 

Volgend jaar 2014 organiseren we een weekje Corsica. Lang 
geleden, tijdens een ledenvergadering, was er een rondvraag 
waar de leden naar toe zouden willen. We hadden reeds 
Schotland, Ierland, Wales, … achter de rug en de meesten 
kozen voor Corsica. Daar het prijskaartje enorm hoog lag is het 
er nooit van gekomen om dit aan te bieden. We zijn een aantal 
jaar verder, hebben meer ervaring en kennis en we zijn nu in 
staat, weliswaar in het laagseizoen, een weekje Corsica aan te 
bieden. Voor een richtprijs van 600 € / persoon bieden we U 6 
overnachtingen, incl. 2 op de boot in een hut & ontbijt 4x in de 
hotels in Corsica. Ook de overtocht van de auto is inbegrepen. 
Voorziene periode 13-19 april 2014. We zouden vertrekken 
op zondag avond (boot in Toulon omstreeks 21h00 en terug op 
zaterdag morgend in Toulon – we nemen de nachtboot in 
Bastia op vrijdagavond) 

 

Avondmaal is niet inbegrepen, zodat een maximaal aantal leden 
kan deelnemen. U kan immers voor weinig geld eten. We willen 
de – eventuele – deelnemers dan ook niet opzadelen met 
telkemale een driegangen diner aan te bieden aan 25 – 30 € / 
persoon zodat de reis 250 € basis duurder zou kosten. 
Bedoeling is er toch min of meer een korte vakantie van te 
maken door enkel te rijden op maandag, woensdag en vrijdag. 
Dinsdag & Donderdag zou dan min of meer vrijblijvend worden 
(uitstap naar Bonifacio op dinsdag wordt dan een aanrader en 
op donderdag een uitstap naar Corte of dagje Ajaacio) 
 
 

Schema : 
 

Zondag   
omstreeks 21h00 nemen we de (nacht-)boot in Toulon  
met aankomst op maandag morgend  in Ajaccio  
 

Maandag & Dinsdag  
overnachting in Porte Vecchio met ontbijt 
 

Woensdag & Donderdag   
overnachting in Ajaccio met ontbijt  
 

Vrijdag    
omstreeks 20h00 nemen we de (nacht-)boot in Bastia  
met aankomst zaterdagochtend in Toulon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.hotelcostasalina.com/ 



MX-5 en CORSE 2014 
 
En 2014 nous voudrions mettre le cap sur la Corse. Il y a 
longtemps, à une réunion des membres, la plupart des présents 
indiqua la volonté de visiter l‘Ile de la Beauté. Il est vrai qu’on 
avait déjà “conquéri” l’Ecosse, l’Irlande et le Pays de Galles… 
Les prix d’une randonnée en Corse étant exorbitants, cette 
idée restait dormante pendant plusieures années. Mais avec le 
temps nous avons gagné de l’expérience et de savoir-faire, et 
nous voilà prêts à vous offrir (bien qu’en  basse saison) une 
semaine en Corse! 
Nous nous orientons vers € 600 / personne pour 6 nuitées: 
deux sur le bateau en cabine, quatre en hôtel en Corse, petit 
déjeuner inclu dans les hôtels. La traversée voiture + cabine est 
comprise dans le prix. 
Période proposée: 13 -19 avril 2014. Nous partirerions le 
dimanche soir à Toulon vers 21h et y serions de retour le 
samedi matin, ayant quitté Bastia le vendredi soir. 

 
Les dîners ne sont pas inclus, ce qui nous fait économiser +/-
250 € par voiture. On peut manger pas cher et nous ne 
voulions pas vous imposer des dîners à trois plats tous les 
soirs. Nous espérons ainsi attirer le plus de membres possible. 
Nous voulions quand-même vous présenter des mini-vacances 
en ne “rallyeant” que le lundi, mercredi et vendredi. Le mardi 
et jeudi seraient libres - une excursion à Bonifacio (mardi) ou 
Corte (jeudi) pourrait s’imposer, ou un jour de repos à Ajaccio 
même. 

 

Organisation du voyage: 
 

Dimanche                             
Vers 21h embarquement à Toulon avec arrivée à Ajaccio le 
lundi matin 
 

Lundi - Mardi       
Séjour à Porto Vecchio (pd inclu) 
 

Mercredi - Jeudi      
Séjour à Ajaccio (pd inclu) 
 

Vendredi                              
Vers 20h embarquement à Bastia avec arrivée à Toulon le 
lendemain matin 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.caladisole.fr/ 



 
 

rijden 
zonder verkeersdrempels of flitspalen 
haarspeldbochten - klimmen en dalen 
maw mx-5 heaven 
  
gele bloemenvelden op hoge vlakten met moderne windmolens 
ontluikende wijngaarden en kleine dorpjes, donkere meren 
oude vakwerkhuizen en mooie kerkjes 
  
gezellige bende, onderweg & in het hotel 
zoals gebruikelijk bij onze MMRC 
boottocht - ook met wijn aan boord - net gemist 
  
mooi uitgestippelde route & zeer precies roadbook 
alles prima geregeld 
  
wijnproeverij - ook onderweg (gelukkig geen controle) 
in het hotel met hilarische duits-franse tolk - ongekend talent in onze club 
 
fantastisch weekeind met vrienden 
nog van dat aub ! 
  

erik & marleen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMRC am Mosel 



 
 



MMRC Moezelweekend 2013 
 

Ons eerste weekend met een MX5’ke is een feit ! 
En dan nog naar de moezel, ons favoriete plekje. 
We zijn ons schoonbroerke en –zusje enorm dankbaar dat we hun 
prachtige zwarte roadster mochten lenen om er 3 daagjes op uit te 
trekken. 
De heenreis begon in Maastricht, maar eigenlijk begon het al vanaf 
thuis…, waar we vanaf het eerste moment het dak konden open 
schuiven en genieten van de vrije natuur. Heel anders dan constant 
in een gesloten wagen te rijden. De vogeltjes constant horen 
fluiten… een ervaring rijker ! 
Ons eerste stopplaats was in Voeren, waar we een amerikaanse 
begraafplaats bezochten met meer dan 8000 gesneuvelden. 
Zo de grens over naar Duitsland via prachtige landwegen, open 
velden, bosrijke gebieden, mooie kleine dorpjes, en prachtige gele 
velden vol met koolzaadbloemen. Hoog in de bergen met de 
Obersee diep onder ons. Het prachtige Eifelgebergte met heel veel 
haarspeldbochten…. Geweldig, en uitermate geschikt om de MX5 
eens goed uit te testen, en het deerde ons niets dat we af en toe 
wat PK’s te kort kwamen om broertje bij te houden. Maar zo 
konden we ook meer genieten van de adelaars en alles wat er 
boven ons hoofd over vloog. Vele kastelen, oude burchten, meren, 
kraters zijn we onderweg tegen gekomen, om uiteindelijk aan de 
moezel te arriveren bij het prachtige hotel Waldeck in Burgen.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
De 2de dag hebben we een rondrit gehad in de prachtige moezelstreek met een 
heldere hemel en de zon hoog aan de hemel, een prachtdag met nooit geziene 
moezelstreken. En we dachten dat we er al veel gezien hadden….. 
De mooie boottocht hebben we helaas net gemist, maar we hebben er wel een 
heerlijk middagmaal aan overgehouden. S’avonds hadden we een wijnproeverij 
in het hotel waar we de lekkere moezelwijnen konden proeven, vooraleer we 
moe en voldaan in ons bedje konden kruipen.  
 
 
 
 
De laatste dag was weer aangebroken, maar er stond ons nog een 240 km 
lange tocht te wachten. Spijtig van de regen voormiddag, het dak moest toe 
blijven. Maar met een bezoek aan de Nürburgring, waar er net een grote race 
plaats vond, en het stadje Bad Münstereifel met zijn prachtige historische 
bouwwerken, was deze dag zeker ook geslaagd. In de namiddag kon het dak 
weer open en hebben we genoten van de prachtige natuur tot in Vaals. 
Mede dankzij het zeer fijne gezelschap dat we meehadden, is dit weekend een 
prachtige meevaller geweest. De sfeer was uitermate goed onder alle 
aanwezigen. En een pluim voor de organisatie voor het uitstippelen van deze 
prachtige route. 
Zeker voor herhaling vatbaar…. En wie weet ?? Misschien ooit in onze eigen 
MX5 … ??? 

Annemie en Eddy 
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Wij hebben genoten van een heel tof 

Pinksterweekend aan de Moezel.  

Bedankt voor de organisatie, ook 

Christian en Fabienne een dikke merci 

om de perfecte roadbooks te maken!  

Bedankt aan iedereen die er bij was voor 

de vriendschap en het gezelschap !  

Wij zien uit naar het volgende ! 
 

Geert en Martine  

 

 

 

 

 

 

 
De weergoden hadden medelij met ons. 
Ondanks de grijze en natte 
voorspellingen scheen de zon 
zaterdagmiddag en zondagvoormiddag, 
en de rest van het WE viel er slechts 
hier en daar wat regen. Alleen tijdens 
de zaterdagnacht was het 
verschrikkelijk: zelfs de 24-urenrace op 
de Nürburgring hebben ze drie uur lang 
moeten stilleggen door de mist en de 
regen. Wij hadden sjans en waren dus 
reuzeblij. Het hotel was prima en het 
parcours bijzonder leuk en afwisselend. 
Bovendien werden we (door de trieste 
weersvoorspelling?) grotendeels 
gespaard van fietsers en motoren. 
Iedereen had er zin in, niet in 't minst 
óns groepje ! Er werd flink geragd door 
de jeugd en ook de senioren konden hun 

rolstoel eens goed laten gaan.  Groot 
succes, Ronald - dat doen we nu ieder 
jaar opnieuw, stel ik voor. 
Vergeet Boudewijns niet te feliciteren 
met zijn parcours ! Een groot woord van 
lof aan Fabienne en Christian, die na 
een hele week iedere avond met z'n 
tweeën de routebeschrijving en het 
Garmin-bestand te hebben ontrafeld er 
een roadbook uit hadden gepuurd! Zelfs 
de weinige missertjes in de GPS hadden 
zij uitgevlakt. Over een afstand van 660 
km was er geen afwijking in de kms, en 
hadden ze misschien twee pijltjes fout. 
Hulde! Nog een woord van dank aan ons 
fijn gezelschap; Valérie, Kathy, Flo, 
Lieselotte, Martine, Hugo, Geert,  
Bruno en Eli: gedeelde vreugd is 
dubbele vreugd. Tot de volgende ! 

 

Jan 

30



 
 
 
 
Un grand rallye sous le soleil et les nuages - mais presque pas de pluie.  
Belles routes, bonne compagnie, et un roadbook parfait distillé d'une déscription  
du parcours et d'un fichier .gpx, le tout "made by" Fabienne et Christian.  
Super! Sans eux cela aurait été bien moins amusant.  
Un grand bravo et des remerciements de tout coeur du contingent flamand !      
           

            Jan 

 

Het was een geweldig weekend, samen in een prachtige streek.  
Bedankt voor de geboden mogelijkheid en een dikke proficiat aan iedereen voor de route 
en het extra roadbook. 
We zaten in een zeer goed hotel, met super gedienstig personeel in goed MMRC 
gezelschap, kortom het was een uniek weekend. 
 
Bedankt aan allen 
 

Hugo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s dankzij Koen, Steven & Erik        
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Mazda MX-5 NC occasion aankoopadvies 
 
Het is zomer, de zon is op en weinig is zo mooi als rijden in een goed sturende auto waar het dak af kan.  
Sinds jaren de benchmark : Mazda’s MX-5. De huidige generatie voert het merk vanaf 2005 en gaat als ‘NC’ 
door het leven (na de NA en NB). Een slechte koop kan je er bijna niet aan hebben maar er is genoeg om te 
overwegen voor je tot een definitieve aankoop besluit. 
 

Mazda MX-5 NC in het kort 
 

De allereerste Mazda MX-5 stamt uit 1989. Op zoek naar een fun-auto voor de massa pluist Mazda tot in 
details uit wat mensen zo aantrekt in een kleine open auto. Hij moet klein zijn maar niet benauwd, licht van 
gewicht en inspirerend om te sturen. Snelheid is het laatste waar Mazda bij de MX-5 aan denkt. Wel moet 
het rijden in een MX-5 snel aanvoelen. Terwijl ‘premium’ automerken iedere oneffenheid uit de rijbeleving 
filteren voor een zo hoog mogelijk comfort, laat Mazda de MX-5 juist communiceren met zijn inzittenden. 
Daarbij nauw lettend op alles wat de Britten tot dan toe aan roadsters produceerden én de originele Alfa 
Romeo Spider. Na de NA volgt midden jaren ’90 de MX-5 NB. Dit is meer een ‘grote update’ dan een 
volledig nieuw model. Een sterke vorm van evolutie in plaats van revolutie. Opklapkoplampen maken plaats 
voor normale exemplaren en vanaf de NB is er meer luxe op de MX-5 verkrijgbaar. Leer, 6 versnellingen 
enzovoort. De MX-5 NC introduceert Mazda in 2005 en is wel nieuw, van grond af aan, opgebouwd. Van de 
zelfdragende carrosserie tot viercilinder 16-klepper voorin, alles is anders. Hierbij is Mazda de essentie niet 
vergeten: de MX-5 NC is nog steeds heel licht. In sommige gevallen 5 kg lichter dan een ‘aangeklede’ NB en 
maximaal 120 kg zwaarder dan de originele NA. Hetzelfde geldt voor de buitenmaten.  
Hoewel de NC ‘dikker’ oogt, is deze slechts 3cm langer en 4cm breder dan  
voorgaande generaties. Voorin ligt een 1.8 16-klepper viercilinder met  
126 pk of een 2.0 16-klepper met 160 pk. Helaas geen hoge vermogens of  
opgepepte sportuitvoeringen van Mazda af-fabriek. Deze gebruiken  
een distributieketting in plaats van een riem (NA en NB).  
Daarachter meestal een 5-versnellingen handbak,  
een 6v handbak of automaat zijn optioneel. 
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Helaas voor de langere mens ontwerpt Mazda de MX-5 op een lichaamslengte van ongeveer 1,85 meter. Een 
NC biedt beduidend meer beenruimte dan oudere generaties maar hoofdruimte houdt, vooral met het dak 
dicht, niet over. Let hierop, ga proefzitten en beslis van tevoren of je de MX-5 als pure weekend-auto of ook 
als reis- en vakantieauto wil gebruiken. Als je extra ruimte nodig hebt, kijk dan met name naar de pre-facelift 
MX-5 NC. Bij de eerste bouwjaren is met name de achterkant van het stoelframe zeer eenvoudig aan te 
passen voor 2 à 3 cm extra hoofdruimte. 
Sinds 2006 heeft Mazda een aantal bijzondere uitvoeringen uitgebracht van de MX-5. Speciale modellen, 
actiemodellen en feestmodellen ter ere van het zoveelste productierecord. Bij de release kon men kiezen 
voor één van 3500 zeer volledig aangeklede ’3rd generation limited editions’. Gekenmerkt door een chromen 
raamomlijsting. Opties omvatten sportschokdempers, een 6-versnellingsbak, torsen differentieel, 17″ velgen 
en leren bekleding. Verder zijn er onder andere een ‘20th anniversary‘, ‘Miyako’ of ‘Sport Black’. Veelal 1.8 
uitvoeringen met net een leukere kleur of betere aankleding van het interieur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Als occasion 
 
In Nederland staan er net geen 100 MX-5 NC’s te koop. Gemiddelde prijzen lopen afhankelijk van het 
bouwjaar uiteen van €12.000 voor een 2005 model tot €25.000 voor een late MX-5 uit 2011. 
Kilometerstanden zijn gemiddeld laag en eigenlijk het laatste om op te letten bij een MX-5. De auto’s zijn 
betrouwbaar en dikwijls is de staat van een veel bereden model zelfs veel beter dan die van een auto die 
tijdenlang (winters) stil heeft gestaan. Eén van de eerste zaken waar je tegenaan loopt bij het uitzoeken van 
een MX-5 NC: neem je een soft-top of ‘Roadster Coupé‘. Deze laatste is Mazda’s benaming voor een hard 
metalen klapdak. Het maakt de MX-5 een klein beetje beter beschermd tegen de elementen. Tegelijkertijd 
ogen de ‘Roadster’ of ‘Roadster Coupé’ anders, zeker met de kap dicht. Een stoffen kap inklappen gaat altijd 
met de hand en kost 2 à 3 seconden. Het metalen klapdak heeft 12 seconden nodig om zich volledig 
elektrisch in te trekken. Bagageruimte is voor beiden gelijk. Na de carrosserievorm is er de keuze uit 
grofweg twee motoruitvoeringen: een 1.8 of 2.0 viercilinder. De 2.0 is sneller maar verschillen met de 126 pk 
1.8 zijn klein. Het grootste verschil: de 2.0 is optioneel leverbaar met 6-versnellingsbak én torsen 
differentieel. Een 6-versnellingsbak met iets kortere verhoudingen. Toerentallen zakken minder snel terug bij 
opschakelen. Tegelijkertijd maakt het torsen-differentieel meer sportief rijden mogelijk, hoewel dit op glad 
wegdek verraderlijk kan zijn. Brandstofverbruik voor beiden benzinemotoren ligt afhankelijk van de rijstijl 
ongeveer tussen de 7 en 8,5 l/100km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alle MX-5 NC’s zijn voorzien van ABS, elektrische ramen, airbags (links, rechts 
en zijkant) en stuurbekrachtiging. Optioneel zijn ook Mazda’s ‘Dynamic Stability 
Control’ aanwezig, leer, airconditioning en sportstoelen. Vanaf de facelift in 2009 
heeft Mazda het onderstel iets verfijnd en de carrosserie stijver gemaakt. 
 
Aandachtspunten 
 
Waar voor op te passen bij een MX-5 NC? Zoals gezegd: een echt slechte koop 
maak je bijna niet. Wel kan je te veel betalen voor een niet zo goede auto. 
Problemen die voor kunnen komen zijn, ook bij deze vrij jonge auto’s; roest en 
slecht onderhoud. 
Een MX-5 heeft weinig zorg nodig maar het is essentieel om de afwatering van de cabriokap goed schoon te houden en 
olieverversingsintervallen aan te houden. Om de 20.000 km of ieder jaar heeft een MX-5 nieuwe olie nodig. Verzeker jezelf 
van papieren die bevestigen dat dit gebeurd is. Verder is het zeer aan te raden iedere 2 à 3 jaar remolie te vervangen, bij 
sportief rijden willen remblokken nog wel eens hard gaan. Een iets te sportief rijdende vorige eigenaar is wellicht het grootste 
risico bij aantrekkelijk geprijsde tweedehands MX-5. Controleer daarom draagarmen, speling in het onderstel en wellicht de 
uitlijning. Kijk naar de profieldiepte van de banden en vooral het verschil voor-achter. Velgen zijn ook een goede indicator. 
Achter stoeprandschade of opvallend nieuwe aftermarket wielen kan altijd een minder prettig verhaal zitten. 
Er bestaan verder veel fabels over ‘onbetrouwbare distributiekettingen’. Hoewel af en toe een slecht exemplaar 
onvermijdelijk is zijn deze motoren zeer betrouwbaar. Mazda heeft nooit grote problemen met kettingen gehad. 
Forumverhalen zijn vaak op onderbuikgevoelens, niet cijfers, gebaseerd. Het motorblok voorin is een volledig standaard 
Mazda MZR-blok, door Mazda ontwikkeld en later onder licentie ook door Ford gebouwd. Juist onderhoud belangrijk. Goede 
schone olie is voor een distributieketting belangrijk. Ook dient iedere 120.000km de klepspeling te worden gecontroleerd.  
Roest komt voor bij verstopte afwateringsgoten van de cabriokap en soms bij de achterklep. Een zeer dun achterklepje houdt 
het gewicht laag maar behoeft ook goede bescherming. Gebeurt dit niet dan kunnen met name aan de binnenkant, rond 
scharnieren, slechte plekken ontstaan. 
Prijzen beginnen bij ongeveer €9000,- en lopen voor de eerste generatie NC’s op tot zo’n €16.000,-. Verbazend genoeg is 
het aanbod grijze en donkerblauwe muizen ook bij de MX-5 groot. Dit terwijl juist bij deze auto’s opvallende kleuren scoren. 
Felblauw, rood en knalgroen zijn kleuren om naar uit te kijken. Juist ook omdat deze auto’s altijd meer op zullen vallen bij 
een eventuele verkoop in de toekomst. 



 

Conclusie :  
 
Op zoek naar zo veel mogelijk rijplezier binnen de Nederlandse 
rijbewijsgrenzen? Met een Mazda MX-5 kom je een heel eind. 
Een rumoerige auto met amper bagageruimte maar ook een 
lichte speelse auto. Vaste lasten zijn beperkt, onderhoud is 
overzichtelijk en het brandstofverbruik acceptabel. Standaard zijn 
het lichtvoetige auto’s. Voor extra sensatie is er een groot 
aanbod aan onderstel aanpassingen en uitlaten beschikbaar. Veel 
wijzigingen die Mazda in 2009 heeft doorgevoerd aan het 
onderstel zijn ook te benaderen met aanpassingen aan veren en 
schokdempers van oudere modellen. 
Let niet op de kilometerstand. Zoek naar een met enige 
regelmaat gebruikte MX-5 met onderhoudshistorie. Kies er een 
met leren interieur omdat die veel beter bestand zijn tegen 
eventuele waterschade. Controleer de bak waar de cabriokap in 
zakt goed op vervuiling en roest, controleer het dak op losse 
naden en kies vooral een leuke kleur uit. Verder is het: instappen 
en rijden, bij 20.000 km een stop en weer door, met het dak open natuurlijk.  

 
Bron : http://www.autoblog.nl/nieuws/mazda-mx-5-nc-occasion-aankoop-advies-58749 

 
 

 

 
 
CLASSIC CARRIERS 
Vanaf – A partir de 199 € ! 

 



Mazda Pondering MX-5 Diesel 
Japanese carmaker considers offering next-gen 
MX-5 with bespoke diesel engine.  
 
Having signed a joint-venture agreement with Alfa Romeo back in 
January, details regarding Mazda’s next-generation MX-5 and Alfa 
Spider are coming to light. While we know both cars will share a 
rear-wheel-drive platform and will be built at Mazda’s Hiroshima 
plant in Japan, Auto Car is reporting the cars will also be powered 
by bespoke engines, with a diesel unit being considered for the MX-
5. Due next year, Mazda’s new sports car will feature a new 
naturally-aspirated SkyActiv gas engine with a capacity in the region 
of 1.6-liters and an output of 130 hp for the entry-level model. 
 

Other units under consideration include a larger SkyActiv engine 
(turbochargers are unlikely to feature as Mazda doesn’t want the 
MX-5 anywhere near forced induction) and a diesel engine. The 
Japanese carmaker is unsure how responsive the market will be to a 
small diesel roadster, while the lightweight, high-revving nature of a 
gasoline unit makes an oil-burner even less likely. Alfa Romeo will 
almost certainly use its 1.4-liter turbocharged "TB" engine in an 
entry-level Spider. Other powerplant possibilities include the more 
powerful MultiAir and the 4C’s 1750 TBi units, with output ranging 
from 120 to 296 horsepower.  
 
Both cars will come with six-speed manual transmissions, and weight-
reducing measures should keep the MX-5 under 2,000 lbs. The Alfa 
Spider will boast typical Italian styling to further distinguish it from its 
Mazda cousin; something resembling the Pininfarina-penned 

2uettottanta Concept (pictured) that debuted at the 2010 Geneva Motor Show would be most welcome. 

 
Bron : http://www.carbuzz.com/news/2013/5/5/Mazda-Pondering-MX-5-Diesel-7714180/ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De MX-5 specialist ! 
Steeds verschillende MX-5 modellen beschikbaar ! 
Tevens verkoop & montage van MX-5 accessoires ! 

 

Garage Van Den Broeck 
MECHELBAAN 237 * B-2580 PUTTE 
TEL : 015 / 75 50 05 * FAX : 015 / 75 33 19 
mazdavandenbroeck@skynet.be 
www.mazda-vandenbroeck.be 
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Miata MX-5 Roadster Club 

v.z.w. / a.s.b.l. 
 

Ronald Van Kelst 
Putsesteenweg 197 
B-2820 Bonheiden 

 
Tel 015/27.89.86  
Fax 015/33.65.09 
GSM 0475/72.01.78  

 
info@mx5club.be  

 
 

http://www.mx5club.be 

 

 

Mazda6 Lease Car of the Year 2013 

Willebroek, 19 april 2013.  Op 18 april 2013 riep Alphabet Belgium de 

Mazda6 uit tot Lease Car of the Year 2013. De winnaar werd verkozen door 

12 juryleden, samengesteld uit wagenparkbeheerders, vakpers en interne 

specialisten van Alphabet. Eerder die avond was de Mazda6 al bekroond met 

de titel Best in class in de categorie Business+. 

Willebroek, le 19 avril 2013. Le 18 avril 2013, Alphabet Belgium a élu la Mazda6 Lease Car of the Year 

2013 en présence de plus de 350 personnalités du secteur. Le gagnant a été sélectionné par les 12 membres 

d'un jury composé de gestionnaires de parc automobile, de journalistes de la presse spécialisée et de 

spécialistes internes d'Alphabet. 

 


