Van heden naar verleden

In het jaar 1985 was er een rit die zo genoemd werd, de heden naar verleden rit en
waarom de rit zo heette, is uit het verhaal niet erg duidelijk geworden. Wel bleek dat
de rijders regelmatig de mist in gingen door aanwijzingen aan de linkerkant van de
weg serieus te nemen. Oeps …
We blijven heden in het verleden van 1985 en vermelden een aantal activiteiten
zonder de chronologische volgorde in acht te nemen. Een creatief jaar, in ieder geval
wat de namen van de ritten betreft. De Oud Hollandsche snertrit bijvoorbeeld,
waaraan 34 auto’s deelnamen. Over de rit werd een gedicht gepubliceerd dat begon
met de volgende regels:
De Oud Hollandsche snertrit, dat sloeg op het eten,
Uiteindelijk werd het een dag om nooit te vergeten …
Er was een beeldenstormrit waarvan jammer genoeg
alleen de uitslag werd vermeld en verder een
Sluizen/sleutelrit. Bij nadere bestudering bleek sleutel
te slaan op het sleutelen aan diverse auto’s die stil
kwamen te staan. En sluizen? Dat sloeg op de plek waar “tussen de dampen van de
hoogovens” een zilte versnapering in de vorm van een haring werd uitgereikt. De
naam is dus eigenlijk achteraf pas ontstaan.
“En dan gaan we naar de speeltuin” … nee, geen rit, maar een verwijzing naar de
traditionele (?) Kennemerland BBQ (met vlees van Kees) die in juni werd gehouden
en waar ook kinderen zich dus prima konden vermaken (Speeltuin Overveen).
De Koetje-boe-rit, dat was iets met koetjesrepen, klompen,
een kaasboerderij en zelfs koeien melken. Je zult het maar
meegemaakt hebben!
Maar het werd nog veel leuker bij de
Ooievaarsnestenrit met vragen over ooievaars waarop velen
het antwoord schuldig bleven en geen punten scoorden.
Echter, een herkansing was mogelijk: steltlopen, maar dan
ook nog met een pop in je mond en met de bedoeling om die
pop elders in een wieg (en niet ernaast) te deponeren.

Met een fraaie plaat uit
1985 keren we terug uit
het verleden naar het
heden.
Hebben jullie dat nu
ook? Dat je bij het
lezen van alles wat
hierboven staat, het
idee krijgt dat MGTTO
iets ouder geworden is.
Maar niet bezadigd,
toch … ?

