
 

 

 

 

Uitnodiging Bourguignonne rit 
zondag 2 juni MGTTO Landelijke rit nr. 3 in het prachtige Brabantse land 

Vanuit Autosalon Doornhoek, Doornhoek 3 te 5465 RC Zijtaart (bij Veghel) 

Verzamelen om 10 uur en vertrekken om 11 uur voor een rit van 68 km. 

Trailers parkeren apart en krijgen hiervoor ter plaatse aanwijzigingen. 

We rekenen op zonnig en droog weer. Harry van Grinsven, de museum eigenaar, zet speciaal 

voor ons een terras op bij de fraaie tuin zodat we voor en na de rit ook gezellig buiten 

kunnen zitten. Ook het museum met zijn bijzondere collectie is voor ons geopend. 

De titel van de rit is een eerbetoon aan de eerste 

generatie autoconstructeurs. Rond 1900 waren er een 

groot aantal inventieve doorzetters die het voor elkaar 

kregen om motor gedreven voertuigen te maken. Ze 

verdienen alle respect want zij waren het die vanaf niets 

moesten beginnen en die op vele terreinen oplossingen 

moesten verzinnen. Wat moet dat een spannende tijd 

zijn geweest. 

Een symbool uit die tijd is Bourguignonne en het laatst 

overgebleven exemplaar is de trots van automuseum 

Doornhoek. Bijzonder is ook dat dit voertuig nog steeds 

rijklaar is. Op de foto is de motorkap tijdelijk 

verwijderd. Dit geeft een fraai inkijkje in het 

motorcompartiment waar de eencilinder voor de 

aandrijving zorgt. Harry van Grinsven is hier bezig met 

een proefrit na een onderhoudsbeurt. Leuk detail: ook in 1900 was er 

reeds sprake van een vijfbak: niet van de Ford Sierra maar een platte 

riemaandrijving. 

 

Tot ziens, 

Rianne en Walter Jacobs  w-jacobs@kpnmail.nl  0492 462 558 

Rudie en Huib Bruijstens huibbruijstens@gmail.com 0611 2330 39 

De route is vanaf 27 mei tevens beschikbaar als .gpx bestand. Mocht u zo'n bestand willen 

ontvangen, stuur dan uiterlijk 26 mei een e-mail naar huibbruijstens@gmail.com 
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