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Op zaterdag 4 oktober ging de MOVUB-rally 2003 van 

start ter hoogte van het militaire kerkhof in Henri-

Chapelle. Een ontbijt werd aangeboden, bestaande uit 

koffiekoeken, fruitsap, melk en echte AZ-koffie. Alle 

deelnemende ploegen kregen een roadboek en moesten 

zich richting begraafplaats begeven voor de start van de 

rally. Een klein incident met de plaatselijke paranoïde 

concierge gaf alles een 

extra dimensie, like he 

said ‘You are on 

American property’. 

Gelukkig kwam de arm 

der wet tussenbeide en 

gaf op zijn minst de 

Belgen het voordeel van 

de twijfel. 

   

De vragen waren blijkbaar niet van 

de poes, slechts enkelen kenden het 

verschil tussen een parkiet en een 

arend. Het aantal kruisjes op het 

kerkhof werd al evenmin geteld en 

op laffe wijze werd het exacte 

aantal zomaar van de muur 

geschreven. 

De kolonne vertrok verder richting 

Eupen. Het weer was even 

wisselvallig als in de tijd van toen.  

In Sourbrodt werd ter hoogte van 

het informatiepunt ‘Haute Fagnes’ 

gestopt. Behalve enkele vragen werd hier ook de alom 

gevreesde proef-proef gehouden. Twee groepen hadden 

de juiste smaakpappillen.  

In Elsenborn kwamen we het eerste rupsvoertuig tegen 

evenals een kazerne van het Belgische leger. 

De groep hield dan halt bij een monument in Rocherath, 

waar ferme discussies gehouden werden betreffende 

werkinstrumenten. Begrijpen wie begrijpen kan. 

Krinkelt, Bullingen, Butgenbach, Waimes, en Baugnez 

werden ook aangedaan. 

 

De middagpauze vond plaats in 

Malmedy. Hier zorgde een 

plaatselijk onweer voor gezellig 

vertier in één van de talrijke 

eetgelegenheden (geef toe na zo’n 

zomer wilt ge gewoonweg niet meer 

op een terras zitten). 

 

Via Ligneuville en Kaiserbaracke-Nieder Emmels 

belandden we in Sankt-Vith. Net zoals tijdens de rally 

vorig jaar hadden de kaloten ook dit jaar weer 

toegeslagen en onze ‘Kever’ op het rondpunt in Sankt-

Vith vervangen door een ‘Brandblusapparaat’. Gelukkig 

waren we hierop voorzien en via GSM kwam iedereen 

toch nog in het juiste bos terecht. Zowel volwassenen als 

kinderen ontplooiden zich tot echte helden in het bos. De 

test met de verrekijker heeft nieuwe diersoorten en 

planten aan het licht gebracht, slechts enkelen zagen dat 

er maar drie Amerikanen in de jeep zaten. 

 

Na het bosspel begaven we ons naar 

Vielsalm via Poteau. Grand Halleux, 

Neufmoulin en Trois-Ponts werden 

doorkruist om uiteindelijk in La 

Gleize te belandden. Hoewel velen 

reeds uitgeput waren en droomde van 

een receptie met dranken en spijzen 

werd hen nog een museumbezoek 

opgedrongen. Tot overmaat van ramp 

was de loketbediende totaal 

de kluts kwijt en begon 

Engels, Duits en andere talen 

door elkaar te praten. We 

vergeven dit aangezien het 

museum er zoals steeds netjes 

bijlag en een grote indruk 

naliet. 

 

Tenslotte strandde iedereen in het hotel 

waar receptie en prijsuitreiking 

plaatsvond. Het verbeterwerk werd 

uitgevoerd door een ietwat aangeschoten 

generaal, zijn naam ontglipt mij. 

Bonuspunten gingen uit naar 

originaliteit en antiklerikaliteit. 

 

De eerste prijs werd door 

Familie De Boe in 

ontvangst genomen. 

 

Andere minder 

gelukkigen kregen 

eveneens waar voor hun 

geld: worsten, wijn, boter, 

kaas, chocolade, maskers, 

crèmes etc. De receptie omvatte verder Kirr Bourgignon 

en kleine hapjes. Iedereen tevreden naar de kamer. 

Na een frisse douche was iedereen present op de 

avondreceptie. 

Een avondmaal bestaande uit plaatselijke 

wildspecialiteiten bevredigde de smaakpapillen. Het 

knetterende haardvuur, de gezellige sfeer en de lekkere 

wijn zorgden voor een geslaagde avond.  

De volgende ochtend was een ontbijtbuffet voorzien met 

vers fruitsap en zoveel meer. Paraplu’s werden voorzien 

voor de zondagactiviteit maar als bij wonder klaarde de 

hemel op. Een natuurwandeling zondagmorgen onder 

professionele begeleiding van een humoristische gids 

maakte uiteindelijk van het weekend een onvergetelijke 

gebeurtenis. 

 

 

Nick & Stijn 

Waar is die Rotweiler 

gebleven ? 


