Oldtimertocht op de tocht?

Gerrit van Steijn is met zijn Mercedes
Cabrio 190 SL een van de 330
deelnemers aan de Oldtimertocht
Vianen.
FOTO WILLIAM HOOGTEYLNG

VIANEN
Oldtimertochten zijn populaire
evenementen in het gebied net
onder de Lek. Kunnen alle tochten
apart blijven bestaan als zeventien
kernen en dorpen van de
gemeenten Vianen, Leerdam en
Zederik samen fuseren tot
Vijfheerenlanden?
ASTRID PEL

Gerrit van Steijn (74) uit Leerdam is
komende zaterdag een van de 330
deelnemers van de 31ste
Oldtimertocht in Vianen. Hij vindt
deze tocht de mooiste in de hele
regio. Maar tegelijkertijd hoopt hij
dat alle kleinere tochten ook blijven
bestaan. ,,Vianen staat bovenaan
mijn Oldtimerdag-lijst. De stad leent
zich er prima voor. De organisatie
is goed en sterk.''

Van Steijn kocht de zijne acht jaar
geleden als opknappertje, vertelt
hij. ,,Toen ik hem aanschafte was
hij rood. Met restaureren kwamen
we erachter dat hij oorspronkelijk
zwart was geweest. Ik heb hem
helemaal in de oorspronkelijke
staat terug laten brengen, dus ook
de kleur.''
In dat dashboardkastje zit de enige
moderne techniek verborgen die
Gerrit van Steijn gebruikt in geval
van nood, biecht hij op. ,,Dat is mijn
losse TomTom. In principe doe ik
alle navigatie met de kaart maar
vooral in het buitenland is het
prettig dat je hierop kunt
terugvallen als dat nodig is.''
Het wordt zaterdag de laatste
Oldtimertocht van de zelfstandige
gemeente Vianen. Wim van Eijk zit
als pr-man in de organisatie van de
31ste Oldtimertocht ervan. Hij
gooide bij een van de
vergaderingen dit jaar al een
balletje op over het samentrekken
van verschillende Oldtimertochten
in de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden. ,,Ik wilde peilen
hoe ze erover dachten in het
bestuur, maar die gedachte heeft
duidelijk nog tijd nodig.''

Als geboren en getogen
Leerdammer breekt hij een lans
voor de kleinere tochten. ,,Het zou
zonde zijn als de kleine tochten
zoals die van Leerdam worden
toegevoegd aan die van Vianen. Ik
denk dat de Oldtimertocht van
Leerdam dan ophoudt te bestaan.''
In september is de tocht in
Leerdam en vorige week was de
Oldtimertocht in Zederik.
Zijn Mercedes Cabrio 190 SL
(1960) is uit de garage en staat net
als eigenaar Gerrit te glimmen. De
stijlvolle jaren-60 auto is een van
de 360 zeldzame voertuigen die
zaterdag naar Vianen komen.
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