Reportage Wouter Jansen

Bij een huwelijk heet het Paarlen, als de
periode van dertig jaar wordt gevierd.
De beurs van de Belles Champenoises
vierde dit jaar een soortgelijk feestje,
waarbij we kunnen opmerken dat het
nog nooit zo groots, zo mooi was. Iets
waar sommige echtelieden wellicht een
voorbeeld aan kunnen nemen…?

Voorjaarsbeurs in de Champagne

Paarlen

in Reims
Traditiegetrouw -we waren er immers al meer dan twintig
keer- maken we er een leuk uitje van. Op vrijdag afzakken via
de N2 naar Reims, daar een hotelletje, ’s avonds na het schudden
van de handen van veel kennissen een geschikt eethuis opzoeken en zaterdagochtend vroeg naar het terrein van de Expo. De
website van Météo France had laten weten dat paraplu en zelfs
een jas konden worden thuisgelaten, het leek wel voorjaar.
De toegang verloopt mede door het beschikbaar zijn van
e-tickets minder chaotisch en het dreigingsniveau van terroristen is blijkbaar zo laag dat niemand zijn tas hoeft te openen.
Dan snel naar de kraampjes, binnen en buiten. Honderden stands
bieden weer al het mogelijke aan en bovendien zijn alle clubs
die iets voorstellen met een enthousiaste crew aanwezig. Omdat
de organisatie de dertigste verjaardag viert, worden ook modellen die een veelvoud van tien jaar bestaan in het zonnetje gezet.
Wat te denken van de HY? Of de laatst geproduceerde Traction,
die in juli 1957 van de lopende band liep?

Zomaar op straat…
Op weg naar het restaurant komen we in het centrum een behoorlijk aantal klassieke Citroëns met Nederlandse kentekens
tegen. Het zal de argeloze voorbijganger het idee geven dat
alle oude Franse Eenden, DS’en en Dyane’s door die vermaledijde ‘Ollanders zijn ingepikt. Gelukkig beseft een deel van
hen dat het een goede zaak is, omdat ze anders richting sloop
zouden zijn verdwenen…

Het aanbod van onderdelen en gereedschappen is groot, erg
groot. Het is haast ondoenlijk om iets uit te zoeken. Zelf speur
ik in dit soort gevallen nog naar nieuwe koplampen voor de
Ami8. Maar die zijn er nauwelijks, en bovendien moeten ze niet
verward worden met die van de Ami6. Komt later nog wel een
keer, er is nu geen noodzaak toe.
Op het gebied van oud papier en dito foto’s is er weer een flink
aanbod, maar voor de liefhebber die al bijna alles heeft is het
aanbod schamel. Bij een bevriende standhouder nog een stapeltje authentieke prenten kunnen overnemen, maar verder bedraagt
het aantal échte vondsten precies één stuks. Na het maken van
foto’s en het nuttigen van een lekker broodje is het in de loop
van de middag tijd om de biezen te pakken. We sluiten het
bezoek af met een wandeling over het parkeerterrein waar
ontelbare klassiekers geparkeerd staan. Dan nog een dagje genieten in de regio, de champagnevoorraad aanvullen…
Volgend jaar weer - als één van de 26.000 bezoekers?
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