
BELGISCHE NATIONALE STAG MEETING 2017 

“BACK TO THE ROOTS” 

 

Beste leden en Stag liefhebbers, zoals jullie weten gaat onze 

Belgische Nationale meeting normaliter altijd door op de 

eerste zondag van september.  

WEL LET OP, want dit jaar doen we het even anders en zal 

de meeting plaatsvinden op 10 september of de tweede 

zondag van de maand. 

Aangezien we aan onze dertigste editie gekomen zijn, geven 

we er de naam “BACK TO THE ROOTS” aan. 

We gaan deze dus houden in Limburg waar het allemaal 

over dertig jaar begon en Gilbert Rongé het jaar daarvoor 

een STAG had gekocht. Hij is een man die nooit stil zit en 

zodus al gauw een aantal STAG-bezitters bij elkaar wist te 

brengen en tevens aan de wagen zelf begon te sleutelen . 

Dit groeide al snel uit tot een club en terzelfder tijd kregen we 

er een STAG-dokter - zoals we hem weleens noemden - bij 

omdat hij vele STAG-problemen wist op te lossen en een perfect onderhoud wist te geven aan 

onze karretjes. 

Toen ik hem aansprak over het 

organiseren van deze nationale 

meeting, ging hij schoorvoetend 

akkoord. Maar snel als hij nog altijd 

is, hing hij de dag nadat de datum 

was vastgelegd al aan de telefoon 

omdat het treffen al voor 85 percent 

in elkaar stak. 

Voor hen die hem kennen wordt het 

en prettig weerzien en voor de 

anderen kan het een oplossing voor 

een of ander ingewikkeld probleem 

zijn, want hij kent de STAG van buiten. Zelfs tot over de grenzen kunnen ze nog wat van hem 

leren. 

Eigenlijk heeft hij in die periode de Stag in België een beetje terug op de kaart gezet door ons uit 

ons isolement te halen. Je was in de jaren eind zeventig en tachtig volledig aan je lot 

overgelaten, gezien de infrastructuur van British Leyland stillaan volledig instortte. 

Met vriendelijke Stag en andere groeten  

vanwege Jan Van Mechelen en natuurlijk Yvette en Gilbert Rongé. 


