
Rustyco: niet gek!
Naar aanleiding van het persbericht in K&T 146 beloofden wij u 
een test met Rustyco, een middel dat roest moet oplossen. Welnu, 
wij namen de proef op de som en het resultaat stemde alleszins tot 
tevredenheid. Loop even met ons langs de foto’s. 
1: Flink door corrosie aangevreten vliegwiel
2: Ingesmeerd met Rustyco-gel, halfuur intrekken
3: Met staalborstel ingewreven, schoon eindresultaat
4: Kleine spulletjes, klaar om in bad te gaan
5: Water met Rustyco-concentraat doet roest losweken
6: Nabehandeld met staalborstel: mooi clean
Beslist geen loze beloften dus, van Rustyco. Dat schiet toch flink wat 
meer op dan met cola of andere paardenmiddelen in de weer gaan. 
En nieuwe onderdelen kosten al gauw het veelvoudige van het beet-
je roestoplossend middel dat we hoefden te gebruiken. Chapeau!
Info: www.tools.vocor.nl
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VenRay oldtimeR city
Knapzakken Toer Venray, za 24 juli
Venrayse Oldtimer Toertocht, zo 25 juli
The Night of the Roaring Oldies, Venray, zo 19 september

Feitelijk staat Venray Oldtimer City voor een aantal activiteiten op ver-
schillende tijdstippen. We lopen er even langs. De aftrap wordt gegeven 
door de Knapzakken Toer, welke de deelnemers de gelegenheid geeft een 
rit van 150 kilometer binnen een dag af te leggen, inclusief picknick(s). De meegegeven knapzak blijkt daarop toegerust. Uitsluitend voer-
tuigen van 1975 of ouder komen in aanmerking voor het volbrengen van deze tocht, waarbij voorinschrijving verplicht is. De Knapzakken 
Toer begint om 09.30 uur. Hetzelfde leeftijdscriterium geldt voor de voertuigen die een dag later aan de Venrayse Oldtimer Toertocht (naar 
keuze 50 of 80 kilometer) worden blootgesteld, maar voor deze happening hoeven de eigenaren zich pas op de bewuste dag op te geven, 
tussen 11.00 en 15.00 uur. Vervolgens verstrijken er bijna twee maanden eer The Night of the Roaring Oldies plaatsvindt, een nachtrit van 
120 km voor klassiekers die de 25-jarige leeftijd hebben bereikt. Om 04.00 uur klinkt het startschot, om 09.00 uur vindt de afsluiting plaats, 
met een klassiek Engels ontbijt. In de tussentijd trakteert men u op diverse inspannende en ontspannende zaken. 
Info/inschrijven: www.venrayoldtimercity.nl / info@venrayoldtimercity.nl / 0478 585140 / 510831 (Night)
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