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Gelukkig Nieuwjaar! Deze wens komt niets te 
laat - tenminste als u dit blad niet te lang on-
gelezen liet liggen. We wilden namelijk op tijd, 
vóór de beurs InterClassics & TopMobiel van 
aanstaande weekend, op uw deurmat liggen. 
Dan is deze nieuwjaarswens dus ook op tijd. 
Veel plezier van uw Healey in 2015, het jaar van 
de veertigste jaargang van ons blad en van het 
achtste lustrum van onze club! 

De redactie van Healey Magazine heeft niet te 
klagen over nieuwswaardige onderwerpen. Er 
gebeurt ook dit jaar weer erg veel in het He-
aleywereldje. Eigenlijk wordt het elk jaar druk-
ker met evenementen en het lijkt wel of er 
steeds meer spektakel is. Ga maar na. 
Om te beginnen: er doen steeds meer Healey’s 
mee aan regelmatigheidsritten buiten ons club-
verband. De eerste editie van het DHC Rally 
Championship, vorig jaar, had direct tot gevolg 
dat er meer Healey’s werden ingeschreven in 
landelijke en internationale historische rally’s. 
Organisatoren merkten dat op en vroegen ons 
waar al die rally-Healey’s opeens vandaan kwa-
men (ik heb ze maar verteld dat ze naar buiten 
zijn gestuurd door Wim Janzen en Rinus Sinke). 
Maar ook onze eigen clubkalender puilt uit. Rit-
ten en bijeenkomsten zijn er bijna elk weekend 
en het is soms dringen in de agenda. Dorine 
heeft elk jaar meer moeite een calendarium te 
maken zonder doublures. En niet te vergeten: de 
activiteiten in de regio’s, van regelmatige avon-
den in een regiohonk tot professioneel georga-
niseerde bezoeken aan bedrijven. Die staan vaak 
niet eens in de agenda, maar ze trekken wel vele 
tientallen leden binnen onze actieve club.
Al die activiteiten leveren in principe mooie 
stof voor publicatie in dit blad of op de web-
site. In theorie, en als het goed is ook in werke-
lijkheid. Want als het klopt dan kan de redactie 
rekenen op spontane correspondenten, op at-
tente fotografen, op actieve tipgevers die ons 
opmerkzaam maken op leuk of interessant ma-
teriaal voor dit blad of voor de website. 
Aarzel ook dit jaar niet de redactie te informe-
ren over wat je zelf de moeite waard vindt in 
Healeyland. We schenken er graag aandacht aan.

Net als in de vorige jaargang bevat het eerste 
nummer van dit kalenderjaar verslagen van 
optredens van Healey’s in twee pittige rally’s. 
Afgelopen november reden 39 Healey’s De 

Langste Nacht rally en kwamen er twee uit 
in de Roger Albert Clark Rally. OK, dat waren 
nogal verschillende evenementen, maar beide 
op hun eigen wijze zeer spectaculair. Geniet in 
dit nummer van de verhalen en de foto’s van 
DLN en RAC.
Er is al gereageerd op de oproep, die ik in het 
redactiestukje in het vorige nummer plaatste, 
voor foto’s van Healey’s in alledaagse situaties 
uit de jaren ‘50 tot en met ‘70. Kijk maar naar 
de eerste oogst in de nieuwe rubriek Histo-
risch Alledaags. Blijf leuke plaatjes uit de eigen 
albums of uit postkaarten sturen naar de re-
dactie (redactie@healey.nl). Als er maar iets 
van een Healey op staat in een tafereel dat je 
- bij wijze van spreken - in die jaren om elke 
hoek kon aantreffen. 

Intussen ligt hier het magazine van AHOCN 
en DHC, die beide dit jaar barsten van ambitie. 
Reken er dus op dat het lustrum, de beurzen, 
de rally’s en alle andere clubevenementen uit-
gebreid publiciteit gaan krijgen. Maar reken ook 
op verhalen over techniek, over merkhistorie 
en over clubmensen en hun mooie auto’s. 

Veel leesplezier in 2015!

Bernie Wolf, redacteur

van de redactiecolofon
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Kastanjelaan 40
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aan dit nummer werkten mee
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Jack Hoogland, Rinus Sinke, 
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Oplage 1250 exemplaren
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Advertentietarieven op aanvraag.
Kleine vraag en aanbod advertenties 
van leden worden gratis geplaatst, 
mits deze betrekking hebben op de 
Austin-Healey.
Overname van artikelen of gedeeltes 
daarvan mag pas na toestemming van  
de redactie van 

Bernie Wolf
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Austin-Healey Owners Club Nederland
Opgericht 6 april 1975, aangesloten bij de FEHAC

inhoud

doelstelling
De vereniging heeft ten doel: het in stand houden van 
het historisch erfgoed automobielen en vaartuigen die 
door Donald Mitchell Healey ontworpen zijn en/of 
zijn naam als merknaam of als typeaanduiding dragen. 
(artikel 2 van de statuten) De AHOCN tracht deze 
doelstelling voor alle typen Healey automobielen en 
vaartuigen te realiseren en te handhaven met de mid-
delen die haar statutair zijn toebedeeld alsmede door 
het doen en laten van al hetgeen dat daartoe bevor-
derlijk kan zijn. (artikel 3 van de statuten) 

lidmaatschap
Inschrijfgeld € 20,-
Contributie p.j. (acceptgiro) € 65,-
Contributie p.j. (aut. incasso) € 60,-
Contributie na 30 juni € 30,-
Aanvullende contributie 
DHC-leden p.j. € 25,-

De vereniging staat ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamers van Koophandel 
onder dossiernummer: 40506579
 

AHOCN bankrelatie
Betalingen dienen gedaan te worden aan de: 
•  Austin Healey Owners Club Nederland, penning-

meester, op de onderstaande bankrekening 
•  Rabobank Centraal Twente:  

Rekening:  11.68.10.742  
IBAN:  NL06RABO0116810742 
BIC:  RABONL2U

Opzegging lidmaatschap: contact s.v.p. de ledenadministrateur of zie www.healey.nl; homepage > lidmaatschap > opzegging lidmaatschap

Copysluiting voor nr. 2 maart-april 2015 > uiterlijk 8 februari 2015
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ereleden

Geoffrey Healey † 
Hans Broers †
Bert Schaap
Hans Post Uiterweer
Gerrit Frieman
Karl Sprüncken
Cees Kooy †
Erik van de Klippe

Naar aanleiding van mijn vorig praatje werd mij ge-
vraagd een foto te sturen hoe ik voor de TV zit. Om te 
bewijzen dat het klopt voldoe ik hierbij aan dat verzoek. 
Ik zie er niet fraai uit, moet ik bekennen, maar ik wordt 
gedwongen...

De regio Flanders heeft een clubhuis geopend in Me-
chelen en tot mijn verbazing was ik uitgekozen om de 
opening te verrichten. Een prachtig home met bar, zit-
ruimte, zwembad en barbecue. Het was een druk be-

zocht evenement ter afsluiting van het Healeyjaar met 
Wim Janzen als spreker, die over aanpassingen van onze 
voertuigen sprak. Zeer leerzaam, vooral voor mij zoals 
jullie weten.

In december hebben wij als bestuur de laatste vergade-
ring van het jaar gehad en het verbaast mij toch steeds 
weer dat wij bestuursleden hebben die zeer actief zijn 
en vooral kennis van zaken hebben. Ook de afspraken 
die wij onderling maken worden stipt uitgevoerd en dat 

maak je niet veel mee in verenigingen. Nu kennen wij 
als bestuursleden natuurlijk wel het/ons credo: “vrijwil-
lig graag, maar niet vrijblijvend” en daar houden wij ons 
aan. 
We hebben uitvoerig gesproken over schades die kun-
nen ontstaan als er auto’s van onze leden op een beurs 
staan. We gaan in ons land meer en meer over naar de 
Amerikaanse claimcultuur waarin benadeelden, soms 
gedwongen door de verzekeraar, een claim neerleggen. 
Stel er staan tien auto’s op een beurs en een idioot gaat 
met een spijker alle wagens af en beschadigd ze. Dan 
komt de vraag op tafel wie er dan verantwoordelijk is. 
Immers, ze zijn ter beschikking gesteld aan de club. Als 
de wagens all risks verzekerd zijn dan moet toch het ei-
gen risico betaald worden en tien auto’s maal, stel, €750 
per stuk kost de club een aardige bom duiten. En dan 
nog niet gesproken over auto’s die alleen maar WA-
verzekerd zijn. Jullie begrijpen, dat wordt een hoop el-
lende. Vandaar dat wij als bestuur besloten hebben een 
nota over dit onderwerp te behandelen op de volgende 
bestuursvergadering, waarin de regels daaromtrent 
worden vastgelegd. Dit betekent dan ook dat wij een 
verzekering moeten hebben om schade en ook het ei-
gen risico te dekken. Wordt vervolgd.

Dan nu eens op het laatst: allemaal een fantastisch 2015 
toegewenst! Dat de sleutelaars lekker sleutelen en de 
rijders lekker rijden, voor elk wat wils dus. Maar vooral 
in goede gezondheid, want dat is ons hoogste goed.

Bertus Bleiji
Voorzitter AHOCN

van de voorzitter bestuur

voorzitter
Bertus Bleiji
Kabelhof 62
3072 WJ Rotterdam
tel. 010 484 55 65
voorzitter@healey.nl

secretaris
Joek Vlasblom
Vossenheuvel 30
5425 VL De Mortel
tel. 0492-362890
secretaris@healey.nl

penningmeester
Chiel Zumpolle
Kerkstraat 12
3211 AS Geervliet
tel. 06 53 16 83 37
penningmeester@healey.nl

evenementen
Dorine van Tuijn
Bredaseweg 93
4902 NR Oosterhout
tel. 0162 432 116
te. 06 55 12 04 45
evenementen@healey.nl

dutch healey 
competitions 
Rinus Sinke
Geenestraat 2 C4
6031 VM Nederweert
tel. 0495 632 707
tel. 06 53 19 62 10
dhc@healey.nl

communicatie & pr
Bernie Wolf
Kastanjelaan 40
2061 ER Bloemendaal
tel. 06 54 74 59 30
communicatie@healey.nl

clubadressen

healeywinkel
Mieke Bleiji - Holty
Kabelhof 62
3072 WJ Rotterdam
tel. 010 484 55 65
winkel@healey.nl

webmaster 
Vacature
web1@healey.nl

Bertus Bleiji

Van de ledenadministrateur
In de afgelopen periode hebben de onderstaande leden zich aangemeld bij de AHOCN.
Naam Plaatsnaam Type Healey
P.R. Moerman Amersfoort Nog geen Healey
J. de Vries Voorhout 3000 Mk 2 1963
A.C. Snoek Dalem Nog geen Healey
F. Dirks Valkenburg Nog geen Healey
B. Thewissen Beek-Geverik Nog geen Healey
D.P.P. Sassenburg Aardenburg Nog geen Healey
J. de Nijs Oudenaken (B) 3000 MK 2A 1963
M.P. van Vliet Vught 3000Mk 1 1960
B. Rossingh Onstwedde 3000 Mk 3 1960
L. van Lammeren Waalwijk Nog geen Healey
B. Versloot Malden 3000 Mk 3 1967
G. Liebens Duffel 3000 Mk 3 1966
Met vriendelijke groet, Annie Veen

Ed de Ruig, scheidend regiomanager van AHOCN Regio Midden, meldt dat Wolter van Houten het 
stokje over neemt. Zie het Regionieuws, waar ook staat dat de regio-avond iedere vierde donderdag 
van de maand in het Healey Museum is. Regio Midden is bereikbaar via e-mail midden@healey.nl.
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uit de post

Van 28 januari tot 4 februari vindt 
de 18e editie van de Rallye Monte 
Carlo Historique plaats (zie http://
acm.mc). Zoals gebruikelijk zijn 
er verschillende startplaatsen. De 
Britten maken altijd publiciteit 
rond hun startplaats, dit jaar bij 
de abdij van Paisley.

In het september 2014 nummer van MG-Nieuws, het periodiek 
van onze gerespecteerde collega’s van de MG Car Club Holland, 
stond een fotootje van een Midget bij het TT-circuit Assen in juli 
2014. Dat rode exemplaar was getooid met een bekende sticker, 
zoals de foto verraadt. Verschillende merken koesteren gemeen-
schappelijk erfgoed.

FEHAC presenteert de uitkomsten 
van het Europese FIVA onderzoek 
naar de oldtimereigenaren, clubs en 
de oldtimermarkt.
Uit een FEHAC persbericht Bunnik, 5 december 2014

Nederland is van oudsher 
een land met veel old-
timerliefhebbers. Mede 
daarom speelt de FEHAC 
een belangrijke rol bin-
nen de FIVA. FEHAC-man 
Tiddo Bresters heeft in 15 
landen tegelijk voor FIVA 
een onderzoek geleid met 
het team van Professor 
Bert van Wee (Universiteit 
Delft) en onderzoeksbureau GfK.

Het FIVA onderzoek werd uitgevoerd in 2014. Er werden ge-
gevens verzameld van 20.000 oldtimer eigenaren, 1500 clubs 
en 1000 bedrijven verdeeld over 15 EU landen. 
Het onderzoek toont dat clubs moeite hebben voldoende vrij-
willigers te vinden, ook al groeit de oldtimerbeweging in het 
algemeen, en hoe bedrijven worstelen met het vasthouden 
van specialistische kennis en het vinden van gekwalificeerde 
medewerkers. 
Het onderzoek laat verder zien dat 57% van de clubs deel-
neemt in meerdaagse internationale evenementen, wat binnen 
de Europese toeristensector minimaal 2000 extra banen cre-
eert. 44% van de clubs is actief voor goede doelen en liefdadig-
heid, zoals inzamelingen en ritten met minder validen.

Het onderzoek bewijst eens te meer dat oldtimers beperkt en 
selectief gebruikt worden en vrijwel nooit als dagelijks vervoer. 
60% van de klassieke auto’s rijdt minder dan 1000km per jaar, 
en dat percentage is nog hoger voor klassieke tweewielers en 
bedrijfsvoertuigen.
Oldtimer eigenaren geven jaarlijks gemiddeld alleen al €3.800 
uit aan restauratie, onderhoud, onderdelen en accessoires. Een 
conservatieve schatting is dat de omzet van de oldtimerbe-
drijfstak in Europa liefst €5,5 miljard bedraagt en daarmee tus-
sen de 100.000 en 140.000 arbeidsplaatsen in stand houdt. Dat 
betreft voornamelijk middelgrote en kleine bedrijven, die met 
zorg naar de toekomst kijken.

FIVA en FEHAC zien het daarom als hun taak initiatieven te 
ontplooien voor het ondersteunen van die bedrijfstak, het 
zoeken van ondersteuning bij overheden, en bij opleiders en 
onderwijsinstellingen voor het vasthouden van kennis.
Voor meer interessante feiten verwijst de FEHAC naar het 
onderzoeksrapport, dat online beschikbaar is op www.fehac.nl.
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Flip Brühl
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De steekassen zitten met een zeer grote moer op de hub van 
de achteras bevestigd. De linker as met links draad, de rechter 
as met rechts draad. Dat is niet voor niets. Als de lagers vastlo-
pen draaien deze moeren vaster bij vooruit rijden. Het zijn grote 
dunne moeren. Er is veel discussie over hoe vast ze moeten. Dit 
aantrekkoppel wordt namelijk nergens door de fabriek voorge-
schreven. De achteras van de A35 en de Riley zijn identiek aan 
die van de Frogeye. Maar ook voor deze assen is geen aantrek-
koppel bekend. 
Bij het losmaken van de moer ervoer ik dat ik erg veel kracht 
moest zetten. Meer dan ik ooit eerder deed. De moer zag er on-
beschadigd uit en was kennelijk nooit los geweest. 

De meeste mensen zijn het er over eens dat een aantrekkop-
pel van 140 ft/lbs in de goede range zit. Dit getal is iets minder 
dan het aantrekkoppel van de MGB. De achteras van deze auto 
is iets dikker. Het getal lijkt erg hoog. Gezien de afmetingen van 
de moer gaat deze pas kapot boven de 300 ft/lbs. Niet iedereen 
beschikt over een momentsleutel met zo’n aantrekkoppel. Een 
alternatief met een niet exacte uitkomst is om de moer gewoon 
aan te hameren, net zoals je dat bij een spaakwiel doet. Dat gaat 

ook vaak goed. De moer is 1 7/8 inch. Ik heb zelf geen dop in 
mijn doppenset met deze afmetingen. Ik heb een pijpsleutel 46 
mm gekocht, die past er krap omheen. Er gaat een heel lange 
stang doorheen: 140 ft/lbs = 19,3 kg/m en dat is veel. De moer 
wordt geborgd met een borgplaat. Je kan de oude borgplaat nog 
gebruiken als het uitstekende lipje van de plaat nog heel is (die 
op de foto is kapot). Gebruik niet de oude vouw maar maak een 
nieuwe op een andere plaats. Je kan ook Locktite 270 gebruiken. 

Ik gebruik zelf afgedichte lagers in de hub: SKF part# 6207zz, 
NSK part# 6207vvc-mav2. Dit zijn met vet voorgevulde en met 
rubber afgedichte lagers die de oliekering ondersteunen en niet 
slijten door rotzooi uit het differentieel. Ze gaan meer dan een 
autoleven mee. Geweldig! 

Losvliegende hub

Ik zag dit plaatje, waarop het wiel losraakt van de hub.

Komt het vaak voor en is het te voorkomen?

Ja, de steekas achter kan losraken. Ik heb nooit iemand gesproken die het is overko-

men, ik heb er wel over gehoord, gelezen, er video’s en foto’s van gezien. Men is het er 

over eens dat keihard achteruitremmen er iets mee te maken kan hebben. Hoe zit dat?



Leather FLIGHTJACKETS

Dames & Heren LAMMY's 

Austin Healey Gadgets

Hoofdstraat 53 MEPPEL  

tel.: 0031 (0) 654943900

john@healeymenswear.com
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Een gelukkige combinatie
Jetze Visser (64) was als kind al gegrepen door mechanisch ‘speel-
goed’. Eerst met treintjes, maar al snel werd het bromfietsbloed 
in hem wakker en snelheid was zijn ding. Na de Batavus Whippet 
kwam er een Kreidler en toen het rijbewijs in het vizier kwam, 
werd er een Mini aangeschaft. ‘Engels moest het wezen’, zo start 
hij zijn betoog. ‘Die eerste Mini speelde een hoofdrol in mijn 
jonge dagen’. Hij verhaalt over avontuurlijke vakanties en vooral 
veel jeugdig elan. Toch kwam uiteindelijk het Friese no-nonsense-
karakter boven drijven. WERKEN werd, destijds in Friesland, met 
hoofdletters geschreven. En die bezigheid viel uitstekend te com-
bineren met het gevoel voor avontuur wat hem, ook nu nog, niet 
ontzegd kan worden. Die gunstige combinatie leverde naast de 
nodige financiële middelen ook een evenredige hoeveelheid stress 
op. Zijn vrouw, Jellie, bracht dat onomwonden ter sprake en op-
perde dat het tijd werd voor een partijtje genieten van het leven. 
‘Dus nam ik afstand van het werk. Aanvankelijk alleen op vrijdagen, 
dat voelde als ‘spijbelen’, aldus Jetze. ‘Maar ook aan vrije tijd raak 
je gewend’. 

Eerste schreden
‘Om werk te maken van de oude liefde ‘techniek’ besloot ik om de 
beurs ‘Vehikel’ eens te bezoeken. Daar stond een Healey en scoor-
de ik ook een clubblad’, zo vertelt onze gastheer. ‘Een Healey ken-
de ik nog van vroeger, want de dealer in Leeuwarden had er een in 
onderhoud. Ik reed destijds een Mini dus kwam ik die Healey wel 
eens tegen. Het geluid van die zescilinder is nooit meer uit mijn 
kop gegaan.’ Op de terugweg, op een bankje op de Veluwe, bracht 
Jellie het nog eens ter sprake. ‘Waarom bel je niet eens’, moedigde 
ze aan. Jetze bleek in dit geval een regelrechte push-over. Via Mi-
chiel Capelle kwam hij in het bezit van een fraaie 3000 MK 3.

In marstempo voorwaarts
Waren de eerste schreden nog ‘Pianissimo’, al heel snel ontdekte 
hij de mogelijkheden van een snelle auto en wat je daarmee kunt. 
Echt Engels genieten leerde de nieuwbakken liefhebber ook. Wan-
neer je je auto veelvuldig gebruikt en de grenzen van die moge-
lijkheden opzoekt, moet je nogal eens een steeksleutel ter hand 
nemen. Voor Jetze, die een technische achtergrond heeft, niet echt 

Iedereen geniet van zijn eigen hobby op zijn eigen manier. Bij sommigen ligt de nadruk op 

sleutelen en bij anderen juist op het rijden. Genieten van het geluid of van het lijnenspel; al-

les is mogelijk. Het sleutelen of parkeren kan in een verwarmde garage, maar ook een so-

bere carport kan een Healey en een fervent sleutelaar herbergen. Jetze Visser sleutelt in een 

wel heel comfortabel ‘schuurtje’ en hij heeft ook meerdere ‘troetelkinderen’. Dat iedere 

liefhebber daarvan kan meegenieten, maakt wezenlijk deel uit van zijn passie voor Healey.

mens & hobby

Don van Gool

Iedereen zijn eigen 'schuurtje'
(en zijn eigen Healey)

1000 Miglia
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een probleem, maar een Healey vraagt om expertise. Die expertise 
vond hij onverwacht in Oosterwolde. ‘Na een van mijn ritten stond 
ik daar mijn wagen af te spuiten, toen er een man bij kwam die zei: 
’die auto ken ik niet’. ‘En ik ken u niet’, antwoordde ik’. Marinus de 
Jong, één van de oudste leden van de club’, werd zo zijn steun en 
toeverlaat op diverse terreinen van het Healey-genieten. Dat daar 
ook een goed glas bier bij hoort, moet wel onderstreept worden. 
Ook dit schrijf je in hoofdletters, veronderstellen wij. ‘We gaan sa-
men naar de beurs en inderdaad, we houden de relatie ook nat’, 
bevestigt Jetze. 

Schuurtje
Wanneer we in het ‘schuurtje’ van Jetze bijpraten, bevinden we ons 
in een ruime hal waar enkele auto’s van het ons bekende merk ge-
stald zijn. Hij is juist een motor aan het vervangen. Er wordt dus 
wel degelijk zelf gesleuteld. Maar de uitrusting is dan ook prima. De 
muren zijn opgetuigd met banners en enorme foto’s, die getuigen 
van deelname aan rally’s en massale bijeenkomsten. Ook ‘restanten’ 
van de ‘Mille Miglia’ zijn er te vinden. Je voelt je er onmiddellijk thuis. 
Het wordt al snel duidelijk dat Jetze niet in de categorie ‘Stille Frie-
zen’ thuishoort als het om Healey gaat. Terwijl we ons neervlijen in 
het royale bankstel verhaalt hij over zijn passie. 

Herman van Veen
Gezeten tussen de vierwielers van onze 
gastheer komt automatisch het liedje van 
Herman van Veen in ons op. Eentje om mee 

te praten, eentje om bij te slapen, eentje voor de sier en een on-
opvallend bij de hand. Jawel, Jetze kan wel kiezen. Eén is er speciaal 
voor rally’s. Voor ons leken is het leuk om eens langs die aanpas-
singen te lopen; een hydraulische handrem, voorruitverwarming en 
een claxon die ook door de kaartlezer kan worden bediend. De 
Healey ‘voor de sier’ is nog mee naar de Noordkaap geweest. Jetze 
rijdt af en toe gezellige ritjes met zijn vrouw Jellie, ook zijn zus Nel 
wil nog wel eens als copiloot fungeren. Maar het serieuze rally-
werk gaat meestal samen met z’n maatje Jan Visser, al vele jaren een 
goede vriend. Hij gaat helemaal op in zijn hobby en is niet alleen 
een sleutelaar en rijder, maar ook meeslepend vertellen gaat hem 
goed af. ‘Ik sleutel op veiligheid’, zo stelt hij. ‘Ik doe alleen concessies 
als het om veiligheid gaat. Ik hou dingen graag origineel’. Wanneer 
het over origineel gaat, heeft hij nog een aardige verrassing onder 
een hoesje. Niet zo lang geleden wist hij de hand te leggen op een 
originele 100 van ’53. ‘De eerste eigenaar kocht hem destijds en 
overleed in ’61. De auto bleef sindsdien onaangeroerd maar netjes 
gestald’. De rode lak is helemaal verbleekt en in het chroom zijn 
ook de sporen van ‘ouderdoms-DNA’ terug te vinden. Deze auto 
heeft geleefd! Door die ouderdomsverschijnselen dwingt de Healey 
respect af. Jetze is zich daar maar al te goed van bewust, dus zijn 
aanpassingen aan de auto zijn gericht op veiligheid. 

Jetze en Jellie.

Avonturen met de Mini.

Noordkaap 2012.

DHC team Tulpenrallye 2013.

Visser-Visser.

Hydraulische handrem.
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Avontuur
Avontuur zit onze gastheer in het bloed, vandaar dat in zijn ver-
haal regelmatig een uitdaging is te vinden. Races, rally’s en ook de 
organisatie van diverse evenementen heeft hij op zijn naam staan. 
Een opsomming zou weliswaar indrukwekkend zijn, maar daar gaat 
het hem niet om. Hij leeft voor de uitdaging, hij heeft zich toege-
legd op Healey. Maar er kwamen meer uitdagingen op zijn pad. Zo 
was hij een week lang op survivaltocht met zijn jongste zoon, Hans, 
in Schotland. Die tocht ondernamen ze wel dan weer wel met de 
Healey, maar dat kan een extra handicap zijn, al was het alleen al 
vanwege de spaarzame bagageruimte. 

Een kostbaar bezit
Het valt niet te ontkennen dat Jetze Visser in de loop der jaren een 
aardige collectie auto’s bijeen heeft gebracht. Het aardige van dit ge-
geven is dat hij graag anderen wil laten zien dat het merk een his-
torie heeft. Het merk Healey heeft veel kanten en je moet er wat 

mee doen. Vandaar dat in het museum, wat hij een warm hart toe-
draagt, ook wel enkele van zijn ‘kindjes’ te zien zijn. Hij geniet niet 
alleen. Iedereen mag meedoen. Jetze heeft een kostbaar bezit en 
wanneer we hem vragen wat zijn kostbaarste bezit is, zegt hij met-
een: ‘Jellie! Zij stelt mij in de gelegenheid om te doen wat ik doe’. 

mens & hobby

1000 Miglia.

Met de Sebring racer 54 FAC op Le Mans.

Gerry Coker Award voor Healey 100Sleeping beauty, 100 van 53.



Gerry Coker Award voor Healey 100
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Wachtlijst
Grote gebeurtenissen werpen hun scha-
duw ver vooruit. Ook het naderende 
40-jarig jubileum van onze Healeyclub. De 
voorbereidingen van het 8e lustrum zijn in 
volle gang. Wij verblijven van 25 t/m 28 juni 
2015 in Lahnstein bij Koblenz in het grote 
Wyndham Garden Hotel. Dat hele hotel in 
het Mittelrheintal is dan als home gereser-
veerd voor honderden Healeyfans uit de 
hele wereld. Zij die dit willen kunnen ove-
rigens al een dag eerder inchecken.
De belangstelling voor deelname aan dit 
Lustrum feest blijkt dusdanig groot dat nu 
reeds, met nog een half jaar te gaan, de ka-
mers zijn volgeboekt. Degenen die interes- se hebben kunnen zich nog aanmelden en 

worden op een wachtlijst geplaatst. Komen 
er kamers vrij, dan zouden zij op de deel-
nemerslijst kunnen komen.

Meer bekend over het 
programma
Nu dan wat meer info over hoe de organi-
satie vordert met het programma.

Woensdag 24 juni
Zij die een dag eerder willen komen kun-
nen op woensdagmiddag de mooie omge-
ving verkennen voordat er ‘s avonds een 
diner buffet is in het Panorama restaurant. 

Dit restaurant in de top van het hotel is 
voor het Healeygezelschap gereserveerd. 
Het wordt dan gezellig tafelen en ge-
nieten van prachtige uitzichten op het 
Mittelrheintal. 
Donderdagmorgen 25 juni kan worden 
besteed aan het bezoeken van een van 
de vele kastelen en wijnhuizen in de di-
recte omgeving. Het Wyndham hotel reikt 
hier mogelijkheden voor aan. Voor deze 
vroegere start zijn nog kamers vrij. Deel-
nemers die zich al aanmeldden voor drie 
overnachtingen en toch ook voor de 24e 
willen inschrijven kunnen hun verblijf dus 
met een dag vervroegen.

De vorige nummers van Healey Magazine blikten we al voor-

uit op het grote lustrumfeest dat eind juni in het Duit-

se Rijndal wordt gevierd. In dit nummer vervolgen we de 

story met de laatste nieuwtjes over dit grote evenement en 

presenteert het organisatiecomité enkele lekkere appetizers.

8e Lustrum AHOCN 2015
Lahnstein (D) 25-28 juni 2015

Ehrenbreitstein.

Festung-Ehrenbreitstein, straks vol met Healeys.

Luftbild Festung Ehrenbreitstein Koblenz.
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Donderdag 25 juni
Op donderdagmiddag is de officiële ont-
vangst van de overige deelnemers met 
koffie en Koblenzer Torte als welkom. Dan 
worden ook kamersleutels, lustrumboe-
ken, rallyschilden, consumptiepenningen 
en goodiebags uitgereikt. Zij die reeds op 
woensdag aankwamen behouden uiteraard 
hun kamers.

Vrijdag 26 juni
Het programma voor vrijdag 26 juni is nu 
vrijwel rond. Er is een bezoek aan de hoog 
boven Koblenz gelegen vesting Ehren-
breitstein gepland. Deze, destijds onneem-
bare, 18e eeuwse vesting is een bezoek 
meer dan waard. Dankzij een rondleiding 
met gids kunnen we deze immens grote 
Pruisische vesting beter leren kennen. 
Vanaf de terrassen op de binnenplaats is er 
fantastisch uitzicht over de stad Koblenz 
en de Rijn met de monding van de Lahn. 
Koblenz is na Trier de oudste stad van 
Duitsland.
Heel bijzonder: voor onze Healey’s is een 
grote parkeerplaats gereserveerd, boven 
bij de hoofdingang van de vesting. Hier 
blijven zij veilig gestald en geven er blijk 
van dat hun eigenaren de vesting Ehren-
breitstein deze dag hebben ingenomen.
Via de Seilbahn brengen de deelnemers 
een bezoek aan het monumentale Deut-
sches Eck en de Koblenzer Altstadt. In de 
middag gaan we met de Seilbahn weer te-
rug naar Ehrenbreitstein en onze Healey’s. 

Het is een ware 
belevenis, boven de 
Rijn te zweven in 
grote cabines.
Weer terug op de 
vesting wordt aan-
dacht geschonken 
aan het 60-jarig be-
staan van de 100-M 
en de 100-S. Een 
van onze clubleden, 
die als geen ander 
over zijn stok-
paard Austin-Healey 100-4 kan verhalen, 
zal uitgebreid uitleg geven over de 100-4, 
de 100-M en de 100-S. Dan is ook de uit-
reiking van de 100-S Award aan de 100-S 
bezitter die zich wereldwijd het afgelopen 
jaar het meest verdienstelijk maakte. Het 
Healey Museum reikt deze onderschei-
ding jaarlijks uit en doet dit nu op ons 
lustrumfeest.
Voor het avondeten deze vrijdag keert ie-
dereen terug naar het Wyndham Hotel. 
Het grote hotelpark is dan feestelijk inge-
richt voor een Duits Grillfest. De Stone-
head Stompers zullen dan op deze avond 
in de buitenlucht met hun Dixy-muziek 
voor extra stemming zorgen.

De organisatie gaat gestaag door met het 
verder invullen van het programma voor 
de andere dagen. Sponsoren hebben zich 
reeds aangemeld. Hun financiële onder-

steuning maakt extra toevoegingen mo-
gelijk. Uiteraard zal daarover in komende 
edities van Healey Magazine worden 
bericht.
Mieke is met haar clubwinkel al druk in de 
weer mooie Lustrum Lahnstein polo’s te 
laten vervaardigen. Als collectors item en 
in speciale uitvoering natuurlijk. Zij bericht 
hierover, zodra meer is bekend.

Nog zes maanden te gaan. Er wordt een 
feest georganiseerd waar de deelnemers 
nog lang met veel plezier aan kunnen te-
rugdenken. Hou de brandstoftank van de 
Healey dus vast gevuld.

De lustrumcommissie 

Festung-Ehrenbreitstein, straks vol met Healeys.

Deutsche Eck panorama.

Team organisatie Lustrum.
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Jack over de oprichting van het Healey Museum
In de zomer van 2009 in Volendam (of all places), vroeg Hans van 
de Kerkhof bij een ontspannen borrel wat ik er van zou vinden 
als we in Nederland eens een Healey Museum zouden oprichten. 
De woorden “we” en “eens” bleven dikgedrukt ergens achter mijn 
trommelvliezen hangen. Voor het overige bleef ik gewoon een tijdje 
in de ontkenningsfase; ik had het namelijk gewoon niet goed ge-
hoord en reageerde dus maar even niet. Verhalen over een Healey 
Museum ergens in de wereld had ik al vaker gehoord. Die daar, en 
hier en daar, en oom Piet in Amerika.
Maar na een tijdje herhaalde Hans zijn opmerkelijke uitspraak en 
moest ik wel reageren. Ik had mijn antwoord kunnen beginnen met 
de klassiek Hollandsche woorden “Ja maar…” (wat “nee” betekent). 
Ik begon dus maar met “Hoe…?” 
Hans zette zijn plannen verder uiteen. Er waren al auto’s, er was 
wat geld en er waren (al) wat mensen. Een gebouw was er niet. Uit-
eindelijk leek het mij toch een goed en zeer uitdagend idee.
Een stadium verder vroeg Hans mij als medeoprichter toe te tre-
den tot het bestuur. Januari 2010 zette hij als voorzitter, samen met 
Albert Hartink als penningmeester en met mij als secretaris, hand-
tekeningen onder de stichtingsakte. Vijf jaar ben ik nu secretaris van 
het Healey Museum. Een mooie periode. Een periode van opbouw. 
De opbouw ook van een netwerk van Healeyvrienden all over the 
world. Prachtig!

Consolidatiefase
Na deze hectische periode met veel communicatie en beslissingen 
binnen ons bestuur is het nu tijd voor consolidatie en doorontwik-
keling van het Healey Museum. Daarvoor is het van belang dat be-
stuursleden elkaar regelmatig treffen, ook in de informele sfeer. Ik 

woon op honderdzestig kilometer afstand van Vreeland; nu en dan 
aanwippen zit er dan niet echt in. Dit voelde ik vooral zelf als een 
bezwaar, ondanks het zeer regelmatige telefoon- en e-mailcontact 
met de medebestuursleden. Dat leidde tot deze beslissing.
Een jaar eerder droeg mijn vrouw Ine haar administrateurschap al 
over aan Claudya Hendriks uit Enschede. Voor Ine waren er andere 
redenen om afstand te doen van enkele functies binnen het Healey 
Museum. Tot op heden bleef zij mij ondersteunen bij diverse pr- en 
secretariaatsactiviteiten. Vandaar dat Hans ons beiden een mooi 
afscheidswoord en een erg leuke en toepasselijke attentie gaf; een 
waardebon om aan een volgende (Healey)reis te besteden!

Dank en trots
Voor samenwerking en ondersteuning in mijn functie ben ik veel 
dank verschuldigd aan mijn medebestuursleden Hans en Albert en 
aan mijn vrouw Ine, met wie het fantastisch was om uitgebreid te 
sparren over ideeën en plannen. Verder uiteraard ook aan onze 
sponsors en alle binnen- en buitenlandse Healeyvrienden en -on-
dersteuners. Waar een aantal initiatieven in de Healeywereld al wa-
ren gestrand, lukte het aan de rivier de Vecht in Nederland om met 
een combinatie van inzet, het goede expositiemateriaal en Holland-
se nuchterheid een museum van internationale allure neer te zet-
ten. Aan Hans de eer dit project van de grond te laten komen met 
zijn tomeloze inzet en door het juiste moment te kiezen.

Mijn eigen afscheidspraatje eindigde met de woorden: “Lang leve het 
Healey Museum”. Mijn opvolger Karel van Gelder wens ik veel suc-
ces om aan deze kreet letterlijk verder gestalte te geven.

Jack Hoogland. 

Jack Hoogland neemt afscheid als 

secretaris van het Healey Museum. 

Jack stelt zijn opvolger voor: per 1 

januari 2015 is Karel van Gelder de 

nieuwe secretaris binnen het stich-

tingsbestuur. Karel woont in Am-

sterdam en rijdt een Healey 100 

met aeroscreens. Jack over zijn eer-

ste jaren met het Healey Museum.

healeymuseum

Komende man Karel van Gelder.
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International Spridget Meet
Het hele jaar is toegeleefd naar de International Healey Mu-
seum Spridget Meet in het laatste weekend van september. Dat 
werd een geslaagd evenement met, met name vanuit Engeland, 
goede opkomst. Peter Healey - kleinzoon - was te gast even-
als DHMC works coureur Clive Baker en vanuit de VS Steve 
Coleman en zijn vrouw Melanie. Onder de deelnemers waren 
Targa Florio legende Jack Wheeler, Martin Ingall en vele ande-
re bekende gezichten uit de Healey- en Spridget-wereld. En zij 
brachten de meest prachtige auto´s mee, uiteraard een groot 
aantal Frogeyes, latere Sprites en Midgets en diverse afgeleide 
modellen zoals replica Sebrings en een Lenham Le Mans. 
De vertegenwoordiging uit Nederland en België was relatief 
klein, maar diegenen die er waren kunnen wèl zeggen dat ze 
er bij zijn geweest! In de vorige editie van Healey heeft Gerrit 
Frieman een leuk verslag geschreven over de tweede dag van 
de Spridget Meet op Zandvoort. Ik kan niet achterblijven en 
wil ook een beeld geven van de aandacht die de Spridgets kre-
gen in het Healey Museum. 

Gezien de enthousiaste reacties en verzoeken gaat er zeker 
een volgende editie komen. Volgend jaar nog niet, maar in 2016 
gaat het naar verwachting weer gebeuren! 

Sprite-gehalte nam toe
In de loop van 2014 is het Sprite gehalte van het museum flink 
toegenomen. De rode kikker boven de ingang van het muse-
um en de oranje works Sebring Sprite Streamliner nr. 61, sinds 
de opening aanwezig, kregen begin van het jaar gezelschap van 
de ex John Baker standard-bodied DHMC Sebring Sprite. La-
ter is hier de ex Ian Walker Sprinzel Sebring coupé van Step-
hen Bowen aan toegevoegd. Als klap op de vuurpijl kwamen 
in september de beide “Coleman Sprites” bij het museum aan, 
speciaal uit de USA overgekomen met een tussenstop op Sil-
verstone. De bedoeling was dat beide auto´s zeker nog tot het 
voorjaar van 2015 in het museum zouden blijven, maar helaas 
moesten ze vanwege het aflopen van hun “tijdelijke verblijfsver-
gunning” al weer vervroegd terug.
De Coleman Sprites zijn geweldige blikvangers. Wat is er zo bij-
zonder aan “The Last Prototypes”?

Coupé Coleman Sprite 
De gesloten coupé is uitgevoerd in het blauw-oranje ”Ring Free 
Oils” kleurenschema waarmee in 1970 werd deelgenomen aan 
de Sebring 12 uursrace. De auto maakte toen deel uit van het 
Jim Baker Racing Team en werd gereden door de damesequipe 
Janet Guthrie, Judy Kondratieff, Charlene Seavey en de Britse 

Het jaar 2014 heeft bij het Healey Museum 
in het teken gestaan van de Sprite
Albert Voogd
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rally-ster Rosemary Smith. De dames kwalificeerden zich als 
50e en wisten als 1e in de klasse en 19e overall te eindigen. En 
dat in een veld van meer dan 90 deelnemende equipes, met de 
meest exotische racewagens en coureurs van wereldniveau. Een 
topprestatie! 
Voordat de gestroomlijnde Sprite in bezit kwam van Jim Baker 
was de auto, met chassisnummer HAN-R-238, door de Donald 
Healey Motor Company gebouwd om in 1968 samen met een 
zusterauto deel te nemen aan de 24 uren van Le Mans. Maar de 
raceactiviteiten van het BMC concern - en daarmee in feite ook 
van de Donald Healey Motor Corporation - liepen toen al op 
hun eind. Dat had als gevolg dat - naast de nieuwe Healey SR 
met Climax middenmotor - alleen de zuster Sprite met chassis-
nummer HAN-R-237 aan de start verscheen. 
Eind 1968 werd de Sprite HAN-R-238 verkocht naar de VS en 
nam daar in private handen achtereenvolgens deel aan de Se-
bring 12 uursrace van 1969, gereden door Paul Richards, Clive 
Baker en Jim Baker zelf (geen familie van Clive). In 1970 werd 
deelgenomen aan de 24 uursrace van Daytona en aan de Sebring 
12 uursrace, met het damesteam. Daarna volgende nog vele ja-
ren van deelname aan amateurraces en na een zwaar leven en 

vele eigenaren kwam de 
auto uiteindelijk in het 
bezit van Steve Co-
leman. Steve restau-
reerde de auto vanaf 
1999 liefdevol en 
bracht deze met een 
ongelooflijk oog voor 
detail terug naar de 1970 Sebring specificaties. 

Open Coleman Sprite
Niet minder spectaculair is de open Sprite, chassisnummer 
HAN9-R-250, Deze uitvoering, de laatste van de 10 speciale 
works prototypes, werd speciaal gebouwd voor de 1969-edi-
tie van de Targa Florio race. Helaas besloot het management van 
BMC voor de Targa Florio te stoppen met alle raceactiviteiten, 
waaronder die van de Donald Healey Motor Company. Ook het 
contract tussen BMC en Donald Healey liep op het einde en de 
Targa Florio racer werd, ongebruikt, verkocht naar de VS. Via Ed 
Bussey kwam de auto in handen van Chris Waldron, die hem in-
schreef voor de 12 uren van Sebring van maart 1970. Helaas met 

healeymuseum
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weinig succes, want na slechts een paar ronden moest worden 
opgegeven vanwege motorproblemen. De open racer nam vervol-
gens nog tot ver in de jaren zeventig deel aan diverse races in de 
VS en kwam uiteindelijk ook in handen van Steve Coleman. Steve 
bracht de auto weer terug naar de specificaties van het moment 
waarop HAN9-R-250 (ook wel bekend als Targa Florio Roadster 
TFR9) in 1969 de DHMC Experimental Shop in Warwick verliet. 
Ongespoten, want - zoals Geoffrey Healey op pagina 119 van zijn 
boek ‘More Healeys’ verklaart “The completed body looked so 
impressive that we decided not to spoil it with paint”. 

Sluitstuk van een tijdperk
De beide laatste prototypes, die nu dus in het bezit zijn van 

Steve en Melanie Coleman, vormen het sluitstuk van een feno-
menaal tijdperk waarin de DHMC race-Sprites over een periode 
van ruim 10 jaar een ongelooflijke ontwikkeling doormaakten. 
Van de licht gemodificeerde 948 cc Sprites met pakweg 60 pk 
van eind jaren 50 tot de speciale gestroomlijnde prototypes van 
eind jaren 60 met 1293 cc injectiemotoren van 110 pk, 5 ver-
snellingen en een topsnelheid boven de 240 km/u. 
Wie geïnteresseerd is in de historie en de restauratie van deze 
speciale Sprites kan terecht op de site van Steve Coleman: www.
thelasthealeys.com. Hier is ook een video te downloaden waar-
op de in oude glorie herstelde TFR9 in mei 2012 alsnog werd 
samengebracht met DHMC fabrieksracer Clive Baker, voor een 
aantal snelle ronden op het circuit. 

Claudya vertelt: “Met mijn vriend Albert Voogd kwam ik op allerlei 
beurzen en evenementen voor klassieke auto’s. Het viel me op dat 
er heel veel leuke ‘autokleding’ te koop is voor volwassenen, maar 
nauwelijks voor kinderen. Mijn hobby is het ontwerpen en maken 
van machinaal borduurwerk en zo kwam ik op het idee zelf iets te 
maken voor de kleintjes.
Begin 2014 heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Ik ben mijn 
eigen borduurstudio begonnen onder de naam “SpritelyWear”. 
Vanuit verschillende hoeken kwamen al snel leuke borduurop-

drachten. Voor een kunstenares verwerkte ik ontwerpen 
naar borduurbestanden. Ook borduurde ik badges en logos 
op de klassieke race- en monteuroveralls voor de groep 
uit Regio Oost die in 2014 naar Goodwood Revival gingen. 
Dat deed ik ook voor de polo’s van de Healey Museum 
Spridget Meet in september 2014 - binnen twee dagen wa-

ren alle 48 stuks verkocht!”.

Sinds kort zijn er dus ook T-shirts en polo’s met Claudya’s eigen 
SpritelyWear design te koop in de museumwinkel. Je kunt ook iets 
met aangepaste tekst of afbeelding en in iedere gewenste kleur of 
dessin bestellen, bijvoorbeeld een 3000 in je eigen kleur, met je 
naam of je kenteken er onder. Bel 06-55105030 of bezoek Sprite-
lyWear op Facebook (Borduurstudio-SpritelyWear). En bezoek de 
winkel in het Healey Museum. 

Kinderpolo’s in de Museumwinkel
In de Museumwinkel zijn shirts 

en polo’s in diverse kinder-

maten te koop die zijn voor-

zien van vrolijk borduurwerk, 

geïnspireerd op de verschil-

lende typen Austin-Healey. 

Ze zijn gemaakt door Clau-

dya Hendriks uit Enschede. 

Claudya Hendriks en Peter Healey in de Museumwinkel.
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Totaal onverwacht 
Statements werden gemaakt zoals “eindigen is al een uitdaging”, “dit 
is een goede test voor ieders relatie - want ruzie gaat er zeker ko-
men, het is de test hoe equipes hier uit komen” en “het is een mon-
stertocht”. Tja, uitdagingen wilden we wel aangaan. Ook wilden we 
eens ervaren hoe een serieuze rally eigenlijk werkt. Dus ingeschre-
ven. Startnummer 34.

Geschiedenis: de eerste DLN in 2010
Oldtimers koop je met en uit liefde. Je weet ook dat je altijd de 

uitdaging hebt dat een onderdeel van het oude besje het vroeg of 
laat zal begeven. Ik hou van dit soort uitdagingen. Op weg naar het 
meest noordelijke punt van Nederland de dag voor DLN 2010 ’s 
avonds begon het lampje te branden, een rood lampje. Wat bleek? 
De plastic poelie van de dynamo was stuk! Nu kan dat altijd gebeu-
ren, maar waarom op dat moment? Waarom 11 uur voor de start 
van DLN met nog zo’n 800 rallykilometers te gaan?
Het eerste dat ik toen gedaan heb is de organisatie bellen met het 
verzoek of ze een paar Austin Healey collega’s konden bellen of ze 
een reserve dynamo / poelie hadden en zo ja, of ze die mee konden 

25 juni 2010 was de datum dat Marie-José de Heer en ik sa-

men ons groene autootje kochten van Jolanda Fris. Het 

werd de MK-IV Sprite uit ’68 (1275cc). Oorspronkelijk 

wit van kleur, uit de VS en in 2002 op Nederlandse ken-

teken gezet. Het beestje zag er niet uit, vol met roest en 

gaten en is destijds volledig tot concoursstaat gerestaureerd door Cor Plugge. We zijn er sa-

men vele fijne weekendjes mee weggeweest en we hebben aan een aantal leuke puzzeltocht-

jes meegedaan waaronder de Spridgettour ’10, Rotarally ’10 en de Ladies Tour ’10. We kregen 

toen de rallysmaak te pakken en hoorden voor het eerst over de “De Langste Nacht”-rally. 

de langste nacht

Robert Koomen 
(navigator)

Allard van 
Dongen Torman 
(bestuurder)

De Langste Nacht 2014
volgens Tourklassewinnaars
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nemen. Na dat telefoontje zijn we op de accu verder gereden met 
alle elektrische apparaten uit, uit behalve de koplampen. Na veilig 
aangekomen te zijn bij het hotel in Holwerd en een fijne nachtrust 
meldden we ons de volgende dag al vroeg bij de startlocatie aan. 

Door het supersportieve karakter van de AHOCN ontving ik toen 
van drie verschillende deelnemers drie verschillende dynamo’s. Dus: 
organisatie nogmaals dank voor het uitzetten van de vraag en dank 
aan de drie heren die voor mij een reservedynamo mee hadden 
genomen. Ik ben jullie allen nog zeer erkentelijk! Maar ik heb een 
Sprite en helaas pasten geen van de dynamo’s voor de MK3000-
modellen 1-op-1 op mijn auto. Met heel wat ge-MacIver en twee 
uur sleutelen in de barre kou en wind is het me gelukt om drie 
minuten vóór onze officiële starttijd de motorkap dicht te kunnen 
doen en naar de start te rijden. Ik heb van de drie dynamo’s er één 
enigszins passend kunnen maken, wel met een V-snaar die redelijk 
scheef liep. Doelstelling was: hij moet minimaal de finish halen!

En…. wonder boven wonder hebben wij in 2010 de finish gehaald 
en we waren niet eens de laatste (10e van 14 uit de Tourklasse), 
ook al was dit voor ons de eerste officiële, grote en moeilijke rally 
(en ook nog eens met maar één momentje van “discussie”). Dat 
was een mooie, maar zware tocht!
Meteen na de prijsuitreiking en het ontbijt zijn we vanuit Zuid Lim-
burg terug naar Houten gereden. Auto uitgeladen, MJ ging direct 
erna nog even boodschappen doen en na nog geen 150 meter rij-
den kreeg ik haar telefoontje dat het lampje weer brandde. En ja 
hoor, de V-snaar was inderdaad helemaal gerafeld en gebroken. 
Hoeveel mazzel kun je dan hebben zeg! Dus nu weten we ook 
waarom de dynamo stuk was gegaan de dag er voor in het donker... 
Om de reden dat we én op tijd maatregelen konden nemen, én we 
- doordat het donker was - het rode lampje meteen opmerkten, 
én ik de volgende dag nog kon sleutelen zodat we uiteindelijk aan 
de rit der ritten konden meedoen en konden uitrijden. Sometimes 
there is a reason for everything….

In 2014 moest het maar weer gebeuren
Het jaar daarna ben ik naar Curaçao verhuisd. Daar heb ik 2,5 jaar 
gezeten en zo kon ik helaas niet aan de daaropvolgende DLN’s 
meedoen. Ik vond het zo’n leuke rally dat ik het elk jaar op de voet 
heb gevolgd. Helaas door omstandigheden kon ik vorig jaar niet 
meedoen. Jammer, want het schijnt een kleine hel geweest te zijn 
door het slechte weer. Dat had me wel erg leuk en uitdagend ge-
leken. “Bloed kruipt waar het niet gaan kan” is een mooi gezegde. 
Het geeft aan hoe groot mijn wens was om weer mee te doen aan 
DLN. Dus in 2014 moest het maar weer gebeuren. In juli heb ik me 
ingeschreven en ik was nog net op tijd voor startnummer 39 van 
de toe te laten 40 equipes. De navigator moest ik nog zoeken, maar 
dat was een andere zorg. Eerst die ticket zeker stellen. 
Weer had ik me ingeschreven met de insteek dat “het halen van de 
finish” de doelstelling was en voor de rest weer veel lol hebben en 
uitdagingen aangaan.

Eind augustus had ik mijn teammaat gevonden in Robert Koomen. 
Wij zijn al vrienden sinds ’91. Onze teamsamenstelling was nog niet 

besproken, maar hij wilde graag meedoen. Persoonlijk wilde ik heel 
graag navigeren maar tijdens onze eerste en enige voorbespreking 
medio oktober hadden we bepaald dat ik de bestuurder en hij de 
navigator zou zijn. Ik had net de SLS-rally achter de rug (we finish-
ten 37e van de 38 equipes in de Tourklasse) en Robert wilde graag 
navigatie-ervaring opdoen. Hij had slechts één keer eerder in zijn 
leven genavigeerd tijdens de Classic 500 Rally. Zelf was hij wel tot 
tweemaal toe bestuurder tijdens de Tulpenrallye. Robert en ik had-
den nog nooit samen gereden, dus het zou nog spannend worden 
óf en zo ja hoe onze samenwerking zou verlopen.

In de week voor de DLN ben ik nog even langs Liesbeth van Ro-
belcoCars geweest om nog wat kleine dingetjes af te stellen en te 
lassen - waaronder de uitlaat die na de SLS met tie-wraps aan el-
kaar zat. Op vrijdag 8 november 2014 - de dag voor DLN - wilde ik 
mijn auto starten en …guess what….. door het koude weer dat die 
week in één keer opstak, kreeg ik mijn auto niet aan de praat. Zij 
weigerde gewoon. Alsof ze gewoon niet mee wilde doen aan DLN. 
Tot die tijd had mijn auto nog nooit niet gestart.
Robert zou die middag om 16:00 bij me langs komen met zijn auto 
om mij ofwel met startkabels ofwel slepend aan de praat te krijgen. 
Maar gáán, dat zouden we zeker. Al zou ik de hele DLN gesleept 
moeten worden achter zijn auto. 
Robert was te laat en ik kreeg een sms-je dat hij een ongeluk had 
gehad en iets later zou zijn. Het begon er gewoon op te lijken dat ik 
- net als in 2010 - de nodige uitdagingen ging krijgen om überhaupt 
te kunnen starten. “Kom maar op”… maar ik werd wel zenuwach-
tig, want het zou te zonde zijn als we sowieso niet konden starten. 
Ondertussen toch nog maar een keer geprobeerd mijn auto te 
starten. En ja hoor! Ze startte meteen! Wellicht omdat de tempera-
tuur ‘s middags wat hoger ligt dan ’s ochtends? 
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De aanloop
Die vrijdagavond al naar Luttelgeest - nabij Emmeloord - gereden 
en daar overnacht. De volgende dag samen eindelijk de auto inge-
richt en geprepareerd zoals wij het zouden willen. Dus: waar komen 
de lamp, de tripmaster, de pennen en potloodjes (klittenband was 
toch een hele mooie oplossing, waarmee je heel veel kwijt kunt op 
je dashboard). Belangrijkste insteek voor mij was dat de Robert als 
navigator een goed gevoel heeft met zijn werkplek. Met name om-
dat hij nog niet besefte wat komen zou, namelijk 80% in het donker 
rijden en de langste rallyrit ooit. Zijn drive om alles perfect te willen 
hebben en dat we zo hoog mogelijk zouden moeten eindigen - ei-
genlijk winnen - was erg aanstekelijk. 
Wat ik in 2010 meemaakte is dat zo’n Spriteje met een klein 
1275cc-tje het toch af moet leggen tegen die grote mooie 3000’s, 
zeker wanneer het het optrekken betreft. Als iedere auto dat zo’n 
1.000 keer moet doen in de rally, en de Sprite schat ik zo’n 30% 
minder mee kan, dan telt dat snel op in de uitdaging.

Na alles te hebben geïnstalleerd naar wens wilden we starten. Drie 
keer raden wat het autootje NIET deed, potverdrie!! So close…yet 
so far…. Gek is dat. Hoe dichter je bij de start komt hoe zenuw-
achtiger je wordt, en zeker als dit soort grappen zich voordoen. Ik 
kreeg telkens herinneringen van 2010. Afijn, na een startkabeltje of 
drie zijn we keurig aangekomen bij De Zwarte Haan. Dat ligt echt 
enkele meters van de waterkant aan de Waddenzee tegenover 
Ameland vandaan. Het staat ook letterlijk bekend als “de einde van 
de wereld” en is ook nog het startpunt van de pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostella. Leuk om daar weer oude bekenden te-
gen te komen en bij te praten. Ook ongelofelijk dat een aantal bij 
het zien van mijn auto zich de hele situatie met de dynamo nog 
kunnen herinneren. 

Heerlijke omelet gegeten, maar toen begon het wel erg spannend 
te worden. Dat zag je bij iedereen wel. 1,5 - 2 uur wachten is toch 

wel lang als iedereen staat te trappelen om te beginnen. En het 
vervelende is, niemand kan wat doen totdat de routeboekjes wor-
den uitgedeeld.
Na een korte maar duidelijke briefing van Eric en Jetze konden we 
allemaal aan de slag. Omdat wij startnummer 39 hadden moesten 
wij 39 minuten langer wachten, tot 16:09 uur. Bij vertrek waren 
twee motiverende spreuken op spandoeken niet te missen: “It Giet 
Oan” en “Laat je uitdagen”.

Afslaan
Onze rit verliep voorspoedig totdat net, voor het kasteel, mijn 
motor bij stationair toerental begon uit te vallen. Bij weer starten 
bleek mijn startrelais af en toe te blijven hangen, zodat, als mijn 
motor weer uitviel er eerst uitgestapt moest worden, er een tik 
tegen het startrelais gegeven moest worden om vervolgens de 
auto weer met het contactsleuteltje aan de praat te krijgen. Tot 
overmaat van ramp - na weer een uurtje rijden en een paar keer 
afslaande motor - bleek mijn startmotor het later helemaal niet 
meer te doen.
Dit zijn geen dingen die je wilt meemaken als je nog ruim 400 km 
moet rijden met de tijd die in je nek zit te hijgen. Het was allemaal 
dubbel vervelend voor Robert, want hij moest elke keer uitstappen 
om de auto aan te duwen. Dit bracht hem vaak uit zijn concen-
tratie op het berekenen, het uitstippelen, de route, kortom op zijn 
navigatietaken. Ik besloot toen maar erg inefficiënt qua benzinever-
bruik te rijden door de motor op minimaal 2000 rpm te houden 
wanneer we moesten afremmen of stilstaan, door met mijn linker 
voet op het rempedaal te staan en met mijn rechter enkel gas te 
blijven geven.

Startmotor
Eenmaal bij het kasteel aangekomen zijn we gaan eten. We hadden 
ook meteen de hulptroepen gebeld. Dat is dan wel weer een maz-
zeltje als je achteraan start, dat je nooit ver weg bent van de ser-

Allard van Dongen Torman bij de finish van DLN 2010.

de langste nacht

Allard met de kapotte dynamo in DLN 2010.
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viceauto. Zij waren er binnen 15 minuten (chapeau). 
Conclusie: doordat de startrelais hoogstwaarschijnlijk te lang is blij-
ven hangen bij een startpoging is de startmotorpin waarschijnlijk te 
lang in de motor blijven hangen en is de startmotor daardoor stuk 
gegaan. Vervelend, maar nu wisten Robert en ik wat ons de rest 
van de rally te wachten stond. Motor niet af laten slaan! Ik zou ook 
niet meer stempelen, maar Robert. En als de motor af zou slaan, 
dan was Robert de Sjaak om ons aan te duwen. Maar in ieder geval 
dank aan Franc en Hans van het serviceteam.

Bij het verlaten van het kasteel kwam Robert aanzetten met zijn 
papieren en vertelde mij letterlijk: “Allard, we moeten goed ons 
best blijven doen. We staan namelijk op de eerste plaats”. Toen ik 
dat hoorde dacht ik echt dat hij een grapje maakte, maar door de 
manier waarop hij het zei en door de ijver waarmee hij nóg snel-
ler in ging tekenen en herberekenen in het routeboek werd mijn 
voorraad adrenaline direct aangesproken en heb ik de rest van de 
rally helemaal strak gezeten. In een soort trance! Tijdens de rally 
hoorde ik regelmatig Robert dingen zeggen in de trant van: “die 
Erik heeft hier weer zitten k....en in de kaart” en “hey... het lijkt 
wel of hier wegen zijn weggepoetst of bijgetekend!”. Dus hier heeft 
Erik zijn eer behaald.

Remdruk
Zo’n 1/2 uur na het kasteel wilde ik op een gegeven moment 
remmen....deden de remmen he-le-maal niets meer! Geen druk! 
Lekker is dat. We móesten wel de finale halen en we móesten pro-
beren die eerste plaats te behouden, maar hoe nu verder? 

Het moest wel veilig blijven voor ons en de andere weggebruikers. 
Niemand is er mee gebaat, ook niet de AHOCN en heel rallyland, 
als er een vervelend ongeluk plaatsvindt. Ik ben een stuk rustiger 
gaan rijden en in eerste instantie op de handrem. Opeens kreeg 
ik op onverwachte momenten weer remdruk terug. Het leek wel 
Russische roulette. Mijn conclusie, die later ook door anderen 
werd bevestigd, was dat remolie vocht aantrekt. Zodra vocht in het 
remvloeistof komt en men moet veel en hard remmen, dan wor-
den de remschijven en -blokken gloeiend heet. De warmte die hier 
vanaf komt straalt direct af op de remleidingen. Hierdoor wordt 
remvloeistof - en dus ook het water dat er in zit - dusdanig heet 
dat het gaat koken. Door het koken krijg je bubbeltjes in de leidin-
gen en daarmee verdwijnt direct de druk, totdat de remvloeistof 
weer heeft kunnen afkoelen. Het is dus aan te raden om elke 2 jaar 
de remvloeistof te vervangen om juist dit te voorkomen.

Opnieuw afslaan
Voor de rest verliep de rally lekker met fijne puzzeluitdagingen en 
het was - zodra het weer licht was - een prachtige omgeving. He-
laas was de motor tot de finish nog zeker 60 keer afgeslagen. Tot 
vier keer toe kregen we hem gewoon helemaal niet meer aan de 
praat moesten we minuten wachten. Tot twee keer toe hadden we 
het bijna opgegeven omdat de motor gewoon niet wilde aanslaan. 
Dat was gedurende de laatste twee etappes en het was al licht, dus 
de moed zakte ons bijna in de schoenen. 
Maar ja, als je zó dicht bij stal bent en je staat bij de laatste meting 

nog op de eerste plaats, dan is opgeven zéker geen optie. Aange-
zien ik wat zwaarder en sterker ben dan Robert, ben ik maar aan 
gaan duwen en dat was nét het duwtje dat we nodig hadden om 
de motor aan de gang te krijgen. Man, wát werd het spannend. Er 
was zelfs een equipe met een rode 3000 die zo vriendelijk was om 
ons een keer te helpen aanduwen toen we het bijna hadden opge-
geven! Ook bij sommige TC’s waar onze motor afsloeg waren er 
vrijwilligers en toeschouwers die ons ook direct te hulp schoten. 
Aan jullie allen: hartelijk dank!

Finish
Dat de navigatoren hard moeten werken is één ding, maar met al 
deze ellende waren óók mijn hersens alleen maar bezig met analy-
ses en bedenksels hoe we die eindstreep veilig zouden halen. On-
danks dat Robert bleef pushen dat ik door moest rijden. Het leek 
wel of mijn autootje de uitdaging wilde vergroten! Maar ja, we lie-
ten ons niet kennen. Robert en ik waren de baas - en niet de auto! 
Echter - zoals Wilbert terecht aangaf - rally’s worden gewonnen 
door de navigator. Dus, Robert: thanks en gefeliciteerd!
Onze ideale aankomsttijd was 9:09 op zondag. Ons autootje kwam 
uiteindelijk al hinkend, schokkend en handremmend over de finish 
om 8:47. We hadden het in ieder geval gehaald, dus onze basisdoel 
was bereikt en het befaamde DLN-eremetaal was in the pocket. 
Maar nu de score nog, tja....we zijn dus eerste geworden. Dit is - 
voor zover ik na kon gaan in de klassementen van DLN en voor 
zover ik kon vinden uit alle andere DHC-rally’s waar meerdere 
type Austin Healey’s aan meededen- de eerste MK-IV Sprite die 
een eerste plaats wist te bemachtigen. Een dubbele prestatie dus, 
voor de annalen.

En dan na de prijsuitreiking (wát een grote beker!) zijn we nog 
even een ererondje om het drielandenpunt gereden en hebben we 
de beker op het hoogste punt van Nederland (323m boven NAP) 
gezet. Overigens, wat ook onbegrijpelijk was: dat ik bij vertrek toch 
nog geprobeerd had de motor te starten met de contactsleutel. En 
je raadt het nooit: zowel de relais als de startmotor waren weer 
coöperatief en deden het gewoon weer. Ongelooflijk! Als klap op 
de vuurpijl hadden Robert’s vrouw en kinderen het huis versierd 
met ballonnen en slingers. Nou, mooier kan een rally dan niet wor-
den. Kortom veel totaal onverwachte, maar gedenkwaardige mo-
menten en herinneringen.
Wat een mooie rit en wat een mooi resultaat. Wat een mooie 
ervaring om onverwacht iets mee te maken waar je niet van had 
durven dromen! Wat mooi allemaal! Dank hiervoor aan de orga-
nisatie, de serviceteams, vrijwilligers, sponsoren én - misschien nog 
wel het belangrijkste - de teamspirit van alle AHOCN-ers. Volgend 
jaar is de sportklasse de nieuwe uitdaging voor ons!!

Hier nog wat cijfertjes: 17 uur non-stop met open dak gereden, 
afstand huis-startpunt-rally-finish-huis 777 miles of 1226 km, 
acht keer tanken (166 liter benzine), 12 appels, 3 Redbulls, 4 co-
la’s, 1 pakket Sultana’s, 1,5 zak minireepjes, 8 kopjes koffie en 9 
zaklampbatterijen. 

Wij wensen jullie allen vele mooie en veilige tourritten toe. 
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De Horneland Rally is flink doorrijden, maar wel een mooie afwis-
seling van navigeren en rijden. De Healey weert zich kranig en na 
3 dagen rijden staan we weer met een voldaan gevoel in Weert.
Een week later ontvangt Harry van Rinus een mailtje dat het re-
sultaat in de Horneland mee telt voor het nieuwe DHC Rally 
Championship. Genoeg reden om in 2014 meer ritten met de 
Healey AR-11-15 te gaan rijden!
Zo rijdt de AR-11-15 met succes en zonder grote problemen ook 
nog de SLS Classic, de Classic 500 en de ABC Rally. De prepara-
ties door Mark Schmidt blijken voortreffelijk te werken; de afstel-
ling van de motor is geweldig en de nieuwe stuurbekrachtiging en 
grotere brandstoftank leveren direct extra voordeel op tijdens de 

ritten. Eind september staat de 100/6 in de top 3 van het DHC 
Rally Championship en besluiten we dat De Langste Nacht eigen-
lijk wel een hele mooie afsluiter van het jaar zou zijn!

De Langste Nacht 2014
Als een van de laatst ingeschreven equipes mogen we in 2014 
achteraan starten in de sportklasse. Met equipenummer 26 tus-
sen nog eens 39 andere prachtige Healey’s zijn wij er helemaal 
klaar voor. Zelf heb ik het reglement grondig doorgenomen en 
alle TC locaties even kort bekeken om zo een gevoel te krijgen 
bij de globale route. Het reglement zit overzichtelijk in elkaar en 
ik voorzie nog geen nare instinkers op basis van het reglement. 

Wat er aan vooraf ging... Het is begin maart 2014; samen 

met Harry sta ik ingeschreven voor de Horneland Ral-

ly. De gele Porsche 911 is er helemaal klaar voor. De vol-

gende ochtend haalt Harry mij niet op met de Porsche maar 

met de prachtige rode Austin Healey 100/6 uit 1957. De 

Porsche laat ons in de steek met wiellagerproblemen en dus schakelen we snel van de ‘grund-

liche’ Duitse techniek naar de ‘famous’ Engelse techniek. De Healey is net terug van L.B. Ra-

cing in Weert en na een korte olie- en bandendruk check is hij er direct helemaal klaar voor.

de langste nacht

De Langste Nacht 2014

Willem van Leeuwen
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Dit wordt voor mij de eerste rally uitgezet door Eric Klunder en 
ik ben erg benieuwd naar zijn ‘handtekening’ in het uitzetten. De 
Langste Nacht staat bekend om lekker doorrijden, en vooral: wak-
ker blijven! 
Het principe is fantastisch; een hele nacht rallyrijden dwars door 
Nederland; en dat met alleen maar Austin Healey’s; geweldig! 
Zaterdagmiddag spreken we rond het middaguur af nabij Utrecht 
en rijden we samen door naar de start in Sint Jacobiparochie; let-
terlijk en figuurlijk het uiteinde van de wereld Nederland. Eenmaal 
aangekomen staat zo’n driekwart van het veld al gereed. Alle He-
aley’s staan prachtig opgedoft om een nacht lang te vlammen en 
weer helemaal smerig te worden. Iedereen bespreekt zijn voorbe-
reidingen en strategieën en er hangt een gezellige en goede sfeer.
Een half uur voor de start krijgen we het routeboek, we beginnen 
vast met intekenen van de route. De drie verschillende systemen 
bieden een leuke afwisseling en zijn op het eerste gezicht ‘goed te 
doen’ en in te tekenen. Als ik beter kijk zie ik hier en daar wel wat 
gekke haakjes aan de ingetekende lijn en andere kleine manipula-
ties op de kaart; dat wordt spannend; leuk!
Met zo’n 650 kilometer voor de boeg verdeeld over 15 trajecten, 
steeds ongeveer een uur, zullen we de tijd goed in de gaten moe-
ten houden…

We starten om 15:56 en vertrekken richting het zuiden. Het blijft 
altijd even spannend totdat je de eerste routecontrole tegenkomt. 
Als de rit dan begint met een B (in plaats van een A) is er toch 
altijd iets van twijfel; hebben we nu al wat gemist? Als we even la-
ter alsnog de A aan de zijkant van de weg (wat dieper in het gras) 
vinden zijn we toch ‘opgelucht’.

Waar blijven die controles?
Iets verderop zien we de eerste duidelijke kaartmanipulatie; van 
pijl 2 naar 3 is de eerste mogelijkheid linksaf vanaf de Kleasterdijk 
weggegumd. Dus we verwachten een controle op de tweede mo-
gelijkheid. Misschien wel de C nadat we de B, D en A al hebben 
gehad? Helaas vinden we er helemaal geen controle. We kammen 
de andere opties uit (misschien klopt de afstand niet, en moeten 
we om construeren?) maar vinden nog steeds niets… Zou de 
controle dan zijn weggehaald?
Afgeleid en nog in gedachten over waarom we niets vinden rijden 
we door naar het zuidoosten. Op de kaart zie ik de weg rechts-
links-rechts door de kaarttekst heen staan. Ik krijg deze situatie in 
werkelijkheid niet terug, maar we besluiten samen dat er (op een 
boerenerf na) geen mogelijkheden waren om er af te gaan voor 
een oude weg situatie. Het zal wel niets zijn…



De Langste Nacht - 9 november 2014. Fotograaf: John Kreukniet
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Van pijl 4 naar 5 (er zit een voetje aan pijl 5) krijgen we weer geen 
controle… We begrijpen er niets van… Staan er gewoon minder 
controles dan we verwachten, of zijn ze misschien al weggehaald 
door omstanders? 

Tijd toch hard nodig…
We knallen door en pakken overal netjes onze tijden op de TC’s; 
het tijdschema is goed haalbaar. Toch houden we er een aange-
naam tempo in; je weet nooit wat er komen gaat… En maar goed 
ook; vlak voor pijl 10 klapt ineens de verlichting er uit. Het is nog 
voor zessen, maar toch al flink donker. We zetten de auto aan 
de kant en lopen vlug de eerst denkbare opties na. Zekering of 
schakelaar? Al snel komen we er achter dat met het aandrukken 
van de kabelboom de verlichting weer werkt… In ieder geval vol-
doende om op tijd bij TC2 te komen. 
Bij de TC kruipen we onder het dasboard en zien we al snel wat 
het probleem is; de lichtschakelaar, waarschijnlijk bijna net zo oud 
als de Healey zelf, is uit elkaar geklapt en de bedrading hangt er 
wat losjes omheen… We knopen de boel bij elkaar zodat het licht 
continu aan staat; een prima oplossing voor vannacht. Na zo’n 20 
minuten te hebben stilgestaan, moeten we even flink op het gas 
om dat weer recht te zetten…

Locaties top geregeld!
Bij de TC3 komen we in de minuut binnen; gehaald! We missen 
daardoor wel de koffie, maar kunnen weer wat ‘relaxter’ door. Na 
wat rechttoe rechtaan stukken door de Flevopolder komen we bij 
het prachtige kasteel De Essenburgh. Er staat heerlijke stamppot 
voor ons klaar, en op een groot scherm druppelen de eerste uit-

slagen al binnen. De controle C bleek toch op dat boerenerf te 
hebben gestaan (oude wegsituatie) en op de andere plekken waar 
we twijfelden stond toch echt helemaal niets… Met maar één 
controle gemist hadden we een mooi begin van De Nacht.

Keerlus?
Na het diner beginnen we aan de grensbenadering; een mooie 
route door o.a. het Leuvenumse bos waarbij we even scherp moe-
ten blijven op het rijden van enkel gekleurde wegen… We houden 
netjes de grens aan onze linkerhand, maar kunnen in het Elspeeter 
bos geen controle vinden… Wat zou de uitzetter dan bedoelen? 
Ziet hij de lus misschien als keerlus? Dat zou niet kloppen, maar 
ja er zijn geen foutletters, dus toch maar even tegen de richting in 
rijden. En jawel; daar hangt de controle E; netjes tegengesteld aan 
de juiste route…

de langste nacht
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Zo hebben we nog een paar momenten gehad waar 
we (soms tevergeefs) moesten zoeken naar de route-
controles. Toch bleek bij elke tussenstop weer dat we 
zelf in veel gevallen toch te moeilijk hadden nagedacht. 

Lekker doorrijden
Bij de stop in Waalwijk in de prachtige showroom van 
Lex Classics klimmen we vlak voor we weer vertrek-
ken naar de eerste plaats in het klassement. Het is 
dan rond half 3 in de nacht en de sfeer zit er goed 
in. Er is nog geen sprake van moeheid. De trajecten 
daarna schieten we werkelijk doorheen; het gebied is 
mij bekend door de vele ritten die we er het afgelo-
pen jaar hebben uitgezet. We bespreken nabij Weert 
hoe blij we zijn met hoe de Healey het doet dankzij 
L.B. Racing. Misschien nemen we dat ‘Racing’ iets te 
letterlijk als we op de snelweg met 150+ worden gespot door een 
crew-equipe... Veel te vroeg komen we bij het tankstation in Ne-
derweert waar we weer even de rust en een kopje koffie pakken.

De zon komt op…
In de uren daarop komt langzaam de zon op; en dat is (voor mij) 
eigenlijk het moeilijkste moment van de nacht. Het geeft prach-
tige plaatjes in het glooiend Limburgs landschap, maar de oogleden 
beginnen zwaarder en zwaarder te worden. Zeker in de neutrale 
etappe tussen TC13 en TC14 betrap ik mezelf erop dat ik begin te 
knikkebollen...
We zijn opgelucht als we vanaf Oirsbeek weer op de kleine wegen 

rijden. Voor zowel bestuurder als navigator is het dan veel makke-
lijker om het hoofd er bij te houden en elkaar scherp te houden.
Als we even later de Vaalserberg oprijden evalueren we de nacht 
met elkaar. Het zit er weer op; wat een verhaal en wat een waan-
zinnig spektakel. Alles zat leuk in elkaar en was goed georgani-
seerd. Qua doorrijden zien we wat vergelijking met de Horneland 
Rally, waar het dit jaar allemaal mee begon. Het was een leuke 
eerste rit voor ons van Eric Klunder, die ons zeker wat uitdaging 
heeft gegeven gedurende de nacht. Ook voor de inwendige mens 
was alles top geregeld. De gehele organisatie van De Langste 
Nacht verdient grote complimenten! Dank voor deze fantastische 
(slapeloze) nacht! 
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De Zwarte Haan, op de rand van land en Waddenzee in Friesland, 
was startlocatie. Eric Klunder van de Rally van de Grensstreek had 
weer een uitdagende rally uitgezet die na 15 tijdcontroles finishte 
bij De Bokkerijder in het Limburgse Vaals. Tussendoor, rond 20:30 
uur, kregen de deelnemers op TC5 in kasteel De Essenburgh in 
Hierden stamppot geserveerd. Later in de nacht, om 01:45 uur in 
Waalwijk, konden de deelnemers op TC9 smullen van een heerlijk 
broodje en soep aangeboden door Lex Classics. Maar ook de Hea-
ley’s moesten natuurlijk regelmatig van brandstof worden voorzien, 
en dat kon onder anderen ook weer ‘s morgens rond 05:00 uur op 
TC12 bij Esso in Nederweert, waar de heer Helmus Roost sterke 
koffie voor de equipes had klaargezet - en dat hield de mannen en 
vrouwen goed op de been.

Na de zware strijd kon de organisatie de prijzen van de De 
Langste Nacht rally 2014 geven aan:
Harry Dekker / Willem van Leeuwen, 1e prijs Sportklasse 
Allard van Dongen Torman / Robert Koomen, 1e prijs Tourklasse
Jan van den Broeke / Allard Hoebee, 2e prijs Sportklasse
Luc van Eekeren / Ted Meij, 2e prijs Tourklasse
Paul Zweers / Rogier Simon, 3e prijs Sportklasse
Louis Bottinga / Cornell van der Heijden, 3e prijs Tourklasse
De Speciale prijs ging dit jaar naar team Bernie Wolf / Boudewijn 
Boeken, die de RC’s moeilijk konden vinden, vaak in tijdnood kwa-
men en desondanks goed gehumeurd bleven, niet mopperden en 
zelfs bleven lachen. 

Maar geen DLN rally zonder sponsoren en vrijwilligers. 
De sponsoren van deze DLN zijn Dutch Healey Competitions, MRE 
Group, Lex Classics en Van Giersbergen. Zakelijke inschrijvers wa-
ren HealeyParts, Kuypers Kessel, Romex, Ton Blankespoor en Cor-
nerstone Partners. 
De technische service werd verleend door Healey4u, Robelco Car 
Services en Beek Classic Wire. En onze trouwe vrijwilligers wa-

ren Ruud Visser, 
Stefan Meijering, 
René Verreck, Mi-
riam van der Kolk, 
Marcel de Reuver, 
Jan Oosterhaven, 
Lieuwe Visser, Gré 
Talhout, Jellie Visser, 
Nel Visser, Alber-
tina Visser, Jildert 
Visser, Cees Oo-
men, Chris Oomen, 
Hans Visser, Ale 
Houtsma, Henny 
en Inge Sweering, 
Bert Visser, Henk 
Weghorst, Eelco 
Wassenaar, Max van 
der Kwaak, Ger-
rit Frieman, Henk 
Veen, Jan Rozema, 
Patrick Moerman, 
Pascal Moerman, Leon Nabuurs, Bert ter Morst, Cor Stams, Wil van 
der Ven, Nico Tuk, Sjors Rol, Nathalie Starink, Bart Hensen, Bas van 
Luxemburg, Wim van Hoogstraten, Mari van Zoggel, Winston Broo-
ker, Jan Rademakers, Jos Jansen, Hans Pennings, Gerard Hermans, 
Marleen Houben, Eric Meijers, Petra Melis, Bart van Tiggelen, Ed-
gar Werring, Julie van Tiggelen, Sjra Bustin, Anita Bustin-Gelton, Go 
Wammes, René Klement, Jos Jurriéns, Thea Loderus, Joris Loderus, 
Alfred van der Kolk, Hans Koot, Franc Koops, Elisabeth van der Plas, 
Patrick Beek, Klaas-Durk de Vries, Wilbert Peters en Jetze Visser.  

Wij danken onze sponsoren, zakelijke inschrijvers en vrijwilli-
gers! Namens de DLN organisatie, Wilbert Peters & Jetze Visser

de langste nacht

Het was weer een geweldige Nacht
In 2014 is alweer de 7e editie van de 

De Langste Nacht verreden, de be-

roemde rally van de DHC met een 

vol startveld van 39 geprepareerde 

Healey’s. Zaterdag 8 november om 

15:31 uur stipt vertrok het eerste 

Healeyteam om de volgende morgen circa 8:30 uur, na zo’n 650 zware kilometers, te finishen. 

Spannende verhalen van twee deelnemende equipes kunt u lezen op voorgaande pagina’s. De or-

ganisatie wil hier speciaal aandacht schenken aan allen die dit evenement tot een succes maakten.

Ontbijt na de finish, 
Jetze en Wilbert 

spreken deelnemers toe.

Sportklasse winnaars Harry Dekker 
en Willem van Leeuwen.

Tourklasse winnaars Robert Koomen 
en Allard van Dongen Torman.
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Het Halloweenverhaal startte al begin oktober met de 
zoektocht naar een gepaste outfit voor de wagen om de 
Nederlandse geesten het hoofd te bieden. Als we deze 
schepsels van de nacht moesten verorberen dan hadden we 
tandjes nodig, en na avonden van huisvlijt en een tandheel-
kundige ingreep verder was onze wagen er klaar voor.

Aangekomen aan de De Meule te Genhout werden we ge-
sterkt door de aanwezigheid van twee Duitse Healey-equi-
pes, we waren dus niet de enige Halloween-immigranten. 
Doch, we stelden ons de vraag of één van deze twee heren 
zou kunnen vertrekken daar er zich een reuze monster spin mees-
ter aan het maken was van hun wagen. Andere Healey’s waren mooi 
uitgedost met verlichting en heksenbenodigdheden.

 

In de gezelligheid van De Meule en de leuke ontvangst van de orga-
nisatie werden we voorzien van een hartverwarmende kop koffie 
en een heerlijk stuk Limburgse vlaai. Kwestie dat we niet met een 

lege maag ten onder zouden gaan, moest er iemand 
onderweg ten prooi vallen aan duistere krachten. 
Na een deskundige briefing van Nick kregen we 
toch weer moed om de nacht in te duiken.
We zullen ook heus niet de enige zijn geweest die 
de weerkaarten voor die bewuste avond in de ga-
ten hebben gehouden en er werd ons beloofd dat 
het droog zou blijven. Maar dat was om iemand an-
ders wil gerekend. Na de nodige regen-douche, net 
voor vertrek, werden we wel gerust gesteld door 
de organisatie dat spoken niet vliegen als het nat is, 
kwestie van hun lakentje in de plooi te houden. 

Daar stonden we, net echt … onder de startbrug, 
donker, mist, ronkende motoren, Harry aan de ge-

blokte vlag … GO ... de nacht tegemoet …
We moesten het zien te overleven voor de komende 60 kilometer, 
griezels ontwijken, donkere kille kilometers vreten, bocht na bocht, 
berg na dal, want daar, hoog boven op de Gulperberg, werden we 
opgewacht door de organisatie met een heerlijke wintersoep en 

5e Halloween Rit
een avontuurlijke rit door donker Zuid-Limburg

Met een klein hartje hebben we ons met twee Belgische equipes, 

Geebelen senior en Geebelen junior, ingeschreven op de Halloweenrit 

2014 van Regio Zuid-Zuid. Er werden verraderlijke bochtjes en smalle 

weggetjes beloofd, spoken en ander gespuis. En aangezien wij Belgen 

enkel familiair zijn met spoken in witte lakens, en niet die in oranje, zijn 

we toch een beetje met knikkende knieën aangetreden bij de start. 

Bernd en Liesbeth Geebelen
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een broodje rook-
worst met zuurkool. 
Het doet een mens 
deugd te zien dat alle 
equipes, met opgehe-
ven hoofd, het meeting 
point hebben bereikt.
 
Met verwarmde han-
den en volle magen 
vatten we het tweede 
deel aan. Steil naar be-
neden, de Gulperberg 
af, terug de duister-
nis tegemoet. Doch 
voor sommigen werd 

de nacht te zwart, de koplampen te zacht en werd er gedacht “een 
haakse bocht kan ook rechtdoor genomen worden”. De ervarings-
deskundigen weten precies over welke bocht het hier handelt.
Ook werden sommige termen, zoals “links aanhouden”, misgeïnter-
preteerd en dat gaf aan anderen dan weer de kans om een plaatsje 
op te schuiven in het Halloween-klassement. 
Het geronk van de motoren doordrong de Limburgse nacht en na 
menig kronkelend weggetje en mooie snelle rechte stukken richting 
de eindmeet, dook De Meule in de verte op. Finish nabij.

Na aankomst van alle equipes - we hebben ze geteld, ze hebben het 
allemaal overleefd - was het tijd om uit te pakken met straffe ver-
halen van de nacht en uit te kijken naar de winnende equipe van de 
avond. Tijdens deze gezellig afsluiter met dankwoorden en lof werd 
duidelijk dat ondergetekenden de gelukkige overlevenden, euhm, 
winnaars waren van de Halloween Rit Zuid-Zuid 2014 en wij moch-
ten dan ook naar trouwe traditie een paar mooie zinnen schrijven.

Wij hebben er volop van genoten en bedanken dan ook nogmaals 
de organisatoren Nick en Ronald voor deze schitterende rit. 
Tot volgend jaar! 
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Gert-Jan de Haan stuurt een Ansichtkaart 
van Oxford Street, Londen, in de sixties 
met een oplegger vol Sprites voor Self-
ridges. Hij geeft er een historische analyse 
en toelichting bij; ‘Een mooi tijdsbeeld van 
Oxford Street van het swingende London 
ergens vroeg in de jaren 60. Wat was het le-
ven toch mooi. Allemaal Austinnetjes, Mor-
risjes, natuurlijk dubbeldekkers en een goed 
opletter zal zelfs een tegemoetkomende 
Riley bespiedden. Vrolijk rijd de auto trai-
ler op weg naar…. ja op weg waar naar toe 
eigenlijk? Er staan 5 fonkelnieuwe Spritejes 
opgeladen. Aan de Amerikaanse nummer-
plaathouder en de sturen aan de linkerkant 
(kijk maar waar de bult in het afdekzijl zit) 
te oordelen ongetwijfeld op weg naar het 
land van de onbeperkte mogelijkheden. 
Vraag blijft natuurlijk, wat deed de chauffeur 
hier midden op de dag. Er is verder geen 
vrachtwagen te bekennen en de Haven is 

de andere kant op... Misschien wilde hij een 
navigatie kopen bij Harrods. Dan was hij wel 
op tijd want het zou nog veertig jaar duren 
voordat de eerste publiekelijk verkrijgbaar 
werden. Overigens werden bijna alle voor 
export bedoelde auto’s via de op dat mo-
ment grootste havenstad van de wereld, 
Liverpool, uitgevoerd.’

Hans van de Kerkhof verrast 
met een foto van hem en zijn 
3000 MKII in 1968 in Amster-
dam. Hij schrijft dat de MV-14-
69 daarna eigendom was van 
Jaap Schuitemaker en nog later 
in België is gaan “wonen”. Zo-
wel Hans als Jaap rijden nog 
steeds Healey’s en zijn lid van 
de AHOCN.

Peter van Naarden stuurt een 
foto van Egon Grabowski in 
zijn Austin Healey 100 SP-95-42 
over een idyllisch ophaalbrug-
getje. De whitewall banden en 
de enkele verstraler maken het 
tijdbeeld - jaren ‘50 - compleet. 

Op een foto uit 1972 van de-
partment stores in de Londen-

se Regent Street zie je nog net een Sprite 
MK IV (of een Midget? met Rostyle velgen?) 
achter de zwarte cab. Lekker open door 
het drukke verkeer. Let ook op het formaat 
van de auto’s destijds. Voetgangers kijken 
nog over ze heen; probeer dat nu maar 
eens met al die suv’s. 

Na de oproep om foto’s naar de redactie te sturen van Healey’s uit de tijd dat ze nog (min of meer) 

gewoon in het straatbeeld pasten, kunnen we de eerste oogst presenteren. Er zijn Healeyfoto’s van 

- destijds en nu nog - leden van de club, van postkaarten en van afbeeldingen die van het web zijn ge-

plukt.  Als u nog dit soort 'alledaagse historische opnamen' heeft, stuur ze naar redactie@healey.nl.

Historisch alledaags
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De gigantische voortent met verwarming en verlichting maakte in-
druk op de Engelsen en bleek ook nog eens bittere noodzaak toen 
de stress toesloeg. Een fotoverslag van hoe wij dit evenement be-
leefden en volbrachten:

Op de eerste foto pakt het Nederlandse RAC team even uit. De 
tent staat nog maar net en we zijn al aan het werk. De Orange 
Bastard is weer opnieuw opgebouwd na flinke schade en de Green 
Hornet (Nykle’s MK3) heeft een splinternieuwe motor op Webers 
en nu schijfremmen rondom. Aan beide zijn nog wel wat puntjes op 
de i te zetten. De tweede foto toont dat we nog even de brandblus-
ser, tripsensor, intercom en natuurlijk de stoel van Midas moeten 
monteren.
Aan de gezichten op de derde foto te zien denkt iedereen dat de 
auto’s zo goed als klaar zijn op deze gezellige vooravond van de ral-
ly. Een paar uur later zou de sfeer veranderen...

Met Bas Jansen en Bob van Tulder in de Escort MK1, Nykle Meijer en Eef de Jong in de groene 

MK3 en ondergetekenden Mark Schmidt en Midas Nelissen in de Orange Bastard presenteerden 

we ons als Dutch L.B. Racing Team bij de 2014 R.A.C. Rally in Noord Engeland. Een vrachtwagen 

van 14 meter gevuld met drie rally-auto’s, drie management-auto’s, heel veel gereedschap, onder-

delen en wielen is een wel erg mooie en professionele manier om op pad te gaan. Dankzij een 

speciale deal met DFDS Ferry (die van de Tour Ecosse) bleek het ook nog eens de goedkoopste!

RAC

Team Orange Bastard: Midas Nelissen & Mark Schmidt

Third time lucky1. Nederlandse RAC team.

2. Nog even wat monteren. 3. Vooravond gezelligheid.

4. Nieuwe motor slaat vast.
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Bij het opstarten 
zal even later de 
nieuwe motor van 
Nykle met een 
klap vastslaan en 
de sfeer in de tent 
slaat volledig om 
(vierde foto). Een 
materiaalfout deed 
een klep spontaan 
afbreken. Maar an-

derhalf uur later hangen de beschadigde zuiger, drijfstang, klep en 
stoterstang als een trofee in onze tent. ‘s Nachts vertrekt al iemand 
naar Denis Welch (300 km!) voor de onderdelen; hij staat om daar 
8 uur voor de deur.
De klepzitting wordt op vrijdagmorgen gerepareerd, met dank aan 

de enthousiaste ‘engineer’ op de vijfde foto. De nieuwe onderdelen 
arriveren ook aan het einde van de ochtend en drie uur later wordt 
de motor weer opgestart - en loopt weer als vanouds. Om 16.00 
uur staat de Healey, op tijd, bij de technische keuring - zie foto 6. 
Alle UK teams zijn ‘impressed’ door ons doorzettingsvermogen, zo 
ook de organisatie. De auto werd spontaan goedgekeurd en Nykle 
en Eef wonnen daarmee uiteindelijk de ‘Spirit of the Rally’ prijs.
De Orange Bastard is er ook klaar voor! Hoewel er op foto 7 
nog voeten onder de auto uitsteken…. Escorts zijn er voor ge-
maakt en thuis al klaar, de monteurs concentreren zich dus op de 
Healey’s (foto 8). 

Foto 9 toont het opstellen voor de tweede proef op zaterdagoch-
tend. Het is een asfaltproef maar het op de foto zichtbare wegdek 
verklaart onze bandenkeus. De Escort doet het foutloos en zo 
dwars mogelijk (foto 10). Bas is natuurlijk een getalenteerde He-
aley-racer, dat helpt! Op de circuitproef (Croft, zie foto 11) zijn 
Nykle en Eef sneller dan de Orange Bastard. Hun Green Hornet 
is zachter geveerd en dat is hier een voordeel. De nieuwe 250 pk 
motor komt hier echt tot zijn recht, ze maken een sprong in het 
klassement.

5. Enthousiaste engineer.

7. Klaar - ondanks die voeten.

6. Toch op tijd voor de keuring.

8. Monteurs alleen bezig met Healey’s.

11. Nykle en Eef op Croft.

9. Voor de 2e proef zaterdag.

10. Bas gaat dwars.
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Overal staan teams langs de weg te ‘servicen’. Met wat extra tape 
worden hier (foto 12) de lampglazen op hun plaats gehouden, maar 
niet nadat de inzittenden een drankje en wat te eten hebben gekre-
gen. Cruciale ondersteuning van het management team. 
Foto 13 toont de sfeer op de nachtelijke service. De gezichten 
spreken boekdelen. Iedereen is versleten, zie de staat van de kleding, 
en morgen moeten we nog een heel lange dag. We hebben/houden 
er zin in. Zonder deze mensen geen rally!!

Remmen voor de bocht doe je door de auto dwars te gooien (foto 
14)…. een techniek die, als het lukt, een fraai schouwspel oplevert. 
Motor op 6000 toeren en rondvliegende stenen. Op de smallere 
paden een uitzonderlijke kunst die we nog niet helemaal beheer-
sen…. Het publiek geniet van de Healey, die nu eens niet aan het 
overleven is maar midden in de rally zit.
De beschermplaat onder de bak is losgeslagen (foto 15). Zonder 
een georganiseerd service team, dat aan het einde van de proef 
staat, ben je dan meteen uitgereden.
Foto 16 toont de laatste service voor de finish. De lachende gezich-
ten vertellen dat ook de Healey (weer!) de R.A.C. uit gaat rijden. 

Alleen nog even een koppelingshendel fabriceren…..
Zo hard als het kan (foto 17), bijna drie dagen lang over dit soort 
wegen / paden. Donald Healey would have liked it, he designed the 
car for it. 

RAC

12. Rallymanagement in actie.

13. Nachtelijke service met sfeer.

14. Remmen met je stuur, sturen met je gas en 6000 rpm.

15. Serviceteam zet beschermplaat vast.
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Op foto 18 worden we geïnterviewd bij de finish. De 
Orange Bastard is op z’n mooist zo, half Engeland 
hangt in en aan de spatborden. 
Er is de gehele rally NIETS misgegaan, mede dankzij 
de goede voorbereiding en onze inmiddels opge-

bouwde kennis. Een ongekende prestatie, want zo’n dertig auto’s 
halen immers de finish niet.

De cameracrew van MOTORS TV volgde ons de gehele rally en 
leggen hier (foto 19) met de nodige emoties de finish vast. Onze 
Healey finishte op een ongekende 26ste plaats overall en eerste in 
klasse. Bas en Bob werden 30ste met de Escort vanwege een ‘off’ 
op zaterdagavond, Nykle en Eef werden 36ste overall. Alle auto’s 
aan de finish, daar deden onze hulptroepen en wij het voor. 

15. Serviceteam zet beschermplaat vast.

18. Orange Bastard op zijn mooist.

16. Laatste service voor finish.

17. Donald would have liked it.

19. Third time lucky.



40

www.healey.nl/dhc
Rinus Sinke, voorzitter DHC: dhc@healey.nl • Wim Janzen, rally afdeling DHC: wim@familiejanzen.nl

Dutch Healey Competitions

Kaartleescursus: Donderdag 12 en 
donderdag 19 februari geven Wim en Robbert Janzen 
in het Healey Museum een kaartleescursus met cursusboek. 
Informatie en opgeven bij Wim Janzen (wim@familiejanzen.nl of 
+31624198007).

Van 10 tot en met 16 mei wordt de 22ste 
Tulpenrallye gehouden. Er doen 14 Healey’s mee. 
De start is in het Aostadal in Italië, aankomst als gebruikelijk in 
Noordwijk. 
Healey’s in de Tulpenrallye 2015 Expertklasse:
100/6 1957  B: Sinke, Rinus  N: Hartog den, Bart
Lenham GT 1958  B: Vermaas, Rob  N: Kuiper, Nico
3000 MK I 1960  B: Son van, Mark  N: Son van, Bert
3000 MK I 1960  B: Broeke vd, Jan  N: Hoebee, Allard 
3000 MK IIA 1962 B: Visser, Jetze  N: Mol, Paul
3000 MK III 1967  B: Rupert, Harry  N: Kwant, Rutger
Healey’s in de Tulpenrallye 2015 Sportklasse:
100/6 1958  B: Kok, Willem  N: Haas de, Judith 
100/6 1958  B: Good, Hans-Joerg  N: Good, Norbert 
3000 MK I 1960  B: Hemke, Herman  N: Hemke, Piet 
Healey’s in de Tulpenrallye 2015 Tourklasse:
100/6 1959  B: Zuidhoek, Kees  N: Plaats vd, Lorenz
3000 MK I 1959  B: Groskamp, Willem N: Odenkirchen, Ben 
3000 MK I 1959  B: Eekeren v, Luc  N: Meij, Ted 
3000 MK III 1963  B: Bal, Johan  N: Vries de, Henk Jacob 
Sprite MK III 1967  B: Geels, Gert-Jan  N: Geels, Maarten 

Kom op zaterdag 16 mei naar Huis ter Duin voor de ontvangst van 
de equipes; het is er altijd gezellig tussen ruim 200 equipes en veel 
DHC-leden.

Op 23 mei vindt de 2de Oefenrit De 
Langste Nacht plaats in Nieuw Leusen. Inschrijven via 
w.peters@healey4u.nl of info op www.delangstenacht.com.

Van 3 tot 7 september Tour Ecosse XVIII 
2015, zie www.tourecosse.nl.

In de nacht van 14 op 15 november is de 
8ste editie van De Langste Nacht. De route 
loopt van zuid naar noord Nederland. Inschrijving vanaf 1 maart 
00:00 uur, www.delangstenacht.com.

Meld je aan voor de Facebook groep “Austin 
Healey Owners Club Nederland/Dutch Healey 
Competitions”. Op deze groepspagina is steeds 
wat nieuws te zien over wat er gebeurt in de 
Healeyworld.

Horneland Rally 6-7 maart  2 dagen www.hornelandrally.nl
ROZ Classic 21 maart  1 dag www.rozclassic.nl
Betuwe Classic 28 maart  1 dag www.starrally.com/betuwe
Rally van de Grensstreek 11-12 april  2 dagen www.rallyvandegrensstreek.nl
Tulpenrallye 10-16 mei  6 dagen www.tulpenrallye.nl
Stelling van Amsterdam 30 mei 1 dag www.stellingvanamsterdamrally.nl
Classic Gelderlandrit 6 juni 1 dag www.sgrt.nl
7 uren van Emmeloord 20 juni 1 dag www.7uren.nl
Happy Midsummer Drive 22 aug. 1 dag www.happydrives.com
SLS Classic 27-30 aug. 4 dagen www.slsclassic.nl
Tour Ecosse 3-7 sept. 3 dagen www.tourecosse.nl
Classic 500 11-12 sept. 2 dagen www.500.nu
Classic Sauerland Rally 24-25 okt. 2 dagen www.classicsauerlandrally.nl
De Langste Nacht DHC 14-15 nov. 2 dagen www.delangstenacht.com

Nieuw in dit programma zijn de Stelling van Amsterdam Rally en de Classic Sauerland Rally.

DHC Rally Championship kalender 2015

Rallyevenementen meetellend voor het kampioenschap:
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www.healey.nl/dhc
Rinus Sinke, voorzitter DHC: dhc@healey.nl • Wim Janzen, rally afdeling DHC: wim@familiejanzen.nl

Op zondag 19 april kun je leren rijden, sturen en remmen 
met je eigen Healey onder leiding van Gijs van Lennep, Ne-
derlands beste coureur aller tijden. Een echte rijvaardigheids-
cursus, exclusief voor onze Healey’s. De training zal plaats 
vinden op het RDW-terrein in Lelystad en de ontvangst en 
het theorieprogramma zijn in restaurant Flantua, Emoeweg 4 
(tel. 0320288230).
 
Programma zondag 19 april:
12:00 - 12:30 uur  Ontvangst in restaurant Flantua, boven vlieg-

school MartinAir.
12:30 Quick lunch en aansluitend theorie door Gijs van Lennep.
13:40  Vertrek naar het RDW-terrein voor de circuittraining.
13:55  Praktijkprogramma met de volgende onderdelen: 

- cirkel rijden op glad wegdek (onder- en overstuur) 
- remmen en uitwijken op nat asfalt naar twee kanten 
- stuurslalom op nat wegdek en op tijd (rijtechniek) 
-  combiparcours op glad, nat en droog wegdek 

(bochtentechniek) 

-  snelle ronde kombaan (zelf rijden en meerijden Gijs 
van Lennep).

17:15 nabespreking en drankje in restaurant Flantua.
 
De oefeningen zullen met je eigen Healey worden gereden. De kos-
ten zijn € 275,- (voor DHC leden € 265,-) voor één Healey en één 
rijder. Extra rijder € 40,-. Informatie en inschrijven via de website 
www.healey.nl. Telefonische informatie Rinus Sinke +31653196210.

Op het inschrijfformulier op de website wordt gevraagd: naam, 
adres, telefoon mobiel, e-mailadres en type Healey op te geven. Be-
talen kan op rekening NL81 RABO 0131 983199 van Austin Healey 
Owners Club M. Sinke, onder vermelding eigen naam en cursus Gijs. 

Deelnemerslijst per 25 november 2014: Mark Spanbroek, Rinus 
Sinke, Karel van Gelder, Leo Dorjee, Ad van Dongen, Jan van Bakel, 
Herman Lenstra en Daan vd Vliet. Er kunnen 16 auto’s deelnemen. 
Schrijf dus zo spoedig mogelijk in en betaal voor 1 maart 2015. Be-
taald is ingeschreven.

Alle Healey-rallyrijders en -navigatoren zijn welkom op de 
tweede DHC RallyHappening in het Healey Museum te 
Vreeland. Naast alle deelnemers aan het kampioenschap van 
2014 nodigen wij ook alle andere Healeyrijders en -navigato-
ren uit die meer willen weten of willen gaan deelnemen aan 
kaartleesrally’s. 

Programma:
13.00 uur : Inloop met koffie en gebak.
14.00 uur : Terugblik rally seizoen 2014
14.15 uur : DHC Rally Championship:
 - Doelstelling (Keep Healey’s rallying)
 - Voorstel wijzigingen championship
 - Nieuw: Navigator Award
  Puntentelling
14.30 uur : Prijsuitreiking DHC Rally Championship 2014
15.00 uur :  Pauze met filmfragmenten Roger Albert Clark Rally 

met Mark Schmidt.
15.30 uur : Presentatie rallykalender seizoen 2015
15.45 uur :  Presentatie over de rijvaardigheidscursus o.l.v. Gijs 

van Lennep op de RDW testbaan te Lelystad op 
zondag 19 april 

16.00 uur :  Presentatie over de DHC kaartleescursus op twee 
donderdagavonden, 12 en 19 februari in het Healey 
Museum te Vreeland

16.15 uur : Vragen en voorstellen
16.30 uur : Presentatie door Wilbert Peters over de bouw van 

zijn ultieme rally Healey. Deze Healey is in opbouw en is ook in het 
Museum aanwezig.

Na de presentaties is er gelegenheid om u aan te melden voor de 
kalenderonderdelen waar u interesse in heeft.

De toegang (maximaal twee personen per DHC-lid) voor het 
Healey Museum en de koffie met gebak worden u aangeboden door 
de DHC. Drankjes en dergelijke zijn voor eigen rekening. 
Bent u nog geen lid van de Dutch Healey Competitions, dan kunt u 
bij de entree lid worden. Het lidmaatschap kost € 25,- voor 2015.

Let op! Om een en ander goed te organiseren verzoeken wij u te 
melden met hoeveel personen u komt op deze DHC RallyHappe-
ning door een e-mail te zenden aan dhc@healey.nl met uw naam en 
of u lid bent van de DHC.

Graag tot ziens op zaterdag 24 januari 2015, als het even kan met 
de Healey.

DHC rijvaardigheidscursus met Gijs van Lennep

Uitnodiging DHC RallyHappening - zaterdag 24 januari 2015

Handa Shop aanwezig met rallyequipment.
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Als je de foto’s ziet (nota bene: kijk ook op de website onder Galerij) dan krijg je eerder de indruk dat 
de Healey’s van onze Zuid-Zuid leden een hoofdrol spelen!

Op maandag 10 november 2014 traden zes Healey’s van onze regio Zuid-

Zuid op tijdens een opnamedag voor de bekende TV-serie Flikken Maas-

tricht. Harry Mostard meldt dat de aflevering met de vele klassieke figuranten 

medio 2015 wordt uitgezonden, maar over de precieze datum berichten we nog wel.

Healey’s in Flikken Maastricht
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Tussen negen en half tien wordt u in De 
Buitenherberg ontvangen met koffie of thee 
met wat lekkers. Routeboek en schildjes 
worden uitgereikt en om 10:01 uur start de 
eerste auto. 
Laat u verrassen. Dit jaar is een toerrit uit-
gezet met onderweg een aantal testjes! 
Deze hebben betrekking op kennis, het be-
heersen van de auto, inschattingsvermogen 
van snelheid en opmerkingsgaven. Spreken 
we in raadsels? Natuurlijk komt u om te 
ontdekken wat deze rit inhoudt. Onder-
weg is er genoeg mogelijkheid om even te 
ontspannen. 

De lunch is ongeveer halverwege de rit en 
inbegrepen in het inschrijfgeld. Als u ook na 
de lunch de bol-pijl goed volgt bent u voor 
sluitingstijd, rond 16:30 uur, weer in Zuid-
wolde. Daar is dan de prijsuitreiking. 
Ook is er gelegenheid om in het restaurant 
van De Buitenherberg gezamenlijk voor 
€ 29,50 p.p. een driegangendiner te nutti-
gen. Als u hiervan gebruik wilt maken, meld 
dat dan bij de inschrijving en maak het be-
drag gelijk over samen met de kosten van 
de rit. Die bedragen per equipe € 45,- voor 
Healeyclubleden. Inschrijving is definitief 
wanneer de betaling van het inschrijfgeld is 
ontvangen.

Aanmelding kan digitaal via de website 
www.austin-healey-drentherit.nl of door 
het opsturen van het aanmeldingsformulier. 
Zie voor dat formulier de achterkant van 
uw adres op dit nummer van Healey. Als u 
niet via de website aanmeldt, stuur dan het 
formulier naar: 
Secretariaat Drentherit t.a.v. Julia Lenstra, 
Koningin Wilhelminalaan 26, 8338 KD Wil-
lemsoord. Tel. : 0521-588692.

Er worden maximaal 50 auto’s toegelaten. 
Omdat de Drentherit een rit is van de Aus-
tin Healey Owners Club Nederland kun-

nen alleen leden inschrijven. Aanmelden 
voor 14 april 2015, vol=vol. 
Hotelkamers bij De Buitenherberg of een 
ander hotel in de omgeving zijn zelf te re-
gelen. De organisatie aanvaardt geen aan-
sprakelijkheid van de deelnemers voor 
geleden schade gedurende de rit. Deel-
name is geheel voor eigen risico. De 
vrijwaringsclausule, opgenomen op het aan-
meldingsformulier dient door zowel de be-
stuurder als de navigator voor de start van 
de rit te worden ondertekend.

Laat u verrassen! 

Zondag 26 april gaat alweer de 21e Drentherit gereden worden. De organisa-

tie is weer in handen van TJA: Tini Schoenmaker, Julia Lenstra en Alet Ooster-

ga. De startplaats is weer bij Hotel/Restaurant De Buitenherberg in Zuidwolde.

Laat u verrassen met de 21e Drentherit 

AHOCN onderdelendag & Stichting Hopeful Children
Zondag 30 november 2014 is voor de vijfde keer de AHOCN onderdelendag gehouden bij 
Transportbedrijf G. Kuijf. Ook dit jaar verzorgden de vrijwilligers van de Stichting Hopeful 
Children Center Cambodja de catering en het was met meer dan 250 bezoekers gezellig 
druk. De opbrengst van de catering komt geheel ten goede aan de school waar ruim 160 
kinderen Engelse les krijgen en aan de humanitaire ondersteuning aan vele arme gezinnen. 
Door de bezoekers en standhouders is er € 225,- gedoneerd voor de stichting Hopeful 
Children Center. Grote dank aan transportbedrijf G. Kuijf & Zonen B.V. te Utrecht, die 
ook dit jaar deze succesvolle dag mogelijk heeft gemaakt en de huuropbrengst weer heeft 
geschonken aan onze stichting.

Carola Kaller, Stichting Hopeful Children Center Cambodja
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Beste Healeyvrienden,

Allereerst wil ik u het allerbeste toewensen voor dit nieuwe jaar. Natuurlijk mijn wensen voor een goede gezondheid, 
geluk voor de familie maar ook dat u veilig en gezellig moge rijden in de Healey. 
De agenda voor 2015 staat boordevol evenementen en ritten. Ga er maar eens goed voor zitten om alles te bekijken 
en in te schrijven. Want anders zijn de ritten al gereden voordat u er erg in hebt dat de tijd vliegt. Ook voor de organi-
satoren is het handig als er op tijd wordt ingeschreven. Op de website staat alle informatie en u kunt ook inschrijven 
via de website. Hieronder treft u de evenementenkalender 2015 aan. 

Regio Zuid-Zuid is zoals gewoonlijk alweer volop bezig met de Healey-stand op de beurs InterClassics & TopMobiel 
van 8 tot 11 januari in het MECC in Maastricht. Laat de organisatie maar aan regio Zuid-Zuid over. Onze club komt 
daar altijd geweldig in de spotlights te staan; bezoekers komen er in groten getale op af en door de Limburgse gastvrij-
heid is het er ieder jaar heel gezellig. Zeker de moeite van een bezoek waard. En maak gebruik van de kortingskaart 
die bij dit nummer is gevoegd!

De aftrap voor het nieuwe Healey-rallyseizoen met de DHC RallyHappening, op zaterdag 24 januari in het Healey 
Museum, staat uitvoerig elders in dit nummer aangekondigd - op de DHC pagina. De ALV op 8 maart, ook in het 
Healey Museum, zal worden opgeluisterd door Gijs van Lennep die daar een presentatie gaat geven. In het weekend 
erna, op 14 en 15 maart, staat de British Cars & Lifestyle beurs in Rosmalen op het programma. Hier heeft regio Zuid-
Oost de regie en die zorgt altijd met verve voor een mooie clubstand waar het genoeglijk toeven is.
Op 28 maart is er weer een technische meeting bij Flex HealeyParts in Herwijnen. Tijdens deze bijeenkomst zullen 
experts vele tips, trucs en wetenswaardigheden geven over onderhoud, reparatie en verbetering van de Healey. Meer 
informatie over deze dag zal in de volgende uitgave van Healey staan, die begin maart verschijnt.

Kijk op de website voor uitgebreide informatie over de evenementen, zowel van AHOCN als DHC, en schrijf u in voor 
onderstaande evenementen. Zij worden enthousiast georganiseerd door leden voor leden. De organisatoren kijken uit 
naar uw aanmelding en rekenen op uw animo en passie voor het rijden in uw Healey. 

Hopelijk tot ziens bij een van de vele evenementen en ritten!
Happy Healeying! Dorine van Tuijn

8-11 januari 2015 Interclassics & Topmobiel 2015, 
MECC Maastricht (voucher!)

24 januari 2015 2e Rally Happening DHC in het 
Healey Museum

8 maart 2015 Algemene Ledenvergadering 
AHOCN. 

14-15 maart 2015 British Cars and Lifestyle, 
Autotron Rosmalen

28 maart 2015 Technische meeting

17 - 26 april 2015 58e AutoRAI, het grootste auto-
evenement van Nederland.

19 april 2015 25e Jan Hein Lantaurit (A), Wim 
Kuyvenhoven/Rick Knoop 

19 april 2015 DHC Rijvaardigheidscursus op 
RDW-circuit in Lelystad met je eigen Healey onder leiding van 
Gijs van Lennep.

26 april 2015 21e Drentherit. (zie formulier 
achter uw adresblad bij dit nummer)

10 mei 2015 2° Noorderkempenrally

10 -16 mei 2015 De 62e Tulpenrallye start in Italië, 
met wel 15 Healey’s.

16 mei 2015 Drie Landen Tour (A), Zuid-
Zuid’s jaarlijkse tourrit door Limburgs Heuvelland, Belgische 
Ardennen en Duitse Eifel.

23 mei 2015 Aspergerit

31 mei 2015 Waeslandrally 

25-27 juni 2015 8e Lustrum AHOCN, Lahnstein 
(D). Zie verder in dit blad en op de website. 

15 augustus 2015 Classic Wings en Wheels Gala 

23 augustus 2015 Twentse Zomer Rally (A) 

30 augustus 2015 Zeelandrit 

20 september 2015 Contente Mens Rit (A)

26 september 2015 2e Limburg Classic
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Regio Veluwe
Regioavond elke 1e woensdag van de maand vanaf 20:00 uur 
op Landgoed Vennendal, Vennenpad 5, 8072 PX Nunspeet. 
Regiomanager: Robert Visser, tel. 06-1507 6059, 
e-mail: robert@carrosso.com

Regio Noord
Regioavond elke 3e woensdag van de maand, behalve in juli en 
augustus. Restaurant Van Veen, Witten (naast TT-circuit) aanvang 
20.00 uur. Regiomanager: Frits von Munching, 
e-mail: info@vonmunching.nl

Regio Midden
Regioavond iedere 4e donderdag van de maand vanaf 19:30 in 
het Healey Museum in Vreeland. Regiomanager Regio Midden: 
Wolter van Houten, e-mail: midden@healey.nl
 
Regio Noord-West
Regioavond iedere laatste dinsdag van de maand, in ‘The Healey 
pub’, Hasselaarsweg 15a te Heerhugowaard. Regiomanager: 
Herman Hemke, tel. 0226-317607. In juni, juli en augustus zijn 
er geen maandelijkse regioavonden.

Regio Zuid-Oost
Regioavond iedere laatste donderdag van de maand vanaf 20.00 
uur. Brasserie/Café “De Kruik “, Hoekstraat 52, Nederwetten, 
www.brasseriedekruik.nl. Regiomanager: Wim van Hoogstraten, 
040-2839643, e-mail: w.vanhoogstraten@onsnet.nu

Regio Nijmegen
Regioavond iedere laatste woensdag van de maand in 
restaurant ‘Het wapen van Elst’ (G), Dorpsstraat 28, Elst. 
Tel. 0481 371 496. Regiomanager: Frank Kuiper, tel. 0318-632 
631 of tijdens kantooruren tel. 0318-632 092

Regio Zuid-West
Regioavond iedere 3e dinsdag van de maand: Brasserie Tivoli, 
Jezuïetenplein 33, Oudenbosch. Regiomanager: vacature.

Regio Oost
Regioavond iedere laatste woensdag van de maand in Café 
de Pot, Potdijk te Markelo (0547 361 342). Regiomanager: 
Paul Morskate, Deurningerstraat 185 Hengelo. E-mail: 
bppmorskate@kpnmail.nl - tel. 06 53 - 267 015.

Regio Zuid-Zuid
Regioavond elke eerste woensdag van de maand om 20:00 
uur bij Kasteel Limbricht / Healey Burcht, Allee 1, Limbricht.
Regiomanager: Harry Mostard, harrymostard@hotmail.com

Regio Flanders
Regiomanager: Philippe Deckers. Tel: +32/475 48 44 44 of 
e-mail: info@healeyclubflanders.be.
Verdere details over de regio Flanders volgen per nieuwsbrief. 
Aanmelden via uw gebruikersprofiel.

Meer informatie over de AHOCN evenementen vind u op 
onze website www.healey.nl onder evenementenagenda.

Regionieuws
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1-5 oktober 2015 Tour Ecosse XVIII

14 november 2015 De Langste Nacht DHC, met wel 
40 Healey’s.

22 november 2015 AHOCN jaarafsluiting en 
onderdelendag.

Een (A) clubrit is een rit zonder uitslag 
en dus geen wedstrijd.

8-11 JANUARI INTERCLASSICS & TOPMOBIEL

24 JANUARI DHC RALLY HAPPENING - HEALEYMUSEUM

8 MAART ALV AHOCN

14-15 MAART BRITISH CARS & LIFESTYLE 

28 MAART TECHNISCHE MEETING 

17-26 APRIL AUTO RAI

19 APRIL DHC RIJVAARDIGHEIDSCURSUS

26 APRIL 21E DRENTHERIT

10 MEI 2E NOORDERKEMPENRALLY

10-16 MEI 62E TULPENRALLYE

16 MEI DRIE LANDEN TOUR

23 MEI ASPERGERIT

31 MEI WAESLANDRALLY

25-27 JUNI 8E LUSTRUM AHOCN LAHNSTEIN

15 AUGUSTUS CLASSIC WINGS & WHEELS GALA

23 AUGUSTUS TWENTSE ZOMER RALLY

20 SEPTEMBER CONTENTE MENS RIT

26 SEPTEMBER 2E LIMBURG CLASSIC

1-5 OKTOBER TOUR ECOSSE XVIII

14 NOVEMBER DE LANGSTE NACHT

22 NOVEMBER AHOCN  

 ONDERDELENDAG EN JAARAFSLUITING

agenda



“Waar vind je dat nog, 
iemand die klassiek de tijd 

voor je Healey neemt?”

Restauratie  |  Carrosserie  |  Techniek  |  Schade  |  T: 0314-66 43 10  |  www.michielcapelle.nl



Healeywinkel

Memorabilia 
AHOCN Clubbadge stof met gouddraad  € 15,00 
AHOCN Clubbadge, vuurgeëmailleerd fullcolour  € 25,00 
AHOCN Clublogo sleutelhanger fullcolour 
op zwart leren ondergrond  € 8,00 
AHOCN Clublogo sleutelhanger fullcolour op 
bruin leren ondergrond  € 8,00 
AHOCN Clublogo contra-sticker voor binnenzijde ruit  € 1,00 
AHOCN horloge met zwart lederen band. 
Aanbieding van € 19,95 voor  € 10,00 
Wallet, zwart leer met AHOCN clublogo in reliëfdruk  € 27,95 
Wallet, bruin leer met AHOCN clublogo in reliëfdruk  € 27,95 
Pin met fullcolour AHOCN clublogo  € 5,50 
 
Boeken 
Lustrumboek 2000 Aanbieding van € 25 voor  € 10,00 
Systemen en systematiek van het sportieve kaartlezen  € 21,50 
Austin Healey 3000, MK 2 & 3 Werkplaatshandboek  € 29,50 
Austin Healey 3000 MKS I&II Driver’s handbook  € 21,00 
Austin Healey 3000 MK III Driver’s hanbook  € 21,00 
Austin Healey 100 Owners handbook   € 21,00 
De Sprite MK2&3 and Midget MK1&2  € 35,00 
Austin Healey Sprite instructieboekje  € 12,50 

Austin Healey Sprite instructieboekje. Stokvis uitgave  € 10,00 
Austin Healey The Bulldog Breed  € 32,50 
S.U. Carburateurs  € 29,50 
Austin Healey MK 3 Instructieboekje Nederlandstalig  € 12,50 
 
Varia 
Austin Healey cap, groen  € 9,95 
Austin Healey cap, bordeaux  € 9,95 
Austin Healey cap, blauw  € 9,95 
Muts navy met roodborduur AH-winglogo  € 15,00 
Muts zwart met roodborduur AH-winglogo  € 15,00 
Shawl zwart met roodborduur AH-winglogo  € 15,00 
Set shawl en muts zwart met roodborduur AH-winglogo  € 28,50 
Shawl navy met zilverborduur AH-winglogo  € 12,95 
Austin Healey sokken  € 16,50 
EHBO set. 16-delig in rood etui met AH-winglogo opdruk  € 9,50 
Veiligheidsvest oranje met AH-winglogo  € 7,50 
Veiligheidsvest geel met AH-winglogo  € 7,50 
Stola/Omslagdoek in diverse kleuren  € 89,00 
Overall  € 75,00 
Paraplu in diverse kleuren  € 29,95 
Fireater (brandblusser)   € 79,50 
Riem  € 45,00 

Verkooplijst Healey Clubwinkel

WINKEL@HEALEY.NL

49



50

AHOCN leden kunnen gratis in deze rubriek adverteren. Stuur uw advertentie tekst en foto 
per e-mail aan redactie@healey.nl of Redactie Healey, Kastanjelaan 40, 2061 ER Bloemendaal.

Healeyhandel
Te koop aangeboden:
2 sets mooie wieldoppen met AH logo voor Sprite MK I en II € 100

Kapframe Sprite MK € 75

Toerenteller Sprite MK IV € 95

Reductiebox toerenteller € 75

LHD dashboard Sprite MK I € 100

RHD dashboard MK III € 50

LHS deur Frogeye € 75

2 nieuwe plastic achterlichten Frogeye € 25

2 nieuwe richtingaanwijzerglaasjes rood € 25

Softtop Sprite MK I nieuw € 100 

Tonneau cover gebruikt € 75 

Cockpit rand voor achterkant Spridget € 25

Cockpit rand gepolijst € 25

Verder nog veel kleine delen voor Spridgets.  

G.H. Frieman, 065 111 11 79, ghfrieman@hotmail.com

Kwaliteitsrestauratie van uw Austin Healey voor een vaste prijs!
Is de restauratie van uw klassieke Austin Healey vastgelopen?• 
Lukt het niet om uw restauratie te starten of af te ronden of • 
denkt u dat uw restauratieproject niet meer te redden is?
Wilt u uw Healey echt goed laten restaureren voor een vaste • 
prijs? Ja, dat kan echt!
Wilt u goed geadviseerd worden en duidelijke afspraken?• 

BEL DAN NU DE RESTAURATIEDOKTER!
GESPECIALISEERD IN VOLLEDIGE – EN DEELRESTAURATIES!!

ER ZIJN VEEL MOGELIJKHEDEN! MEER WETEN? BEL OF MAIL DAN EVEN:
Tel: 06-28152520   www.restauratiedokter.nl   e-mail: Lnschlaghecke@zonnet.nl

InterClassics & TopMobiel 2015, MECC Maastricht
De opening van het klassiekerseizoen
Van donderdag 8 t/m zondag 11 januari is de grootste en exclusiefste oldtimer- en 
klassiekerbeurs in de Benelux open. Dit jaar wordt de beurs verlengd naar vier ope-
ningsdagen. Bezoekers zullen weer kunnen genieten van honderden exclusieve auto-
mobielen, waarvan vele te koop. Ook zullen er volop onderdelen en automobiia zijn.

Thema’s van de 2015-editie zijn Grand Prix Classics en 80 jaar Jaguar. Dat betekent 
dat er dit jaar een uitgebreide collectie van historische Grand Prix wagens tentoon 
wordt gesteld en dat er in samenwerking met de Jaguar Daimler Club Holland spe-
ciale aandacht wordt geschonken aan het jubileum van dat Engelse merk. In het 
Feestpaviljoen zullen zeker zeldzame Jaguars te bewonderen zijn. In het exclusieve 
TopMobiel gedeelte van de beurs is de presentatie geheel in Grand Prix stijl. Hier 
vinden de bezoekers het mooiste wat er is op gebied van klassieke automobielen. 
De sfeer wordt ook mede bepaald door tal van luxe producten die gepresenteerd 
worden door Top Shops Holland.

Ook dit jaar is onze AHOCN op de beurs vertegenwoordigd. Onze regio Zuid-
Zuid creëert weer een opvallende stand. Op de beurs van 2014 behaalde Zuid-
Zuid met zijn stand voor de vijfde maal in successie een prijs in de competitie “mooiste 
clubstand”. Zorgen de Limburgers straks voor de zesde maal voor een prijswinnende verrassing? Het is in ieder geval zo dat alle clubleden 
en allen die geïnteresseerd zijn in Austin-Healey en het wel en wee van onze 40 jarige club welkom zijn op de stand. De clubstand E.21 vind 
je evenals voorgaande twee jaren in de Expo-Foyer. In deze hal, die een etage hoger is gelegen, staan alle clubstands in een ruime entourage 
zodat zij hun leden kunnen verwelkomen en Bourgondisch kunnen ontvangen. 

De regio Zuid-Zuid heeft een hecht en zeer goed op elkaar ingewerkt standbouwteam. En ondanks dat het ogenschijnlijk een routineklus 
betreft zijn clubleden hier toch verschillende dagen mee bezig. Er is door het team al enkele keren vergaderd over thema en uitvoering.  De 
materialen voor de stand  worden 5 en 6 januari verzameld. De standopbouw vindt dinsdag 6 en woensdag 7 januari plaats. De stand komt 
woensdag tegen de avond “beursgereed”. Dan staat het team van Zuid-Zuid gedurende vier dagen op de stand om bezoekers te ontvangen 
en in de watten te leggen. Onze clubvoorzitter en onze clubwinkelbeheerdster zijn ook alle vier de dagen van de partij.

Er zijn meer dan genoeg redenen om de InterClassics & TopMobiel 
2015 te bezoeken. Welkom op onze clubstand E.21 in de Expo-Foy-
er! Kom ook mee het klassiekerseizoen 2015 openen. Zuid-Zuid zal 
u weer Bourgondisch verwennen.
Noot van de redactie: gebruik de kortingsbon voor 
InterClassics & TopMobiel in dit nummer van Healey.





If life is a highway,
the soul is a car

• Onderhoud

• Revisie

• Reparatie

• Restauratie

•  Race- en rally preparatie

• Circuit service

•  In- en verkoop onderdelen 

(zeer grote voorraad)

•  Consignatie verkoop 

klassieke auto’s

•  Fabricage van 

onderdelen


