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Van de voorzitter

De Algemene 
Leden Vergadering, 
Classic Salon 
Antwerpen en de 
beurs in Rosmalen 
zijn weer achter 
de rug. Drie 

heel verschillende evenementen! De ALV 
is opgeleukt door Gijs van Lennep met zijn 
geweldige staat van dienst in de autosport. 
Er waren wel veertig leden meer dan bij een 
normale ALV. Het kostte wat, maar dan heb je 
ook wat. Er waren geen spannende zaken, dank 
voor het vertrouwen, dus het bestuur kan er 
weer een jaar tegenaan. 
Voor het eerst zijn er Leden van Verdienste 
benoemd, een award die vorig jaar door 
de ledenvergadering is ingesteld. Wim van 
Hoogstraten en Harry Mostard vielen de eer 
te beurt als dank voor hun tomeloze inzet 
gedurende vele jaren. Leon Nabuurs kreeg de 
Clubman of the Year beker uitgereikt vanwege 
zijn verdienste als webmaster. Hij heeft het 
afgelopen jaar veel werk achter de schermen 
verricht waarvan wij allemaal nog veel te zien 
krijgen. Groot was zijn verbazing - en dat moet 
zo blijven natuurlijk.
We waren als AHOCN voor het eerst op de 

Classic Salon in Antwerpen met een stand 
verzorgd door de regio Flanders. De eerste 
keer is altijd wat onwennig zonder koffie op de 
stand en het was nog een beetje kaal. Maar de 
stand is druk bezocht en wij kregen er mooi 
nieuwe leden bij. Volgend jaar zal het team 
van Philippe Deckers, waar wij het volste 
vertouwen in hebben, die prestatie zeker 
overtreffen. 
Rosmalen was eigenlijk als vanouds, 
voortreffelijk georganiseerd, veel bezoek en 
een prachtige stand. Het team van Wim van 
Hoogstraten was weer enthousiast aan het 
werk en als voorzitter hoefde ik twee dagen 
niets te doen - maar zo heurt het ook en 
het kwam ook goed uit want ik was slecht 
ter been. Mijn taak is het om onze leden te 
ondersteunen en zaken uit te leggen. Blijft 
over, een pluim voor alle medewerkers als dank 
voor hun inzet.
Het zal niemand ontgaan zijn dat de 
vormgeving van de vorige Healey niet uitblonk. 
Daarvoor nogmaals excuses, maar hier is dus 
de herkansing en beoordeel maar. Eventuele 
klachten niet naar mij want ik kijk alleen maar 
wat er goed gaat.

Bertus Bleiji, voorzitter AHOCN

Van de redactie

Er zit een 
seizoenspatroon 
in ons clubblad. 
Een groot deel van 
de inhoud betreft 
vooruitblikken 
en verslagen 

van evenementen, en de meeste ritten en 
bijeenkomsten vinden plaats in de lente en in 
het najaar. Dit nummer 3 is dus dikker dan 
het vorige. Nummer 4 zal straks ook vol staan, 
maar na de rustige zomervakantie is nummer 
5 onvermijdelijk minder vol. Tenslotte wordt 
nummer 6 waarschijnlijk het dikst, met extra 
veel verslagen en terugblikken.
In deze 48 pagina’s proberen we te verbeteren 
wat in het vorige nummer niet klopte. Het 
nieuwe ontwerp kwam niet goed uit de verf - 
bijna letterlijk. De opmaak is nu iets aangepast 
maar het zal misschien nog even duren voordat 
we helemaal de juiste vorm hebben gevonden. 
Dank voor de vele opmerkingen en suggesties; 
blijf de redactie vooral bestoken met oordelen 
en meningen. 
Lees vooral de oproep van het bestuur voor 
enthousiaste vrijwilligers die af en toe hun 
steentje willen bijdragen aan redactie, website 
en acquisitie van adverteerders. De AHOCN 

is gelukkig een zeer levendige club met veel 
actieve mensen. Maar het blijkt moeilijk 
vrijwilligers te vinden voor functies buiten de 
eigen regio, te oordelen uit de drie vacatures 
die nog steeds open staan. Toch gaat dat om 
leuk werk, met prettige mensen en met veel 
voldoening. Wat wil je nog meer? Lees en 
reageer!
Verslagen van de JH Lantaurit, de DHC 
rijvaardigheidstraining, de Drentherit en de 
sleuteldag van Veluwe en Noord konden niet 
meer in dit nummer worden meegenomen en 
komen in nummer 4. 
De cover stories zijn weer bijzonder. Het DHC 
rallykampioenschap krijgt extra aandacht 
omdat het vorig jaar zo’n succes was.  
De doorzichtige tekeningen van 100-typen, 
waar we in het vorige nummer over berichtten, 
kunnen op maat worden besteld. Zij worden 
snel uitgebreid met 3000-typen en later ook 
met Sprites. En het project “Winterslaap” van 
Michael Schaap, dat voor ons een verrassing 
was, is natuurlijk bij uitstek geschikt voor 
publicatie in Healey Magazine.

Veel leesplezier!

Bernie Wolf, redacteur 
Opgericht 6 april 1975, aangesloten bij de FEHAC

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 middelen die haar statutair zijn 
toebedeeld alsmede door het doen en laten van al 
hetgeen dat daartoe bevorderlijk 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, 
penningmeester, op de onderstaande bankrekening
• Rabobank Centraal Twente:

IBAN: NL06 RABO 0116 8107 42
BIC: RABONL2U

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend telkens met  
een jaar verlengd, tenzij u voor 1 december van  
het lopende jaar opzegt bij de ledenadministrateur. 
Dan stopt het lidmaatschap per 1 januari van  
het nieuwe verenigingsjaar. 
Zie ook www.healey.nl/lidmaatschap_informatie.

Clubadressen
Healeywinkel. Mieke Bleiji-Holty, 
Kabelhof 62, 3072 WJ Rotterdam,  
0104845565, winkel@healey.nl

Contact FEHAC. Hans Post 
Uiterweer, hpuauto@hetnet.nl

Ledenadministratie / Autoregister. Annie Veen,
Zilverberkzoom 67, 2719 HX Zoetermeer, 
0618307205, ledenadministratie@healey.nl

Archief. Joek Vlasblom, 
Vossenheuvel 30, 5425 VL De Mortel, 
0492362890, archief@healey.nl

Webmaster. Leon Nabuurs,  
webmaster@healey.nl

Onder de titel "Regio Zuid-Zuid pakt de 
vergrijzing van ons ledenbestand aan" stuurde 
Harry Mostard een foto van trotse Kris en 
Tanja Gielen met hun op zondag 22 maart 
geboren zoon Alexander. Hij schrijft er bij dat 
Kris en Tanja straks een goede opvolger in hun 
100-M krijgen. Een begin van Alexander's 
opleiding is al gemaakt met de aanschaf van 
een kleine tweepedaals-racer.

J. Visser
K. Postma
A.H. Stolk
W.A.L. van Erp
P.M.J. Stok
T. Hylebos
S.Stallaert
R. Schueremans
Luc de Clerck
Tijl van Loon
Hein Naaikens
J. Nierop
C.A. Boonen
H.J. Hensen
J.Rozema
A.W. Smit
P.C.J. Evers

Zaltbommel
Düsseldorf
Ridderkerk
St. Oedenrode
Brasschaat (BE)
Temse (BE)
Dendermonde (BE)
Herenthout (BE)
Zemst (BE)
Essen (BE)
Kaatsheuvel
Gemert
Blaricum
Veendam
Nijverdal
Wageningen
Weert

Nog geen Healey
3000 Mk 2 1962
3000 Mk 2 1963
3000 Mk3 1965
Sprite Mk3
Nog geen Healey
3000 Mk3 1966
100/6 1957
3000 Mk3 1964
3000 Mk3 1967
Sprite Mk1 1959
100/4 1956
3000 Mk 2 1961
3000 Mk1 1959
Sprite MK4 1967
Sprite MK4 1969
100/6 1958

In de afgelopen periode hebben zich 17 nieuwe leden aangemeld 
bij de Austin Healey Owners Club:

Van de ledenadministrateur Annie Veen

Healey Magazine
Redactie 
Bernie Wolf, 
Kastanjelaan 40, 
2061 ER Bloemendaal, 
redactie@healey.nl, 
0654745930

Advertenties / Acquisitie 
Erik van de Klippe,
Oud Over 176,  
3032 VH Loenen a/d Vecht,  
0294234662,  
acquisitie@healey.

Advertentietarieven op aanvraag. Advertenties 
van leden voor vraag en aanbod worden gratis 
geplaatst mits ze betrekking hebben op Healey.

Vormgeving 
Kyra Hurkmans
kyrahurkmans@hotmail.com
cargocollective.com/studio-kyrewyt

Drukkerij
Drukkerij Van den Dool, 
Industrieweg 4, 
3361 HJ Sliedrecht, 
0184 418177.

Verschijnt zes keer per jaar

Redactie voor nummer 4 van juli/augustus sluit 
op 14 juni 2015

Aan #3 van 2015 werkten mee:
Annie Veen, Bertus Bleiji, Choos Donderwater, 
Dorine van Tuijn, Erik van de Klippe, Flip 
Brühl, Gerrit Frieman, Hans van de Kerkhof, 
Harry Mostard, Joek Vlasblom, Karsten Stelk, 
Michael Schaap, Mieke Bleiji -Holty, Rinus 
Sinke, Wim Janzen, Wim van Hoogstraten

Op de cover: Het Loo 2014

Op de spread: Autogrill Pavesi,  
Autostrada del Sole, Lodi, 1967

Bestuur
Voorzitter. Bertus Bleiji, 
Kabelhof 62, 3072 WJ Rotterdam,  
06 51387992, voorzitter@healey.nl

Secretaris. Joek Vlasblom, 
Vossenheuvel 30, 5425 VL De Mortel, 
0492362890, secretaris@healey.nl

Penningmeester. Chiel Zumpolle, 
Kerkstraat 12, 3211 AS Geervliet, 
0653168337, penningmeester@healey.nl

Evenementen. Dorine van Tuijn, 
Bredaseweg 93, 4902 NR Oosterhout,  
0162432116 of 0655120445,  
evenementen@healey.nl

Dutch Healey Competitions. Rinus Sinke,
Geenestraat 2 C4, 6031 VM Nederweert, 
0495632707 of 0653196210, dhc@healey.nl

Communicatie. Bernie Wolf, 
Kastanjelaan 40, 2061 ER Bloemendaal, 
0654745930, communicatie@healey.nl

Ereleden:

Geoffrey Healey †
Hans Broers †
Bert Schaap
Hans Post Uiterweer
Gerrit Frieman
Karl Sprüncken
Cees Kooy †
Erik van de Klippe
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Healeyrijder en organisator Philip Young overleden

In de ban van...
UIT DE POST
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ereleden

Geoffrey Healey † 

Hans Broers †

Bert Schaap

Hans Post Uiterweer

Gerrit Frieman

Karl Sprüncken

Cees Kooy †

Erik van de Klippe

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

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.

Een persbericht In maart meldde dat leden van bij de 
FEHAC aangesloten verenigingen gratis de FEHAC 
App kunnen downloaden. AHOCN-leden kunnen dat 
dus ook doen.  
De app is gratis voor de leden van de clubs, geeft 
korting op de producten en diensten van de FEHAC 
Business Partners en de gebruiker heeft altijd de 
laatste info van de FEHAC. 
Om gebruik te kunnen maken van de FEHAC App 
moet de aanstaande gebruiker zich eerst registreren. 
De FEHAC gebruikt deze gegevens uitsluitend om 
te controleren of de aanvrager recht heeft op de app. 
De app wordt via een eigen, beveiligde verbinding 
gedownload (www.fehac.nl/app), dus niet via een 
webshop. Er zijn momenteel aleen versies voor 
Android en Apple.

De redactie van Healey heeft nog geen ervaring  
met deze nieuwe service. We houden ons aanbevolen 
voor opmerkingen en beoordelingen door lezers.

FEHAC App voor  
Apple en Android

Het bekende magazine Classic and Sports Car berichtte 
eind maart dat de Ultra Low Emissions Zone (ULEZ, valt 
samen met de huidige Congestion Charge Zone), die in 
september 2020 in Central London van kracht wordt, 
niet zal gelden voor klassiekers. Er komen geen heffingen 
of verboden voor auto's die voor 1 januari 1980 zijn 
gebouwd. Dat terwijl benzineauto’s van vóór 2006 en de 
meeste dieselauto's van vóór 2015 alleen toegang krijgen 
tegen £12,50 per dag of zelfs helemaal geweerd worden. 
Het is nog niet helemaal zeker dat de rolling exemption 
system voor klassiekers tegen die tijd van kracht zal zijn, 
maar nu al is duidelijk dat Central London meer respect 
toont voor rollend erfgoed dan veel steden op het 
continent.

De KNAC hoorde eind maart dat bezwaarschriften tegen 
het Verkeersbesluit milieuzone van de gemeente Utrecht 
(de C6-verkeersborden, zie foto) zijn verworpen. Utrecht 
kan gewoon doorgaan met een eigen regeling, die sinds 
januari 2015 alleen nog maar geldt voor oude diesels. Het 
gevaar van uiteenlopende milieuregels in verschillende 
gemeenten, ook voor oude benzineauto's, blijft dus groot.

Klassiekers krijgen uitzonderingspositie  
bij milieuregels Londen.

Autojournalist Henrie Hemmink schrijft al 
ruim 20 jaar voor AutoWeek en sinds ruim 
een jaar ook voor het nieuwe AutoWeek 
Classics. Dat blad heeft een rubriek In de 
ban van ... Daarvoor is Hemmink op zoek 
naar ware liefhebbers van klassieke auto’s en 
youngtimers van voor 1990, eigenaren van 
(liefst) meerdere klassiekers en eventueel 
aanverwante artikelen.
Om een indruk te geven: tot nu toe maakte 
Hemmink drie reportages voor In de ban 
van ... ; over iemand die bijna 20 Fiats 500 
heeft (naast bijvoorbeeld 9 Fiat-koelkasten), 
over een ander die helemaal idolaat is van de 
driewielers van Reliant (en thee schenkt uit 
een Regal-theepot), en ook over een man die 

Henrie Hemmink verwacht dat in onze club 
ook dit soort liefhebbers voorkomen. Herken  
je jezelf of ken je iemand met zo'n profiel, 
laat het dan weten via een mailtje aan 
hhproductions.almelo@gmail.com of via  
0620010389. Wie weet komen Hemmink  
en zijn fotograaf langs voor een mooie, grote 
(ca. 6 pagina's en ca. 20 illustraties) reportage 
voor AutoWeek Classics.

Gerrit Frieman stuurde de redactie een droevig 
bericht dat hij begin april kreeg van David Matthews 
van de blog World Wide Austin Healeys (wwah.org).

Tijdens het uitzetten van een internationale rally in 
Birma raakte Philip betrokken bij een aanrijding. Vier 
dagen later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn 
verwondingen.
Phillip Young organiseerde in 1982 de Lombard RAC 
Golden 50 Rally, waarin David Matthews, Jack Sears 
en Don Morley een AHC Team vormden en de rally 
op hun naam schreven. In 1983 en 1984 organiseerde 
hij de Coronation Rallies en in 1988 de eerste Pirelli 
Marathon. 
Philip leende in 1982 een splinternieuwe motor van 
David Matthews voor de Healey 3000 met kenteken 
SJB 471. Hij was daar in de Himalayan Rally sneller 
mee dan veel moderne auto's. Behalve als rijder en 
organisator kreeg hij ook faam als commentator. In 
1985 versloeg hij in zijn eentje 45 minuten lang een 
parade lap van alle Healey's van bouwjaar 1946 tot 
1976 uit zijn hoofd versloeg, gevolgd door interviews 
en met ex-Works drivers en mechanics.
Het was tijdens de begrafenis van Geoff Healey in 
Warwick in 1994 dat ik persoonlijk kennis maakte 
met Philip en zijn echtgenote. Hij hoorde onder 
anderen van John Chatham dat wij in die dagen mooie 
Healeyweekenden organiseerden in Healeybergen en 
bood ons prompt hulp aan bij het uitzetten van onze 
'rally s', niet wetende dat dat slechts veredelde rondjes 
om de kerk waren!

G.H. Frieman

Drie Healey's met crews: OAC 1 van Matthews/Morley, 767 KNX met Worswick/Harrison, 2754 DK 
met Sears/Young. Op de foto vlnr: Dave Matthews, Don Morley, John Chatham, Ted Worswick, Donald 
Healey, Terry Harrison, Jim Murphy, Phil Young, Jack Sears.

Philip's Healey tijdens de Himalayan Rally (1982)

What am I doing?  
I'm too old for this! 

A Florida senior citizen drove his brand 
new Corvette convertible out of the 
dealership. Taking off down the road, he 
pushed it to 80 mph, enjoying the wind 
blowing through what little hair he had left.
"Amazing," he thought as he flew down 
I-95, pushing the pedal even more.
Looking in his rear view mirror, he saw a 
Florida State Trooper, blue lights flashing 
and siren blaring. He floored it to 100 
mph, then 110, then 120. Suddenly, he 
thought, "What am I doing? I'm too old for 
this!" and pulled over to await the trooper's 
arrival.
Pulling in behind him, the trooper got 
out of his ve hicle and walked up to the 
Corvette. He looked at his watch, then 
said, "Sir, my shift ends in 30 minutes. 
Today is Friday. If you can give me a new 
reason for speeding -- a reason I've never 
before heard -- I'll let you go."
The old gentleman paused then said: 
"Three years ago, my wife ran off with a 
Florida State Trooper. I thought you were 
bringing her back." 
"Have a good day, Sir," replied the trooper.

GHF

Zo doe je een barnfind... 

de complete Designer Serie van de Lincoln 
Continental Mark IV uit 1976 heeft verzameld 
- het enige nog bestaande kwartet ter wereld. 
Kortom: boeiende mensen met boeiende 
verhalen.

28-11-12 00:32

Pagina 1 van 1http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=261126214598

Picture Size:
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 — G.H. Frieman, ex voorzitter 1980-2001 —

 ALV 8 MAART GOED BEZOCHT

Op de Algemene Leden Vergadering van 8 maart waren 
86 mensen aanwezig: 59 leden, 26 partners en 1 gast. 
Vanzelfsprekend waren de locatie - het Healey Museum - 
en het goede weer aansporingen om naar de vergadering 
te komen. Meerdere bezoekers waren met hun Healey 
gekomen; misschien wel de eerste rit van dit jaar.
Het is voor het bestuur altijd 
goed mee te maken dat leden zich 
betrokken voelen bij de vereniging 
en zich op de hoogte willen stellen 
van het reilen en zeilen van hun 
club. In een prima sfeer is het 
jaar 2014 op meerdere aspecten 
toegelicht en zijn er door de 
vergadering besluiten genomen en 
aanbevelingen gedaan. 

Bertus gaf bij de opening direct 
aan dat een tweetal zaken niet 
waren gelopen zoals we wilden. 
De financiële cijfers waren door 
een systeemtechnisch probleem 
te laat voor publicatie zodat 
de kascontrole nog niet had 
plaatsgevonden. De vergadering 
heeft daarom besloten om 
daarover op een later moment, na 
publicatie van het verslag van de 
controlecommissie, per nieuwsbrief 
te worden gerapporteerd. Op die 
manier kan het bestuur alsnog 
kwijting worden verleend.
Een tweede opmerking maakte Bertus 
over ons magazine. Het laatste nummer 
voldeed niet aan de eisen die we zelf 
stellen. De overstap naar een nieuwe 
vormgever bleek nog niet het gewenste 
resultaat te geven. Bernie Wolf, onze 
redacteur, gaf aan dat er hard aan wordt 
gewerkt om het volgende nummer weer 
aan onze standaard te laten voldoen.

Het bestuur kon melden dat in 2014 
een hulplijst voor het opzetten van 
evenementen en een media- en 
redactiestatuut zijn vastgesteld. 
Webmaster Leon Nabuurs en redacteur  
Bernie Wolf zijn druk doende om website en 
e-mailnieuwsbrieven te moderniseren en makkelijker 
toegankelijk te maken. Er is aandacht gevraagd voor de 
bestaande vacatures voor redactie en webbeheer.
Het ledental gaf in 2014 een kleine daling te zien, van 
1044 naar 1035. Gelukkig is er vanuit de regio Flanders  
een behoorlijke aanwas geweest. DHC groeide van 261  
naar 268 leden.  

Voor de clubfinanciën is in 2014 gewerkt met het 
zogenaamde kassysteem, maar het bestuur besloot daar 
weer vanaf te stappen omdat het de rapportage scheeftrok. 
De vergadering besloot de vergoeding voor het organiseren 
van een rit standaard te houden op €200. De contributie 
blijft ongewijzigd €65, bij automatische incasso - de 

standaardbetalingsmethode - 
€60. De bezorging van het 
magazine in het buitenland geeft 
aanmerkelijk hogere kosten maar 
de vergadering besloot om die 
vooralsnog  niet aan leden buiten 
Nederland door te belasten.
Paul Morskate is door de 
vergadering benoemd tot lid van 
de controlecommissie 2016.

Gerrit Frieman, erelid en 
oud-voorzitter, reikte de award 
“Clubman of the Year” uit. 
Dit jaar viel de eer te beurt 
aan webmaster Leon Nabuurs. 
Voor velen is het onbekend dat 
iemand op de achtergrond zo 
geweldig veel en belangrijk werk 
voor onze club verricht. Het 
lijkt zo vanzelfsprekend om als 
club een website te hebben die 
werkt en waar alle informatie op 
komt. Maar kundigheid, tijd en 
inspanning zijn daar bijzonder 

voor vereist. Leon nam de onverwachte 
award met dank in ontvangst.
Daarnaast werd door Bertus met 
bloemen en wijn afscheid genomen van 
een tweetal regiomanagers, Ed de Ruig 
van regio Midden en Gerrit Frieman 
van regio Oost. Regiomanagers hebben 
een dragende rol voor de activiteiten 
van onze club en zijn daarmee 
buitengewoon bepalend, zo schetste 
onze voorzitter.
In dat verband werd door hem ook 
aandacht besteed aan twee leden die 
zich in hun regio's bijzonder inspannen. 
Actieve regiomanagers Harry Mostard 

en Wim van Hoogstraten, beiden toevallig (?) uit het zuiden 
des lands, kregen de award “Lid van Verdienste” uitgereikt: 
een mooie “Healey-trofee” en een boeket bloemen.

De bekende coureur Gijs van Lennep gaf de aanwezigen 
vervolgens een kijkje in zijn lang jarige racehistorie en deed 
dat op een levendige wijze die zeer werd gewaardeerd.
Na een goede vergadering en deze festiviteiten was het nog 
prettig naborrelen.

CLUBMAN OF THE YEAR

Toen ik een maand geleden bericht kreeg 
dat het zittende bestuur in al haar wijsheid 
een COY 2014 had gekozen, werd ik 
geconfronteerd met een naam die me 
weliswaar bekend was, maar waar ik niet echt 
een "gezicht" bij had. Laat staan dat ik veel van 
hem wist te vertellen. Na wat recherchewerk 
en rondvragen leerde ik dat dit lid zich al sinds 
lange tijd verdienstelijk maakt voor het reilen 

Gerrit Frieman, erelid en oud-voorzitter AHOCN,  
over de award Clubman Of The Year die hij tijdens  

de ledenvergadering van 8 maart uitreikte.

en zeilen van deze mooie club en met name 
voor de websites die daaraan zijn verbonden.
Natuurlijk hebben we elkaar regelmatig 
ontmoet tijdens Healey happeningen, maar hij 
is nogal een 'backroomer' zoals onze Engelse 
vrienden dat plachten uit te drukken. Niet 
echt op de voorgrond of in de schijnwerpers 
maar meer een man van "poetsen en niet 
lullen". En aanpakken dus. Het type mens waar 

onze club heel trots op moet zijn en voorzichtig 
mee om moet gaan, want vrijwilligers zijn in 
elke club schaars en kostbaar.
Het is me een groot genoegen de nieuwe 
Clubman Of the Year 2014 aan u voor te 
stellen en de daarbij behorende beker in 
ontvangst te geven aan Leon Nabuurs.
Proficiat!

 — Joek Vlasblom, secretaris —

ALV 2015, Harry Mostard lid van verdienste

Gijs van Lenep vertelt over zijn Healey-avontuur in Pirelli Marathon
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VACATURES 
VRIJWILLIGERS 
AHOCN

ARCHIEF EN  
BIBLIOTHEEK  
IN VREELANDNu Ron Kraimaat vorig jaar is gestopt met  

het beheer van de website healey.nl is  
Leon Nabuurs de "webmaster" van onze club. 
Leon wordt tijdelijk bijgestaan door Bernie 
Wolf, maar we zoeken eigenlijk een collega 
voor Leon om het webteam te versterken. 
Oplettende lezers hebben vast gemerkt dat 
we vragen om een webredacteur en niet om 
een webmaster. De functie gaat namelijk 
vooral over het actueel maken en houden van 
de informatie op de website, niet primair over 
techniek. 
Voor het redactionele beheer van de 
website maken we dit jaar een nieuw, mooi, 
gebruikersvriendelijk en veelzijdig systeem. 
Leon leidt de migratie daarvoor naar de 
nieuwe website in Wordpress. Voor de nieuwe 
webredacteur opent dat extra mogelijkheden 
voor het beheer van mooie teksten en 
afbeeldingen over onze hobby en alles daar 
omheen.

Wat is de inhoud van deze onbetaalde functie? 
De webredacteur zorgt voor actuele informatie 
door tijdig de redactionele inhoud van 
healey.nl te vernieuwen. Hij of zij beslissen 
over het opnemen van artikelen en viert 
correspondentie binnen en buiten de club over 
de inhoud van de website. De webredacteur 
zorgt ook voor redactionele samenwerking 
met de redacteur van Healey Magazine, 
met moderators van sociale media van de 
AHOCN, zoals de Facebook groep en het 
Twitter-account, en met de afzenders van de 
AHOCN-nieuwsbrieven.
Webredacteur en webmaster stellen aan het 
bestuur voor wat de bevoegdheden zijn van 
anderen die via het content management 
system (CMS) inhoud op de website kunnen 
plaatsen, verwijderen of wijzigen. Het bestuur 
stelt bevoegdheden vast in de
voorgestelde autorisatiematrix. Die anderen 
zijn bijvoorbeeld de regiomanagers, de 
beheerder van de winkel en het bestuurslid 
evenementen. Tenslotte doen webredacteur 
en webmaster voorstellen aan het bestuur 
voor (eventuele) uitvoerende partijen voor 
technisch beheer, vormgeving en inhoud van 
de website.

Vanzelfsprekend wordt u niet in het diepe 
gegooid. De vrijwilligers die op dit moment 
redactie en techniek met passie verzorgen en 
zullen de nieuwe webredacteur verwelkomen 
en begeleiden.

De club zoekt een acquisiteur om 
advertenties voor Healey Magazine 
en banners voor de website healey.
nl te werven. Ons erelid Erik van de 
Klippe heeft dat jaren gedaan en met 
veel succes. De club heeft tientallen 
trouwe adverteerders. De relatie met 
onze adverteerders is sterk dankzij hun 
betrokkenheid bij onze vereniging, 
dankzij de band die onze leden hebben 
met adverterende bedrijven, maar ook 
dankzij de zorg van Erik voor werving en 
relatiebeheer. Erik gaar er alleen eind juni 
mee stoppen. Wij zoeken dus een opvolger.
Wat is de inhoud van deze onbetaalde 
functie?
De advertentie acquisiteur onderhoudt 
de communicatie met de adverteerders; 
schriftelijk, telefonisch of face-to-face 
(veel van de adverteerders zijn ook clublid 
en actief in de klassiekerwereld). Nieuwe 
adverteerders kunnen natuurlijk ook 
buiten de branche worden geworven.
Hij of zij denkt mee met de adverteerders 
en adviseert over de beste vorm en 
methode van adverteren. De advertentie 
acquisiteur maakt afspraken over 
tarieven, zowel met het bestuur als met 
de adverteerders. Hij werkt samen met 
de penningmeester van de club voor het 
versturen van facturen.

Vanzelfsprekend 
wordt u niet in 
het diepe gegooid 
en zal Erik zorg 
dragen voor de 
overdracht en op de 
achtergrond advies 
blijven verlenen.

De club is nog op zoek naar een redacteur 
voor ons Healey Magazine. Ook dit is urgent 
omdat de huidige redacteur Bernie Wolf nu 
verschillende taken heeft: naast de redactie 
van Healey is hij als bestuurslid communicatie 
ook druk met website, nieuwsbrieven en 
sociale media voor de club. Bernie zal zijn 
redactietaak niet over de muur gooien en blijft 
beschikbaar voor assistentie van de nieuwe 
redacteur, als dat gewenst is. 

Wat is de inhoud van deze onbetaalde functie? 
De redacteur van Healey Magazine is 
verantwoordelijk voor vorm, inhoud en tijdige 
verschijning, voert correspondentie over het 
blad en beslist over opnemen van artikelen en 
advertenties.  
De magazine redacteur werkt samen met 
redacties en moderatoren van de andere media 
van de AHOCN, zoals de webredacteur, 
afzenders van nieuwsbrieven en beheerders 
van sociale media Facebook en Twitter.
De magazine redacteur beheert het budget en 
stelt aan het bestuur voor welke uitvoerende 
partijen opdracht krijgen voor vormgeving, 
druk en distributie van het magazine.

Vanzelfsprekend wordt u niet in het diepe 
gegooid en zal Bernie zorg dragen voor de 
overdracht, de nieuwe redacteur voorzien van 
alle ondersteuning en op de achtergrond advies 
verlenen.

Eind vorig jaar is het archief van de AHOCN verhuisd naar de 
verdiepingsvloer in het Healey Museum in Vreeland. In een viertal 
kasten is het clubarchief daar prima ondergebracht. We kunnen blij 
zijn met die huisvesting. Ook al omdat het bestuur er vergadert en zo 
regelmatig een kijkje in kan nemen in de documenten. 

Sinds de DHC Rallyhappening van eind januari heeft Hans van de 
Kerkhof gezorgd voor een serieuze lees- en vergadertafel op de 
entresol. Daarmee is het Healey Museum in overtreffende trap een 
prima locatie; dat was al zo voor vergaderingen en dat is nu ook het 
geval voor het lezen of raadplegen van de documentatie van de club. 
De foto toont het bestuur met Leo Dorjee, begin maart aan de nieuwe 
vergadertafel.

Voor alle duidelijkheid: het clubarchief en de bibliotheek van de 
AHOCN blijven vanzelfsprekend volledig gescheiden van het archief 
van het Healey Museum. Bij de inrichting hebben we bovendien 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen het archief en de bibliotheek. 
In het archief bevinden zich voor de handliggende clubdocumenten 
zoals de officiële stukken, financiële bescheiden, verslagen van 
de bestuurs- en ledenvergaderingen, gevoerde correspondentie, 

Redacteur van  
het Healey Magazine

Advertentie acquisiteur  
voor Healey Magazine  
en healey.nl website

Webredacteur healey.nl

De leestafel in het Healey Museum in Vreeland, waar 
bezoekers de schatten uit de bibliotheek van onze club 
kunnen inzien, is mooie aanwinsten rijker. Oud-lid  
Joost van Riet ruimde zijn kast op en schenkt de AHOCN 
veel ingebonden jaargangen van het clubblad. Zijn oude 
Healeyclub is hem daar dankbaar voor.
Het gaat om jaargangen 7 tot en met 28, dus van nummer 
1 van 1982 tot nummer 6 van 2003, aangevuld met 
lustrumboeken van 1985 en 2000. Er zitten ook twee 
Big Healey-boeken bij: de Nederlandstalige versie van 
Clausager’s gids en de Collector’s Guide van Graham 
Robson. 
Van oudere en nieuwere jaargangen heeft onze club 
natuurlijk ook alle exemplaren, maar in deze ingebonden 
staat ziet onze bibliotheek er meteen een stuk chiquer uit. 

ledenlijsten, alle exemplaren van alle jaargangen van ons magazine, 
enzovoort. Kortom: zaken die onze eigen vereniging direct aangaan en 
die we graag voor de toekomst willen bewaren.
Daarnaast bezit de vereniging een aantal boeken en publicaties die we 
in de bibliotheek hebben ondergebracht. De inventarisatie daarvan 
is bijna voltooid en de voorlopige lijst van boeken en publicaties kan 
opgevraagd worden bij de archivaris (archief@healey.nl). Als u een 
boek wilt inzien (of zelfs lenen?) stuur dan even een mail en het kan 
geregeld worden.

Joek Vlasblom, secretaris / archivaris

AANWINST VOOR  
DE AHOCN BIBLIOTHEEK

bestuur met Leo Dorjee op 9 april

Ingebonden jaargangen 7-28
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— Healeydokter Flip Brühl —

DE SU BENZINEPOMP DEEL 2

Als je de pomp na jaren uit elkaar haalt zal je versteld staan van 
de rotzooi die in het benzinegedeelte zit, en niet alleen maar roest uit 
de tank. De huidige benzine bevat ethanol. Ethanol trekt water aan dit 
veroorzaakt gum en corrosie. Je kan dat mechanisch verwijderen. 

Een SU pomp heeft een boven- en een onderkant. Het staat er vaak 
ook op. Bij het monteren van de SU pomp is de richting waarin deze 
gemonteerd wordt om drie redenen erg belangrijk:

1. De klepjes van de in- en uitlaat werken op de zwaartekracht en  
de drukverschillen. Het zijn eigenlijk schijfjes die op een zitting 
liggen. Als het klepje niet op de zitting ligt maar door de zwaarte- 
kracht er af valt, sluit hij niet. Door een modificatie bij latere type 
pompen — het plaatsen van een zwak veertje boven het klepje — 
wordt wel een afsluiting gerealiseerd. 

2. De elektromagneet in de pomp wordt handwarm.  
Het brandstofgedeelte blijft door de aanvoer van brandstof 
koud. Door het membraan vindt er luchtverplaatsing in het 
magneetgedeelte van de pomp plaats. Hiermee komt er vochtige 
lucht in dat deel en ontstaat er condens tegen het koude 
brandstofdeel. Deze condens moet afgevoerd worden. Er zit een 
gaatje in het bakelieten kapje of een slangafvoer met kogelklepje. 
De waterafvoer moet op het laagste punt zitten; het gaatje onder.

3. De contactpunten kunnen onder invloed van de zwaartekracht 
scheefzakken. Om dit te voorkomen moeten de puntjes zuiver 
verticaal staan. Staan ze dat niet dan raken de contactpunten 
elkaar over een kleiner oppervlak met sneller inbranden tot gevolg.

Als je het bakelieten voetstukje van de contactpuntjes monteert, 
draai dan de boutjes niet te vast aan. Het voetstukje kan bij oudere 
modellen breken. Pel de Haas (zie hieronder) heeft voor dit probleem 
een modificatie gemaakt: een 12mm buisje om het doorbuigen op te 
vangen (foto 1). 

Een gloednieuwe reservepomp in de achterbak geeft een vals gevoel 
van veiligheid; hij werkt op het moment suprême vaak niet. Hoe 
komt dat: Na enkele jaren van niet gebruiken vormt zich een laag 
oxide op de contactpunten. Je kan de reservepomp voorzien van een 
plastic beschermplaatje tussen de contactpunten. Als je de pomp gaat 
gebruiken moet je het plastic er tussenuit trekken (foto 2).

Kortom het lijkt verstandig om je SU benzinepomp in je 
onderhoudsschema op te nemen en zeker als je weinig rijdt deze wat 
vaker van binnen te bekijken. 
Op YouTube kan je bij University of Motors een 10 minuten durend 
filmpje zien over het onderhoud van de SU pomp. John Twist legt een 
en ander zo snel uit dat ik het filmpje meerdere keren moest bekijken. 
Je hoeft het natuurlijk niet zelf te doen.
Veel van de kennis hierboven komt van Pel de Haas in Veenendaal 
(peldehaas@gmail.com), die van de revisie en reparatie van SU 
pompen zijn hobby maakt. Hij stond op de onderdelendag, gaf een 
lezing voor de afdeling Noord-West en schreef mee aan dit artikel.

De benzinepomp is de meest frequente oorzaak van pech 
onderweg. Bernie Wolf, de redacteur van dit tijdschrift, merkte 

terecht op dat in geen enkel handboek of onderhoudsschema 
iets staat over periodiek onderhoud van de pomp. Hoewel het 
opvallend vaak goed gaat, is het niet verstandig om het ding  

15 jaar ongezien onder de auto te laten hangen. 



SU pompen

plastic beschermplaatje12 mm buisje
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Healeytechniek — Choos Donderwater

GROTE BEK

In de 6-cilinder Healey’s werd een ovale grille 
gemonteerd. Van de 100-6 tot en met de 
BJ8. Er zit verschil in de aluminium shroud 
grilleopening tussen de eerste en laatste 
uitvoeringen. Valt zo direct niet op, maar 
wanneer je een grille met verticale spijlen 
in een vroeger type wilt monteren is het zo 
duidelijk. Vaak wordt bij schade of reparatie 
een vervangende shroud gebruikt of worden 
onderdelen gekocht die niet passen.
Na meten wordt het duidelijk dat de breedte 
van de opening bij alle typen gelijk is. Het 
verschil zit in de hoogte, het is maar een halve 
centimeter.  Zie foto's 1 en 2.

Het verschil in grootte van opening komt 
doordat de bovenste rand van de shrouds 
van BJ7 en BJ8 dieper naar achteren 
weggevouwen zit. Deze iets grotere opening is 
gemaakt om de grille rand van de BJ8 pas te 
krijgen in het aluminium. Zie foto's 3 en 4.

Pas op met de huidige verkrijgbare aluminium 
vervangingsdelen. Deze onderdelen staan 
allemaal beschreven als geschikt voor alle 
typen! Altijd eerst grille goed passen.
Bij BJ8 en BJ7 zie je vaak dat de grille niet 
goed gemonteerd is. De bedoeling is dat de 
bovenste grille lijst in de grille ronding valt  

(zie foto 5).  Bij problemen na schade of 
reparatie is er geen plaats meer om de rand 
goed te monteren en wordt de rand over de 
omlijsting gemonteerd. Hiermee win je wat 
ruimte, hoort niet!
Bij de typen met horizontale grille wordt geen 
grille surround gebruikt maar ook hier kan het 
fout gaan. De onderste sierlijst valt net onder 
de bovenste lijst. Is de opening niet aan de 
maat dan krijg je hier problemen.
Ook de verkrijgbare nieuwe grille delen 
verschillen vaak in goede passing. Altijd eerst 
goed passen voor het spuiten!

2. 100/6-BT7

3. BJ7-BJ8 4. 100/6-BT7

5. BJ7-BJ8VerticaalHorizontaal

Sports Car Centre Garage
Withuisstraat 8 • 4845 CA Wagenberg

T. 0031 (0)76 - 593 12 70 • M. 0031 (0)6 - 28 57 15 37
www.sportscarcentre.nl • info@sportscarcentre.nl

• reparaties en restauraties • in- en verkoop sportwagens
• onderdelen nieuw en gebruikt

Telefonische afspraak

Engelse en Italiaanse sportwagens

VERKOOP IN OPDRACHT:
• geen gezeur aan de deur
• uw garage komt direct leeg
• no-cure, no-pay!

GEZOCHT 
BIG HEALEYS

 Inkoop | Verkoop | Bemiddeling van Austin Healey’s
Mierlo Nederland  |  www.bmcclassics.nl  |  0492 - 66 14 27

 

    5684 PX Best  |  De Donge 10  |  Tel. 06 230 86 553
www.austinhealeyblackmagic.nl

• Onderhoud en reparatie
• Restauratie en schadeherstel
• Modificatie en concours
• Plaatwerk en aluminium laswerk
• Motor- en bakrevisies
• Schokbreker conversies                   
• Gebruikte onderdelen

Owner Gábor Konkolyi

Austin Healey & English Car Service

Official Dealer
1. BJ7-BJ8
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TRANSPARANTE PRENTEN  
VAN UW HEALEY OP MAAT

Er is nieuws over de prenten van David 
Townsend (van Sports Car Art, Townsend 
Graphics), waar in het vorige nummer van 
Healey een artikel van de hanvd van Reid 
Trummel over is geplaatst.
Op dit moment zijn alleen nog de Healey 100 
modellen verkrijgbaar in print. In de toekomst 
zullen ook prints van andere Healey typen 
leverbaar worden.
Momenteel zijn cutaways te bestellen van de 
BN1, de BN2, de BN4/BN6 en de 100M 
‘LeMans’. Verder zijn afbeeldingen uit voorraad 
leverbaar van enkele bijzondere 100S-typen: 
de 100S “Sebring”, de Jackie Cooper 

100S AHS 3504 en de 100S NOJ 393. 
Voorbeelden van deze prenten zijn aanwezig in 
het Healey Museum. 
Maar het nieuws is dat er nu tekeningen "op 
maat" gemaakt kunnen worden op basis van 
specificaties van de besteller of eigenaar. 
Geef het type Healey 100 op (BN1, BN2, 
100M), de standaardkleur (ook two-tone), 
het chassisnummer (chassisplaatje wordt ook 
op maat gemaakt), links- of rechts-gestuurd, 
kleur van het interieur, voorruit omhoog of 
neergeklapt, spaakwielen of dichte wielen, 
zijuitlaat of standaard, bumpers of niet, 
mistlampen, enzovoort.

De prijzen voor de 100-prints volgens eigen 
specificaties zijn gelijk aan de opgave in het 
vorige nummer: afmeting 24" (30x61cm)  
€109 en afmeting 36" (45x91cm)  €145.
De prints van de 100S-specials van 24" kosten 
€127, van 36" €200. Van de beroemde AHS 
3504 (Jackie Cooper car) en NOJ 393 zijn 
dat genummerde exemplaren.

Stuur de gegevens van de eigen Healey 100 
naar info@healeymuseum.nl. Reken op een 
levertijd van ongeveer vier weken. 



1918

DHC AGENDA 2015
Het DHC Rally Championship 2015 begint 
al aardig spannend te worden. De tussenstand 
is altijd te vinden op de website van de 
AHOCN onder, menu DHC en submenu 
DHC Rally Kampioenschap 2015  
(healey.nl/kampioenschap_2015). Zie elders 
in dit nummer een overzicht van de resultaten 
in de laatste rally’s. AHOCN/DHC clubleden 
die wel rallyrijden met de Healey en nog niet 
in het kampioenschap deelnemen kunnen 
contact opnemen met Rinus Sinke over de 
deelname. 

In de ROZ Classic op 21 maart behaalden 
Ad van der Werf en Peter van Hoof in hun 
Porsche 911 een nipte overwinning op Harry 
Rupert en Rutger Kwant in Austin Healey 
3000 MKIII en Mark Moerman en Bas de 
Rijk met een Alfa Romeo. Aan de finish 
waren er drie equipes met 7 fouten, dus de 
overige strafpunten op de test, op de getimede 
specials en met de snelheidsovertredingen 
gaven de doorslag. Daardoor eindigden 
Harry Rupert en Rutger Kwant uiteindelijk 
op de tweede plaats. Voor het DHC RC 
klassement nam de 3000 MKIII van Harry 
in de Sportklasse de leiding over van Robert 
Millar's 3000 MKI, die in de voorgaande 
Hornelandrally de hoogste score haalde. 
 In de Tourklasse nam de 3000 MKIII van 
Louis Bottinga de leiding.

De Betuwe Classic van 28 maart leverde voor 
de 3000 MKIII van Harry Rupert weer de 
meeste punten in de Sportklasse, zodat zijn 
positie in het DHC RC werd versterkt. De 
Sprite MKI van Laurent le Guevel en de 3000 
MKIIa van Jetze Visser deden daarachter ook 
goede zaken. In de Tourklasse haalde de 3000 
MKIII van Louis Bottinga weer de meeste 
punten, gevolgd door de 3000 MKI van 
Luc van Ekeren.

Op 11 en 12 april volgde de Rally van de 
Grensstreek van organisator Eric Klunder, die 
ook de route van De Langste Nacht maakt. 
Jetze Visser's 3000 MKIIa haalde, dankzij 
een vijfde plaats in de Sportklasse, de meeste 
DHC RC punten. Otto van der Meer's 100/6 
en Daan van der Vliet's 3000 MKIII volgden 
op enige afstand. In de Tourklasse scoorden de 
100/6 van Willem Kok en de 3000 MKIII van 
Jan Piet van der Meer nog veel punten. 
Rinus Sinke en Wim Janzen van de DHC 

stelden vast dat 8 Healeys deelnamen en Paul 
Mol heeft de tussenstanden weer aangepast. 
Er waren nog meer Healey's onder de 
deelnemers, maar die hadden nog nooit van 
ons kampioenschap gehoord! Volgende keer 
toch wel in ons klassement hè?
Op onze Healey-website leest u op de pagina 
www.healey.nl/dhc_rally_kampioenschap/ alle 
scores en tussenstanden.

Na vier rally's toont de stand dat Jetze Visser's 
3000 MKIIa in de Sportklasse leidt met 
nipt verschil voor de 3000 MKIII van Harry 
Rupert en dat Jan Piet van der Meer met 
geringe voorsprong het tussenklassement van 
de Tourklasse aanvoert voor de 100/6 van 
Willem Kok.
In het rallyprogramma van de komende 
maanden weegt de Tulpenrallye medio mei 
erg zwaar in de DHC Rally Championship-
klassementen. Later volgen enkele eendaagse 
rally's in Nederland: op 30 mei de Stelling van 
Amsterdam, op 6 juni de Classic Gelderlandrit 
en op 21 juni de Classic Rally Heeze.

Lees elders in dit nummer meer over de 62e 
editie van de Tulp en de 16 Healey-equipes die 
daar aan deelnemen. Daarvan nemen 12 deel in 
het DHC Rally Championship 2015. Er is zelfs 
een merkenteam  "DHC 1 Team”.
De finish bij Hotel Huis ter Duin en de sprint 
op de boulevard in Noordwijk aan Zee op 
zaterdag 16 mei is een waar spektakel voor 
liefhebbers van klassieke auto’s en vooral 
auto’s in rallyuitvoering. Kom kijken en zie 
de Healey's in actie tussen ruim 200 andere 
klassieke rallyauto’s!

Zondag 10 mei is de start van de 62ste 
Tulpenrallye in het Aostadal in Italië.  
16 Healey's zijn ingeschreven in drie klassen. 
Aankomst is op zaterdag 16 mei in Noordwijk. 
De aankomstdag is altijd een feest voor 
deelnemers en bezoekers. Kom naar Huis ter 
Duin om de equipes te verwelkomen en op het 
podium toe te juichen. Eerder die zaterdag zal 
er een sprintrace van de deelnemers zijn op  
de boulevard. Lees elders in dit nummer meer 
over de Healey's in de Tulpenrallye 2015.

Op 23 mei vindt de tweede Oefenrit van  
de De Langste Nacht plaats in Nieuw Leusen. 
Inschrijving voor die cursus is intussen 
gesloten, maar check op delangstenacht.com 
of via w.peters@healey4u.nl wat de stand van 
zaken is.

Van 24 tot en met 28 juni is de DHC 
natuurlijk ook vertegenwoordigd op het 
AHOCN Lustrum in Lahnstein (D). Lees 
elders in dit nummer meer  
over dit grote feest.

Op zaterdag 22 augustus vindt de 7e editie 
van het tweejaarlijkse Classic Wings & Wheels 
Gala plaats, ook wel  "het Goodwood van de 
Lage Landen" genoemd. DHC is op Vliegveld 
Gilze Rijen natuurlijk weer van de partij. 
Informatie en inschrijven op de website healey.
nl in het Calendarium. Een evenement om niet 
te missen!

Van 3 tot en met 7 september voert de Tour 
Ecosse XVIII via een spannende rally door 
Schotland helemaal tot aan John O’ Groats. 
Zie tourecosse.nl.

In de nacht van 14 op 15 november 2015 
woedt de achtste editie van De Langste Nacht, 
de pittige rally van de DHC. Inschrijving 
was geopende op 1 maart en binnen enkele 
dagen was de deelnemerslijst al vol. Nieuwe 
aanmeldingen komen op de reservelijst.  
De route loopt dit jaar van zuid naar noord. 
 Zie delangstenacht.com.

Meld je aan voor de Facebookgroep  
“Austin Healey Owners Club Nederland/
Dutch Healey Competitions". In deze groep 
is steeds wat nieuws te zien over wat er 
gebeurt in de Healey World.

Rinus Sinke, voorzitter DHC: dhc@healey.nl (0653196210)
Wim Janzen, rallyafdeling DHC: wim@familiejanzen.nl (0624198007)

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai

ROZ Classic. Foto van Niko Bloemendal Rally van de Grensstreek.  
Equipe Hufman zou uitvallen

Rally van de Grensstreek.  
Harry Zwiers & Peter Hendriks

DHC RALLY CHAMPIONSHIP
Resultaat van de ROZ Classic, Betuwe Classic 
en Rally van de Grensstreek
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16 HEALEY’S IN  
DE 62e TULPENRALLYE

Expert: 7 Healey’s
3 Rinus Sinke - Bart den Hartog (NL - B) 100/6 1957
7 Jan van den Broeke - Allard Hoebee (NL - NL) 3000 MK I 1960
8 Marinus van Vliet - Lex Maas (NL - NL) 3000 MK I 1960
9 Mark van Son - Bert van Son (NL - NL) 3000 MK I 1960
11 Jetze Visser - Paul Mol (NL - NL) 3000 MK IIa 1962

27 Harry Rupert - Rutger Kwant (NL - NL) 3000 MK III 1967
28 Lisa Lankes - Marleen van Gent (NL - NL) 3000 MK III 1964

Sporting: 4 Healey’s
66 Willem Kok - Judith de Haas (NL - NL) 100/6 1958
67 Hans-Joerg Good - Norbert Good (CH - CH) 100/6 1958
68 Rob Vermaas - Nico Kuiper (NL - NL) Lenham GT 1958
71 Herman Hemke - Cees Smit (NL - NL) 3000 MK I 1960

Touring: 5 Healey’s
145 Luc van Eekeren - Ted Meij (NL - NL) 3000 MK I 1959
146 Willem Groskamp - Ben Odenkirchen (NL - NL) 3000 MK I 1959
147 Kees Zuidhoek - Lorenz van der Plaats (NL - NL) 100/6 1959
155 Johan Bal - Henk Jacob de Vries (NL - NL) 3000 MK III 1963
176 Gert-Jan Geels - Maarten Geels (NL - NL) Sprite MK III 1967

Van 235 equipes in de 62e Tulpenrallye tellen we 16 Healey’s 
in drie klassen. Na Porsches en Alfa’s zijn Healey’s altijd  

een van de sterkst vertegenwoordigde merken in deze  
bekende internationale klassieke rally. 

Dit jaar start de Tulpenrallye in Italië, in het Aostadal, op maandag 
11 mei. Over de Grote Sint Bernhardpas voert de route via 
Martigny in Zwitserland naar Evian-les-Bains aan de Franse kant 
van het Meer van Genève. Dinsdag wordt het via de Jura weer 
klimmen en dalen naar Besançon. Woensdag is het parcours nog 
steeds geaccidenteerd, maar dan via de Vogezen naar het Duitse 
Offenburg. Via Luxemburg en de Ardennen (donderdag) komt de 
karavaan vrijdagavond aan in het Limburgse Vaals. Op zaterdag 16 
mei volgen de deelnemers dan een route door Nederland, waar ze ‘s  
middags aankomen in Noordwijk aan Zee.

In Noordwijk is het traditioneel feestelijk. Sinds enkele jaren wordt 
daar een sprintrace op de boulevard georganiseerd. Spectaculair 
voor toeschouwers en ook zelfs ontspannend voor deelnemers; die 
zijn dan namelijk al ingeklokt en spelen graag hun rol in de show. 
En bij Huis ter Duin kun je de equipes begroeten en toejuichen 
als ze stuk voor stuk over het podium rijden. Altijd een feest voor 
deelnemers en toeschouwers.

003 Sinke - Den Hartog

007 vd Broeke - Hoebee

008 van Vlliet - Maas

009 van Son - van Son

011 Visser - Mol

027 Rupert - Kwant

066 Kok - de Haas

067 Good - Good

068 Vermaas - Kuiper

071 Hemke - Smit

145 van Eekeren - Meij
155 Bal - de Vries

176 Geels - Geels

28 Lankes - van Gent

146 Groskamp - Odenkirchen

147 Zuidhoek - van der Plaats
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HISTORISCH 
ALLEDAAGS

Albuquerque, New Mexico, where The Motorsport 
Corporation had a dealership at 7833 Lomas Boulevard. 
Tegenwoordig kun je er auto’s huren (geen Britse) en staat  
de parkeerplaats heel wat voller.

Traffic jam on Great West Road, Brentford, Middlesex, 1970. 
Toch zeldzaam, zo’n Lenham Sprite rechts achter die Kever.

Chapelle de la Madeleine, Brussel. Jaar onbekend. Met dank aan Karsten Stelk.
De Healey is lelijk beschadigd aan zijn linker voorscherm. 

Parkeerplaats van Citrus Community College in Glendora, California, ongeveer 1960. Er staan een stuk of drie 
Britse sportwagens op plaatsen waar een Amerikaanse bak niet past. De Healey rechts-midden is gewoon open, 
net als de MG A links.

Joan Burstein, ofwel Mrs B zoals ze liefdevol wordt 
genoemd, is peetmoeder van de modeontwerpers. 
Veel van de grote namen zijn schatplichtig aan 
haar. Zij woonde tot eind jaren ’60 in dit huis in 
Kenwood, noord Londen. Met Healey.

30 JAAR HEALEY’S

MICHIEL CAPELLE
RESTAURATIES

RESTAURATIES
CARROSSERIE

ONDERHOUD

NIJVERHEIDSSTRAAT 22

7041 GE ’S-HEERENBERG

0314 - 66 43 10

INFO@MICHIELCAPELLE.NL

WWW.MICHIELCAPELLE.NL

153121 AcconAvm Advertentie Michiel Capelle DF.indd   1 09-03-15   16:56

“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

Inzenders, dank voor de bijdragen! Stuur meer foto’s en postkaarten van 
Healey’s in het verkeer of in huiselijke situaties naar redactie@healey.nl. 
We zoeken vooral naar leuke beelden die onze Healey’s weergeven in hun 
natuurlijke, historische habitat van de jaren ‘50 tot en met ‘70. 



2524 Autogrill Pavesi, Autostrada del Sole, Lodi, 1967. Foto Postcard Karsten Stelk
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BRITISH CARS & LIFESTYLE 
2015 ROSMALEN 
Het team van de regio Zuid-Oost leverde weer 
een prestatie met de clubstand in de beurs 
British Cars & Lifestyle op 14 en 15 maart. 
Onder leiding van Wim van Hoogstraten 
was de Healey stand op de beurs weer een 
magneet voor gezellige mensen. Koffie, 
drankjes en worstjes, zelfs twee soorten witte 

Zaterdag 28 maart was het slecht weer en niet een dag om er met  
de Healey lekker op uit te trekken. Gelukkig was de technische 
meeting geen rit maar een treffen binnen in de werkplaats van  
Wim Janzen.

65 Healeyclubleden waren geïnteresseerd in de vier onderwerpen 
die op het programma stonden. Door iedereen te verdelen in vier 
groepen en die steeds door te schuiven konden 16 mannen en een 
paar vrouwen elk onderwerp goed volgen.
Twee van de vier technische onderwerpen werden verzorgd door 
specialisten waar Wim's bedrijf mee samenwerkt. 

Bij het onderwerp stuurinrichting kreeg iedereen uitleg over werking, 
slijtage van delen en hoe revisie aan te pakken. Roger Reijngoud van 
EZ Powersteering, die gecertificeerd stuurhuizen bouwt, is ingegaan 
op spookverhalen over elektrische bekrachtiging en het maken en 
toepassen van een veiligheidsstuurkolom.  

DRUKBEZOCHTE TECHNISCHE MEETING  
BIJ FLEX HEALEYPARTS

Het verhaal over elektronische ontsteking, de werking, de soorten 
en de voor- en nadelen, werd verzorgd door CSI Ignition dat 
elektronische ontstekingen levert in de oude Lucas behuizing.
Bij de remmen van de Healey’s ging het over de werking van 
remcilinders, het afstellen, het reviseren, soorten remvloeistof  
en het toepassen van modificaties zoals gescheiden remsystemen. 
Wim presenteerde dat onderwerp zelf met behulp van een Big Healey 
op de brug in de werkplaats.
Een minder technisch maar zeker zo interessant onderwerp was  
de uitleg die Hans van de Kerkhof gaf over serienummers en  
de vele uitzonderingen in de productie van de Healey Sprite en  
de Big Healey's. 

Alle presentaties moesten in een half uur passen, wat best krap 
is. Maar het lukte weer prima, de bezoekers vonden het reuze 
interessant en er klonken veel opmerkingen zoals “dat heb ik nooit 
geweten” of “o zit dat zo”. 
Genoeg om na afloop van de geslaagde dag over na te praten  
bij een drankje.

Hans van de Kerkhof over chassisnummers en 
kenmerken van alle typen

Wim Janzen legt het remgerei van de Healey uit

Roger Reijngoud over stuurinrichting

Uitleg elektronische ontsteking door CSI Ignition

wijn, veel sterke verhalen. 
Stands van clubleden waren er natuurlijk ook: 
RobelcoCar Services met Liesbeth van de 
Plas, BMC Classics van Peter van Naarden, 
Flex Healeyparts van Wim Janzen en 
Carrosso van Robert Visser. Healey's rule!

Onder meer Winston Brooker, Gabor Konkolyi, Mari van Zoggel, Jos Jansen Winston Brooker, Jos Jansen, Bert ter Mors
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CLASSIC WINGS  
& WHEELS GALA
Zaterdag 22 augustus 2015 is de 7e editie van  
“het Goodwood van de Lage Landen” op vliegveld 
Gilze Rijen 

Het tweejaarlijkse evenement Classic Wings & Wheels 
groeide in zes eerdere edities uit tot een topper op 
de kalender van de klassieke autoliefhebber. Met 
vliegdemonstraties en presentaties van klassieke 
automobielen en hun clubs is Little Dutch Goodwood 
niet voor niets zijn erenaam. 
Leden van de AHOCN/DHC zijn uitgenodigd door 
de organisatie van Wings & Wheels om met de Healey 
naar de vliegbasis te komen. Het loopt nu hard met  
de inschrijvingen maar er waren bij redactiesluiting 
nog plaatsen vrij. 
Inschrijfgeld €125 per auto (inclusief twee 
inzittenden, lunch en drankjes) komt ten goede  
aan de Nederlandse Brandwonden Stichting. 

Onze Healey's worden zaterdagmorgen 22 augustus 
vroeg verwacht op Vliegveld Gilze Rijen en bij elkaar 
opgesteld. We rijden later met de Healey's enkele 
ronden over het circuit op de startbanen.  
De show gaat de hele dag door. Het programma staat 
uitgebreid op de website www.classicwings-wheels.nl. 
Schrijf in via onze website healey.nl (evenementen, 
calendarium).

Uitgebreide informatie volgt na inschrijving  
per e-mail. Neem voor vragen contact op met  
Rinus Sinke, voorzitter Dutch Healey Competitions,  
06 53 196 210 of dhc@healey.nl.

LUSTRUM LAHNSTEIN 2015

Een leven zonder feest is als een lange weg 
zonder pleisterplaats. De pleisterplaats is 
Lahnstein. Het grote Wyndham Garden hotel 
is daar vier, optioneel zelfs vijf dagen lang van 
woensdag 24 tot en met zondag 28 juni, voor 
ons gereserveerd. 
Voor degenen die al op woensdag willen 
beginnen met feestvieren zijn mogelijk nog 
enkele kamers vrij. Voor woensdagavond 
is het boven in het hotel gelegen 
Panoramarestaurant gereserveerd, met 
tijdens het diner een fantastisch uitzicht over 
het Midden Rijndal. Informeer via e-mail 
(lustrum@healey.nl) om nog plaatsen voor  
het diner op woensdag te reserveren.
In de aanloop bleek grote belangstelling voor 
deelname aan ons lustrumfeest, zelfs uit 
het buitenland. In recordtijd waren de 200 
kamers geboekt. Om zoveel mogelijk ruimte te 
houden voor deelname van eigen clubleden is 
het maximum aantal buitenlandse niet-leden 
gesteld op 40 equipes. Ook die kamers waren 
al snel geboekt.

Er is een uitgebreid programma samengesteld. 
Wij gaan met onze Healey's de onneembare 
vesting Ehrenbreitstein bezetten en doen op 

zaterdag de Lorelei aan om er te picknicken. 
De deelnemers gaan zweven boven de Rijn. 
We bezoeken de Koblenzer Altstadt - Koblenz 
is na Trier de oudste stad in Duitsland - met 
volop mogelijkheid om te winkelen. 
Het Mittel Rheintal is Unesco-werelderfgoed 
en heeft een landschap dat bij uitstek geschikt 
is voor spectaculair rijden met de Austin-
Healey. Een rij van 200 Healey's, zie je het al? 
Kastelen en burchten die bezichtiging waard 
zijn, gerenommeerde wijnhuizen die graag 
bezoek toelaten op hun proeverij. 
In het hotelpark speelt een dixie-orkest op de 
grillavond en ook op de feestavond is er live 
muziek. Bart van Tiggelen geeft op vrijdag 
uitvoerig uitleg over 60 jaar Austin-Healey 
100 S en 100 M. En de jaarlijkse uitreiking van 
de Gerry Coker Award is dit jaar in Lahnstein! 
Er komt een grote tombola met fantastische 
prijzen. Dan, als apotheose op zondag, een 
uitgebreide lunch in Zuid-Limburg.

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw ver vooruit. Ook nu, 
bij het naderen van de 8e AHOCN lustrumviering. Vanaf oktober 

2013 is het organisatieteam al druk met voorbereiden van  
het 40-jarig bestaansfeest van onze club. 

Voor deelnemers die nog een nacht in 
Limburg willen verblijven is met kasteel 
Vaalsbroek te Vaals een arrangement 
voor tweepersoonskamer inclusief ontbijt 
overeengekomen voor € 90. Neem hiervoor 
zelf contact op met Mirjam Vleugels van 
Vaalsbroek (043 308 9307).
Heb je het lustrum niet kunnen boeken voor 
deelname, maar wil je toch nog mee?   
Neem dan met Marlene contact op  
(lustrum@healey.nl of 06 53709609). 
Mogelijk dat onverwacht nog een kamer vrij 
komt.
Het Lustrum Lahnstein 2015 feest kan over 
anderhalve maand beginnen. Pak de koffer en 
hou de brandstoftank van de Healey gevuld.

De Lustrum Organisatie



3130

CLASSIC DAYS SCHLOSS DYCK 2015

Classic Days Schloss Dyck, 31 juli tot en met 2 augustus. 
Dit evenement wordt niet voor niets het Goodwood van  
het continent genoemd. Ga voor meer informatie over  
de Classic Days naar www.schloss-dyck-classic-days.de.

Healey parkeren in het park
Wij hebben met onze Healeyclub een prominente parkeer- en 
rustplaats in het park op het inmiddels bij veel leden bekende 
Feld-10, vlakbij het concours en het speciaal aangelegde racecircuit 
"waar het allemaal gebeurt". Healey's parkeren daar gratis, - er is 
plaats voor wel 150. Gedurende het hele weekend is Feld-10 het 
trefcenter voor alle Healeyliefhebbers. Via het aanmeldformulier op 
de clubsite kan een gratis doorrijkaart worden 
aangevraagd om naar Feld-10 door te rijden. 
Let wel eerst  entreebewijs kopen!
Onze regio Zuid-Zuid heeft partytenten 
opgebouwd en een kleine catering verzorgd. 
Koffie, diverse soorten fris, bier en wijn is voor 
clubleden gratis verkrijgbaar. Ook kun je hier 
stoeltjes en tafeltje uitklappen en gezellig 
picknicken. Het is goed daar even uit te rusten 
in de schaduw van de hoge miscantusbeplanting 
of in de partytenten.
Er zijn er veel verkoopstands met kleding, 
snuisterijen en nostalgische hebbedingen. Ook 
is er, zoals in Duitsland gewoon, goede catering 
zodat niemand met honger of dorst het park 
hoeft te verlaten.

Logeren in het Nikolaus Kloster
Overnachten kan, indien gewenst, in het eeuwenoude  
Nikolaus Klooster. "Zufahrt Kloster" ligt aan de overkant van  
de weg tegenover de hoofdingang van het park. Kijk even op  
www.nikolauskloster.de. Dit imposante klooster straalt allure uit en 
heeft een schitterende tuin. In die kloostertuin is het s`avonds heel 
gezellig toeven. Reeds jaren is dit Oblaten klooster het home van de 
Healeyclub tijdens de Classic Days Schloss Dyck. Ook dit jaar weer.
Dikke kloostermuren, krakende traptreden, sobere kamers, 
mysterieuze verlichting, een religieuze sfeer en een prachtige 
omgeving. Dit alles biedt het Nikolaus Kloster. 
Gedurende het  Classic Days weekend kunnen we zelf ervaren dat  
het kloosterleven helemaal zo slecht niet is. 

Healey arrangement Nikolaus Kloster
Met de paters Oblaten kwamen wij ook dit jaar weer een betaalbaar 

arrangement overeen voor 2 overnachtingen met half pension  
voor €109,50 per persoon op een tweepersoonskamer. Prijs  
voor een eenpersoonskamer is €119,50.
Gratis parkeren van Healey of andere auto in de kloostertuin.
Vrijdag 31 juli is aankomstdag. U kunt vanaf 15u de kamersleutel 
afhalen. Om 19u stipt is het viergangen kloosterdiner in de Refter. 
Daarna gezelligheid in de kloostertuin, tot... En overnachting in  
het klooster.
Zaterdag is het ontbijt van 7-10u in de ontbijtzaal van het klooster. 
Die dag staat bezoek aan de Classic Days Schloss Dyck op het 
programma. Om 19u volgt dan de BBQ in de kloostertuin met drie 
soorten vlees, salades en dessert. Daarna weer gezellig verblijven in 

de kloostertuin, tot ... Tweede overnachting in 
het klooster.
Zondag 2 augustus weer van 7-10u ontbijt 
in de ontbijtzaal van het klooster. Voor 12u 
koffers pakken en kamer verlaten.  
Daarna natuurlijk weer bezoek aan de Classic 
Days Schloss Dyck.

Toegangsbewijzen.
Het weekend omvat drie dagen. Op vrijdag 
is het evenement deels geopend, er komen 
dan nog standhouders hun plaats innemen 
en er worden nog automobielen aangeleverd. 
Voor deze dag geldt een gereduceerde 
toegangsprijs.

Zaterdag en zondag draaien de Classic Days dan op volle toeren.  
Met de Healey of andere klassieker kunnen wij vanuit de kloostertuin 
de weg oversteken naar de Healey-parkeerplaats Feld-10 in het park. 
Hiervoor kun je, mits entreebewijs erbij, met de doorrijkaart achter 
de voorruit langs de wachtenden doorrijden. Alleen klassiekers en 
oldtimers kunnen het park ingereden worden. Jongere moderne 
voertuigen mogen uiteraard het park niet in. Bij het uitrijden op  
het einde van de dag is er scherpe controle op mogelijke diefstal. 
Volg de instructies van de parkwachten dus goed op! Onze 
parkeerplaats is duidelijk met clublogo gemarkeerd en ligt vlakbij  
het racecircuit en het concours d'élégance. 

Voor het boeken van een kamer in het Niklolaus Kloster  
kan ook het aanmeldformulier op de clubsite gebruikt  
worden. Wacht hier niet te lang mee, immers VOL = VOL. 
Voor info: Monique Wagemans (0653992129)  
en Harry Mostard (0628339691). 
Kom genieten van een of meerdaags bezoek aan  
de Classic Days en beleef een onvergetelijk weekend! 

Vlak over de grens bij Roermond, in het Duitse Jüchen vlakbij Mönchengladbach, 
worden voor de 10e keer de Classic Days Schloss Dyck (Sjloss Diek) georganiseerd. 
Tienduizenden bezoekers komen hier met duizenden klassiekers samen. Oldtimers 

uit musea en particuliere collecties worden voorgereden. Aan het concours d'élégance 
doen 60 automobielen mee die je normaal nergens ziet. De meest zeldzame auto's 

worden voor de toeschouwers een podium opgereden. Er zijn demo-races  
op een speciaal aangelegd circuit. 
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DRIE LANDEN TOUR 
Zaterdag 16 mei
Elk jaar organiseert regio Zuid-Zuid in het 
Hemelvaartweekend een tourrit door de 
Euregio: drie landen pal aan elkaar grenzend, 
maar toch elk met eigen taal, cultuur, 
architectuur en natuurschoon. Dit jaar op 
zaterdag 16 mei en alweer voor de 9e keer. 
De organisatoren van de Drie Landen Tour 
verheugen zich elk jaar in een grote animo voor 
deze Healeyvaartsrit. Kom en waan je ver in 
het buitenland! 
Dit jaar kozen we voor een ongeveer 160km 
lange route door het mooie Zuid-Limburgse 
Heuvelland met steile klimmen en heuse 
haarspeldbochten, de Belgische Voerstreek en 
de bijzondere Haspengouw. Landschappelijk 
is de Haspengouw te vergelijken met het 
Italiaanse Toscane - en dat op een steenworp 
afstand van Maastricht. 

Start 
Start en finish zijn dit jaar bij Hotel-Restaurant 
de Biesenhof, Biesenweg 1, Sweikhuizen 
bij Geleen. De Biesenhof, onderaan de 
Sweikhuizerberg gelegen, kent een rijke 
historie die terug gaat tot 1259. De Duitse 
Ridderorde stichtte hier een commanderij met 
een geestelijke taak, maar ook met militaire 
functie. 
Onze startplaats De Biesenhof raakte 
midden vorige eeuw in verval maar is recent 
gerenoveerd tot een gastvrij horecacomplex 
met hotel, brasserie, ijssalon, terrassen en 
diverse restaurantruimtes. Uiteraard met 
ruime en overzichtelijke parkeerfaciliteit voor 
de Healey's. Vanaf 9.00 uur worden hier de 
deelnemers verwelkomd met koffie en vlaai en 
om 10.00 uur is de briefing vlak, voor de start.

Pauze en picknick
In de Haspengouw ligt bij het plaatsje Bilzen 
het kasteeldomein de "Alde Biesen", door de 
Duitse Ridderorde opgericht in 1220. Nu is 
deze luxe residentie een cultuurcentrum en 

eigendom van de Belgische staat. Bij deze 
imposante burcht is de pauzeplaats van de 
Drie Landen Tour 2015 in het Engelse Park. 
Daar zullen de deelnemers hun Healey's laten 
afkoelen om even de benen te strekken en 
ervaringen uit te wisselen. 
Deelnemers wordt aangeraden een klapstoeltje 
mee te nemen; makkelijk tijdens de picknick, 
die door een gerenommeerd cateraar wordt 
verzorgd en die, evenals de welkomstkoffie met 
vlaai, is inbegrepen in de inschrijfprijs.

Finish en mogelijkheid dinerbuffet
Na de pauze wordt de route door de 
Haspengouw en Voerstreek vervolgd om 
uiteindelijk via Zuid-Limburg vanaf 16.00 uur 
te finishen bij de Biesenhof te Sweikhuizen. 
Daar wordt de Healey veilig geparkeerd. Een 
beetje moe maar zeer voldaan kun je met 
andere equipes aanschuiven in de Brasserie. 
Om 17.00 uur is de afsluiting van deze Drie 
Landen Tour 2015. 
Maar daarna kun je nog genieten van een 
3-gangen afsluitdiner in de Biesenhof. Voor 
€ 23,50 per persoon wordt een uitgebreid 
Limburgs Boerenbuffet geserveerd, gevolgd 
door een dessertbuffet. Graag vooraf 
deelname aan het extra afsluitdiner kenbaar 
maken via het inschrijfformulier.
Er is ook een mogelijkheid tot overnachten in 
de Biesenhof. Voor de vrijdag/zaterdag én de 
zaterdag/zondagovernachting, 2 nachten dus, 
vraagt men inclusief ontbijt bij 2 personen voor 
een standaardkamer €150 en een luxekamer 
€190.  Reserveer zelf bij de Biesenhof. Vraag 
naar Mandy Paes (06 10695789). Let wel, het 
is dan Hemelvaartweekend en vol = vol! 

Inschrijving
Per equipe van maximaal 2 personen bedraagt 
het inschrijfgeld € 39,50. U krijgt koffie/thee 
+ vlaai bij aankomst, een uitgebreid routeboek, 
rallyschild, Euregio-krant en deelname aan 
de picknick tijdens de pauze bij Alde Biesen. 

Deelname aan het afsluitdiner in de Biesenhof 
is mogelijk à € 23,50 per persoon, inclusief 
dessertbuffet.
Het inschrijfgeld + eventuele kosten deelname 
afsluitbuffet overmaken op rekening  
IBAN: NL54 RABO 0161 4289 08 en  
BIC: RABO NL 2U t.n.v. AHOCN zuid-zuid 
met vermelding "3 Landen Tour 2015".

Beleef een onvergetelijke dag in Limburg!
Harry Mostard
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ASPERGERIT ZATERDAG 23 MEI

Vanaf  9.45 uur wordt u verwacht bij de 
Watermolen van Opwetten, gelegen aan  
de rand van Eindhoven en Nuenen, aan de 
oevers van de Kleine Dommel. Na de koffie 
en het gebak heeft u de tijd om deze molen 
(www.dewatermolenvanopwetten.nl) met zijn 
rijke historie te bekijken. Om 10.45 uur start 
de eerste auto. 

Halverwege, om ca. 12.30 uur, maken we een 
lunchstop bij de Spoordonkse Watermolen 
(www.spoordonksewatermolen.nl) met 
aspergesoep en met broodjes. Bij goed weer 
wordt gepicknickt in de boomgaard, dus een 
deken en klapstoeltjes meenemen is misschien 
handig. Na de lunch heeft u ook nog tijd om 
deze bijzondere molen te bezoeken.

Na de lunch, vanaf ca. 13.30 uur, vertrekt de 
eerste auto in zuidelijke richting. We komen 
om ongeveer 16.00 uur aan bij “Restaurant 
Smaeckvol“ in Vessem (www.smaeckvol.nl), 
waar we onze rit gezamenlijk afsluiten.
Net als voorgaande jaren is het weer mogelijk 
om deel te nemen aan een gezamenlijke 
aspergemaaltijd die om ongeveer 17.00 uur 
begint. Aanmelden voor deelname aan de 
hoofdmaaltijd à € 17,50 per persoon kan op 
het inschrijfformulier.

Kosten van deelname aan de Aspergerit 
zijn per auto (2 personen) inclusief koffie, 
gebak, routeboek, schildje en lunch bij 
de Spoordonkse Watermolen € 25.  
Inschrijven kan via de Healey website op de 
evenementenkalender. Daar kunt u tevens een 
impressie vinden van de voorgaande jaren.

Voor de bekende Aspergerit hebben Hein  
en Marcel dit jaar weer een mooie route  
door het Brabantse landschap uitgezet,  
die dit jaar naar het zuidelijke gedeelte  
van onze regio voert. 

Voor informatie: Wim van Hoogstraten   
(w.vanhoogstraten@onsnet.nu). 

PROJECT WINTERSLAAP

Michael Schaap is fotograaf en studeert aan de Willem de Kooning 
kunstacademie in Rotterdam. Zijn vader, Bert Schaap, is erelid van 
de AHOCN en was lang zeer actief voor de club. Afgelopen najaar 
is Michael begonnen met een serie tableaufoto's onder de titel 
Winterslaap. In september 2014 schreef hij een aantal leden van 
de Healeyclub aan met het verzoek hun auto's als model te mogen 
gebruiken voor beelden die hij fictioneel narratief noemt. In zijn 
woorden:

Het einde van de zomer is in zicht. Langzaam maar zeker verdwijnen 
de prachtige klassieke auto’s uit het straatbeeld. Waar overwinteren 
deze klassiekers? Hoe verlopen de wintermaanden voor de 
eigenaren zonder hun geliefde bolide? Voor de serie Winterslaap zal 
ik dit najaar en aankomende winter Nederland afreizen, opzoek naar 
de klassiekers en hun eigenaren.

Michael Schaap legt uit dat zijn uitgangspunt een beeld is van 
de Austin Healey in zijn verblijfplaats, waar vanuit hij een beeld 
composeert dat zijn fictionele narratief versterkt. Resultaat is  
een documentaire serie waarin hij de figuranten positioneert en als 
fotograaf de vrijheid neemt het beeld (digitaal) zoveel mogelijk naar 
eigen verhaal te zetten. 
Michael noemt zijn project een visualisatie van het statement 
"fiction reveals truths that reality obscures". Hij gebruikt een  
eigen verhaal over de realiteit om verborgen werkelijkheid juist  
te onthullen.
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De foto’s op deze pagina’s zijn het resultaat van 
 het project Winterslaap van Michael Schaap.
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CALENDARIUM
REGIO COLOFON

KALENDER
16 mei  

23 mei  

7 juni  

25-27 juni  

11 juli 

31 juli  

16 augustust

22 augustus 

23 augustus 

30 augustus 

3-7 september  

20 september 

26 september 

14 november 

22 november

16 mei: 9e Drie Landen Tour  
Elk jaar organiseert regio Zuid-Zuid tijdens het 
Hemelvaartweekend een tourrit door de Euregio. 
Het Limburgse Heuvelland, de Belgische Voerstreek, 
Ardennen en de Duitse Nordeifel zijn bij uitstek 
geschikt om een mooi parcours te rijden. Drie landen 
pal aan elkaar grenzend, maar toch elk met een 
eigen taal, eigen cultuur, eigen architectuur en eigen 
natuurschoon. De start en finish is dit jaar gepland 
bij Hotel-Restaurant de Biesenhof, Biesenweg 1, 
Sweikhuizen bij Geleen. Vanaf 9.00 uur worden hier 
de deelnemers verwelkomd met koffie en vlaai en om 
10.00 uur is de briefing, vlak voor de start.
Lees elders in dit nummer meer over deze prachtige 
toertocht, lees op onze website (Evenementen / 
Calendarium) de details of bel Robert Gilles  
(06 46962017), Guus Visser (06 54636781) of 
Harry Mostard (06 28339691).

23 mei: Aspergerit
Hein en Marcel van regio Zuid-Oost hebben ook 
dit jaar een mooie route uitgezet waarbij u kunt 
genieten van het Brabantse landschap. Om 10.45 
uur start de eerste auto bij de Watermolen van 
Opwetten. De route voert dit jaar naar het zuidelijke 
deel van onze regio. Halverwege maken we een 
lunchstop bij de Spoordonkse Watermolen. Bij goed 
weer wordt er gepicknickt in de boomgaard.
Vanaf ca. 13.30 uur vertrekt 1e auto in zuidelijke 
richting waar we om ongeveer 16.00 uur aankomen 
bij Restaurant Smaeckvol in Vessem. 
Lees elders in dit nummer (of op de website, 
zie Evenementen / Calendarium) hoe u voor de 
Aspergerit kunt aanmelden en hoe u eventueel ook 
kunt genieten van de traditionele aspergemaaltijd 
in Smaeckvol. Of neem contact op met Wim van 
Hoogstraten (w.vanhoogstraten@onsnet.nu).

7 juni: 2e Noorderkempenrally 
van de regio Flanders. 
Vertrek vanuit het Dennenhof te 2930 Brasschaat 
Maria-ter-Heide na de (gratis) appelgebak en 
koffie. De Noorderkempenrally voert dwars door de 
mooie Kempen richting bos en hei. Het is mogelijk 
onderweg te picknicken (wel zelf meenemen).
Ongeveer half vijf is de aankomst aan het 
Corsendonck’s Hof te Oud-Turnhout, gelegen nabij 
de Priorij Corsendonck. Deze is gekend voor zijn 
betere Triple en Dubbel Patersbieren. Aldaar wordt u 
een aankomstdrink met versnaperingen aangeboden.
Het is mogelijk in te tekenen voor een 
3-gangen diner als afsluiting. Nadere details en 
inschrijvingsformulier kunt u vinden op de Healey 
website (Evenementen / Calendarium).

25 tot en met 28 juni:  
Lustrum Lahnstein 
Of eigenlijk: van 24 tot en met 29 juni. Dan is 
het feest omdat onze club 40 jaar oud is! Lees de 
lustrumpagina in dit nummer voor meer informatie!

18 juni:
Op 18 juni is de jaarlijkse Healey Museum 100 Dag. 
Meer informatie binnenkort op de website van het 
Healey Museum.

11 juli:  Midden Zomer  
Toertocht met BBQ
Voor de thuisblijvers die niet op vakantie zijn 
organiseert Regio Midden een leuke tocht met start 
en aankomst in het Healey Museum. Een niet te 
lange route voert langs de Loosdrechtse Plassen, 
door de bossen van Lage Vuursche en een mooi stuk 
langs de Vecht. Aansluitend is er een gezellige BBQ 
bij het Museum. Plan je zomervakantie dus voor of 
na 11 juli!

Regio Noord
Regioavond iedere 3e woensdag van de maand, behalve in juli  
en augustus. Restaurant Van Veen, Witten (naast TT-circuit),  
aanvang 20:00uur.
Regiomanager: Frits von Münching, info@vonmunching.nl.

Regio Veluwe
Regioavond iedere 1e woensdag van de maand vanaf 20:00uur  
op Landgoed Vennendal, Vennenpad 5, 8072 PX Nunspeet.
Regiomanager: Robert Visser, 06 1507 6059, robert@carrosso.com.

Regio Midden
Regioavond iedere 4e donderdag van de maand vanaf 19:30uur  
in het Healey Museum in Vreeland.
Regiomanager: Wolter van Houten, midden@healey.nl.

Regio Noord-West
Regioavond iedere laatste dinsdag van de maand behalve in juni,  
juli en augustus.  
'The Healey Pub', Hasselaarsweg 15a, 1704 DX, Heerhugowaard.
Regiomanager: Herman Hemke, 0226 317 607.

Regio Oost
Regioavond iedere laatste woensdag van de maand  
in Café De Pot, Potdijk te Markelo (0547 361 342).
Regiomanager: Han Punte, punte@bouwpunt.nl.

Regio Nijmegen
Regioavond iedere laatste woensdag van de maand in Restaurant  
‘Het Wapen van Elst’, Dorpsstraat 28 in Elst (G), 0481 371 496.
Regiomanager: Frank Kuiper, 0318 632 631  
(kantooruren 0318 632 092). 

Regio Zuid-Oost
Regioavond iedere laatste donderdag van de maand vanaf 20:00uur  
in Brasserie/Café De Kruik, Hoekstraat 52 in Nederwetten  
(www.brasseriedekruik.nl).
Regiomanager: Wim van Hoogstraten, 040 283 9643, 
w.vanhoogstraten@onsnet.nu.

Regio Zuid-West
Regioavond iedere 3e dinsdag van de maand in Brasserie Tivoli, 
Jezuïtenplein 33 in Oudenbosch.
De plaats van regiomanager is in Zuid-West vacant.

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

Regio Flanders
Regiomanager: Philippe Deckers, +32 475 48 44 44,  
info@healeyclubflanders.be.
Verdere informatie over Regio Flanders is te volgen in de nieuwsbrief, 
waarvoor u zich kunt aanmelden via uw gebruikersprofiel op de website 
www.healey.nl.

Meer info over AHOCN-evenementen op www.healey.nl bij 
Evenementen / AHOCN Calendarium. Regio-informatie vindt  
u onder de knop Regionieuws.

De eerste evenementen en ritten van  
het nieuwe seizoen vonden al weer plaats. 
Op de website zijn onder het kopje “Galerij” 
verslagen en foto’s van die evenementen en 
ritten te bekijken. 

Op 8 maart vond de Algemene Leden 
Vergadering van de AHOCN plaats in 
het Healey Museum. Na de gebruikelijke 
jaarvergadering onthaalde Gijs van Lennep de 
aanwezigen op mooie race- en rallyervaringen 
en Rinus Sinke vertelde enthousiast over het 
DHC Rally Championship van 2014 en het 
programma van 2015. Lees in dit nummer 
meer over de ALV.

De Technische Meeting bij Wim Janzen is op 
28 maart druk bezocht. De opgekomen leden 
kregen nuttige technische kennis over de 
reminrichting, stuurinrichting en elektronische 
ontsteking. Hans van de Kerkhof hield een 
praatje over de verschillende Healey typen. 
Ook over deze bijeenkomst kunt u in dit blad 
meer lezen.

Op 14 maart  konden wij weer AHOCN leden 
begroeten op de clubstand van de beurs  
British Car & Lifestyle in Rosmalen. Hartelijk 
dank aan het enthousiaste team van regio 
Zuid-Oost voor hun inzet en moeite om onze 
club weer in de schijnwerpers te zetten. 

De 25e Jan Hein Lantaurit op 19 april en de 
21e Drentherit op 26 april zijn ook alweer 
voorbij. In het nummer van juli-augustus 
komen we daar ongetwijfeld op terug.
Mocht u dit seizoen helemaal nog niet 
meegereden hebben, dan is hier uw kans:  
de inschrijving voor alle ritten is open dus 
schrijf u nu in!

Alle organisatoren kijken uit naar uw 
aanmelding en rekenen op uw enthousiasme 
en uw passie voor het rijden in uw Healey. 
Inschrijven kan via de website healey.nl, kijk 
onder Evenementen / Calendarium.

Dit is mijn laatste bijdrage als bestuurslid 
Evenementen in Healey Magazine. Leo Dorjee 
neemt de bestuursfunctie evenementen over. 
Hij zal die functie eerst ad interim vervullen 
tot de volgende ledenvergadering in 2016. 
Met veel plezier kijk ik terug op de 5 jaar die 
ik voor de club actief was. Toen ik begon als 
bestuurslid wist ik niets van de AHOCN af. 
Ik kende destijds nauwelijks clubleden, maar 
intussen is die situatie helemaal veranderd; 
ik heb veel Healeymensen leren kennen, 
oergezellige en leuke bijeenkomsten, ritten en 
evenementen mogen beleven en ik voel me 
thuis in deze club. 

Maar nu geef ik graag het stokje over. Ik wens 
Leo veel succes en ben er van overtuigd dat de 
samenwerking van clubleden, organisatoren en 
alle anderen met hem minstens zo goed zal zijn 
als die met mij was.

Drive safely and enjoy your Healey! 
Dorine van Tuijn

Let op: 
de Waeslandrit is naar een andere  
datum (naar 16 augustus) verplaatst.

Drie Landen Tour

Aspergerit

2° Noorderkempenrally

8e Lustrum AHOCN Lahnstein

Midden Zomerrit met BBQ

Classic Days Schloss Dyck

Waeslandrally

Classic Wings en Wheels Gala

9e Twentse Zomer Rally

Zeelandrit

DHC 18e Tour Ecosse

10e Contente Mens Rit  

2e Limburg Classic

8e De Langste Nacht

AHOCN jaarafsluiting  
en onderdelendag

Dorine van Tuijn Leo Dorjee
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Memorabilia
AHOCN Clubbadge stof met gouddraad   € 15,00 
AHOCN Clubbadge, vuurgeëmailleerd full colour   € 25,00 
AHOCN Clublogo sleutelhanger full colour op zwart leer  € 8,00 
AHOCN Clublogo sleutelhanger full colour op bruin leer  € 8,00 
AHOCN Clublogo contra-sticker voor binnenzijde ruit  € 1,00 
Wallet, zwart leer met AHOCN clublogo in reliëfdruk  € 27,95 
Wallet, bruin leer met AHOCN clublogo in reliëfdruk  € 27,95 
Pin met full colour AHOCN clublogo   € 5,50 

HEALEYWINKEL
Boeken
Lustrumboek 2000 Aanbieding van € 25 voor  € 10,00 
Systemen en systematiek van het sportieve kaartlezen  € 21,50 
Austin Healey 3000, MK2&3 Werkplaatshandboek  € 29,50 
Austin Healey 3000 MKI&II Driver's handbook  € 21,00 
Austin Healey 3000 MKIII Driver's handbook   € 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 
Set Austin Healey fleece muts en shawl in diverse kleuren van: € 22,50 
     voor: € 20,00
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 
Austin Healey Riem     € 45,00 

TEL.: (038) 422 68 00    FAX: (038) 422 26 00    INFO@CLASSICOVERZEKERINGEN.NL    WWW.CLASSICOVERZEKERINGEN.NL

De slimste verzekering 
van Nederland!          

CLASSICO 
V E R Z E K E R I N G E N

* Voor al uw klassiekers
* Tot maximaal extra 15% clubkorting
* Speciaal tarief voor Porsche’s vanaf 8 jaar
*  Speciale Hobby- en Sporttimerverzekering
* Aantrekkelijke zomertijdverzekering, 25% korting 
 op uw premie Tijdens wintermaanden WEL  casco-dekking

* Tevens scherpe tarieven voor uw dagelijkse auto
* Ook voor klassieke motor� etsen vanaf 25 jaar oud
 WA vanaf € 30 per jaar

 5.000 km 7.500 km               10.000 km
  
Veteraan  WA  € 41,34   € 59,36  € 130,69
(v.a. 1948+) Volledig casco 1,21%  1,65%                       Premie op aanvr.

Oldtimer  WA € 44,52  € 77,00  € 130,69
(v.a. 1970 Beperkt casco 0,81%  1,16%                      Premie op aanvr.
  tot 1948) Volledig casco 1,29%  1,42%                      Premie op aanvr.

Youngtimer WA € 77,00  € 77,00  € 146,06
(v.a. 25 jaar Beperkt casco 1,16%  1,16%                      Premie op aanvr.
  tot 1970) Volledig casco 1,42%  1,42%                      Premie op aanvr.

Hobby- en  Premie  Premie  Premie
Sporttimer  op aanvraag  op aanvraag  op aanvraag
tot 25 jaar   

Premies zijn per jaar excl. assurantiebelasting en poliskosten.

Taxaties conform art. 7:960 BW

Tarieven 
Klassiekerverzekering

van Nederland!          
Ook ‘s avonds en in 
het weekend bereikbaarhet weekend bereikbaar

Mail of bel vandaag nog voor een vrijblijvende o� erte en/of premieopgave. 
U gaat zónder veel zorgen veel geld besparen.  
Mail ons via info@classicoverzekeringen.nl of bel (038) 422 68 00

Mieke Bleiji-Holty 
winkel@healey.nl
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HEALEYHANDEL

Te koop aangeboden:
Hapert kanteltrailer H 2000 (kort model). 
 Afm. excl. dissel 3,5 x 2m. Netto binnen 1.6 x 3.5m. 
Dissel/kogeldruk ca. 10kg. Reservewiel, handlier, 
multiplex vloerplaat. Michelin 155/70 R12.  
Prijs €1.250.
Tel: België 0032-0485221413.  
Mail: rob.van.der.loo@telenet.be.  
(Lidnr. 10877)

Te koop aangeboden:
Austin Healey Neon lichtreclame.
Afm. ca. 70x35cm. 220 volt.  
Nog in nieuwstaat en zeldzaam. 
Prijs €1.250. Bert Visser, 06-33921955.  
(lid nr. 10277)

Te koop aangeboden:
Austin Healey 100 aluminium voorshroud in 
uitstekende staat.Geheel ontlakt, hier en daar 
iets bijwerken.
Prijs €1.750. Bert Visser, 06-33921955.  
(lid nr. 10277)

Te koop gevraagd:

Motorkap voor Austin Healey Sprite MK1 in redelijke staat 
(weinig laswerk) ter vervanging van de huidige (zie foto).
Hein Naaijkens (Kaatsheuvel) tel 0416-707000  
of 06-11011751.  
E-mail liaenhein.naaijkens09@gmail.com  
(lid nr. 12779)

Te koop gevraagd:
Austin Healey 3000 in goede staat.  
Bel Marc van Gerven (Mierlo)  
op 0492-661427  
of per e-mail info@pianovangerven.nl  
(lid nr. 12726)

Te koop gevraagd:
Kilometer- of mijlenteller voor BJ7 / Mk2A, 
als basis voor ombouw naar km/u in te 
leveren, OF goed werkende km/uur-teller ter 
vervanging van mijn mijlen/uur snelheidsmeter.
Hans de Vries (Voorhout) via 06-2730 2892 
of e-mail hansdevries1955@gmail.com  
(lid nr. 12744)

Te koop gevraagd:
Set stoeltjes voor Sprite Mk1. Conditie/kleur 
niet van belang. Voor meer informatie, graag 
contact opnemen met Daan van der Vliet 
(Molenhoek), Tel: 06-24549544 of  
daan.vandervliet@radboudumc.nl  
(lid nr. 10812)

Gerry Coker Award voor Healey 100

AHOCN leden kunnen gratis in deze rubriek adverteren. 
Stuur uw advertentietekst en -foto naar redactie@healey.nl 
of naar Redactie Healey, Kastanjelaan 40, 2061 ER Bloemendaal.

Our brand new Performance 

website is now live! Check it 

out for all your competition 

and fast-road parts!

Tel: 0044 (0)1926 817181 | Email: sales@ahspares.co.uk

www.ahperformancespares.co.uk
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LAYCOCK OVERDRIVES VERSNELLINGSBAKKEN

ONDERDELEN REVISIE

Tweede Schansweg 1 Tel. 0523 - 658 059
NL- 7707 RT  Balkbrug Fax 0523 - 658 247
E-mail: info@vonmunching.nl www.vonmunching.nl

KLEUR
IS
ONS
VAK
Drukkerij Van den Dool
Industrieweg  -   - Sliedrecht

Tel.:  -    - Fax:  -    • www.drukkerijvandendool.nl

36cm

44cm

2x4cm

Leather FLIGHTJACKETS

Dames & Heren LAMMY's 

Austin Healey Gadgets

Hoofdstraat 53 MEPPEL  
tel.: 0031 (0) 654943900

john@healeymenswear.com
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De slimste verzekering 
van Nederland!          

CLASSICO 
V E R Z E K E R I N G E N

* Voor al uw klassiekers
* Tot maximaal extra 15% clubkorting
* Speciaal tarief voor Porsche’s vanaf 8 jaar
*  Speciale Hobby- en Sporttimerverzekering
* Aantrekkelijke zomertijdverzekering, 25% korting 
 op uw premie Tijdens wintermaanden WEL  casco-dekking

* Tevens scherpe tarieven voor uw dagelijkse auto
* Ook voor klassieke motor� etsen vanaf 25 jaar oud
 WA vanaf € 30 per jaar

 5.000 km 7.500 km               10.000 km
  
Veteraan  WA  € 41,34   € 59,36  € 130,69
(v.a. 1948+) Volledig casco 1,21%  1,65%                       Premie op aanvr.

Oldtimer  WA € 44,52  € 77,00  € 130,69
(v.a. 1970 Beperkt casco 0,81%  1,16%                      Premie op aanvr.
  tot 1948) Volledig casco 1,29%  1,42%                      Premie op aanvr.

Youngtimer WA € 77,00  € 77,00  € 146,06
(v.a. 25 jaar Beperkt casco 1,16%  1,16%                      Premie op aanvr.
  tot 1970) Volledig casco 1,42%  1,42%                      Premie op aanvr.

Hobby- en  Premie  Premie  Premie
Sporttimer  op aanvraag  op aanvraag  op aanvraag
tot 25 jaar   

Premies zijn per jaar excl. assurantiebelasting en poliskosten.

Taxaties conform art. 7:960 BW

Tarieven 
Klassiekerverzekering

van Nederland!          
Ook ‘s avonds en in 
het weekend bereikbaarhet weekend bereikbaar

Mail of bel vandaag nog voor een vrijblijvende o� erte en/of premieopgave. 
U gaat zónder veel zorgen veel geld besparen.  
Mail ons via info@classicoverzekeringen.nl of bel (038) 422 68 00
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If life is a highway,
the soul is a car

• Onderhoud

• Revisie

• Reparatie

• Restauratie

•  Race- en rally preparatie

• Circuit service

•  In- en verkoop onderdelen

•  Consignatie verkoop klassieke auto’s

•  Fabricage van onderdelen
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