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VAN DE VOORZITTER

8e Lustrum Lahnstein, wat 
een feest, wat een feest. 
Het is toch fantastisch dat 

een club als de onze een dergelijk spektakel 
heeft kunnen organiseren. Ver over de 
grens hebben ze stof tot nadenken (tot in 
Australië toe) want de AHOCN heeft zich 
uitstekend geprofileerd. Mooi weer, goed 
hotel, prima eten, leuke feestavond, rijk 
gevulde tombola, mooie ritten en natuurlijk 
de kabelbaan bij de vesting en het bezoek 
aan Koblenz. Niet te vergeten de sponsoren 
en vooral Frederique Constant die twee 
horloges met een totale waarde van € 
4.000,- ter beschikking stelde voor de 
tombola. Er werden maar liefst 800 loten 
á € 5,- per stuk verkocht en dit zonder 
enige investering. Ook dit was een prachtig 
resultaat van de organisatie - en ook van 
Herman Hemke die op de valreep de laatste 
150 loten verkocht.
Het verheugde mij dat ik iedere deelnemer 
persoonlijk kon ontvangen maar of dit de 
feestvreugde verhoogde betwijfel ik. Wel 
werd mij duidelijk gemaakt dat velen dit  
leuk vonden.
Minpuntje was de erbarmelijk slechte 

weergave van het openingspraatje door 
afwezigheid van goede luidsprekers. Een 
voordeel was daarbij dat je niet hoefde te 
luisteren, want achterin de zaal hoorde je 
toch niets. Ieder nadeel heb zijn voordeel, 
oreerde het orakel. We moeten wel de 
humor hoog houden.
Een bestuurlijk woord van dank gaat 
natuurlijk uit naar het organisatiecomité, 
bestaande uit Marlene en Nick Tilmans, 
Hennie en Harry Mostard en Mieke 
Bleiji (ik laat mijzelf er buiten want ik ben 
al onbescheiden genoeg), dat zich met 
tomeloze inzet en groot enthousiasme voor 
ons heeft ingezet. Ook dank aan alle helpers 
die het geheel in goede banen hebben doen 
leiden. Speciale dank aan Gábor Konkolyi 
van Black Magic en Sjra Bustin van Bustin 
Classic Auto Service die vele uren hebben 
gemaakt om de wagens aan het rijden 
te krijgen en te houden. Zij hebben hun 
zakelijke metier in de steek gelaten om ons 
gratis van dienst te zijn. Chapeau!
We mogen best trots zijn op onze club met 
zoveel vrijwilligers, op naar het volgende 
lustrum in 2020.

Bertus Bleij

VAN DE REDACTIE

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

Van de ledenadministratie

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

Contact KNAC-vriendenlidmaatschap. 
Bertus Bleiji, voorzitter@healey.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

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

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

Verschijnt zes keer per jaar

Redactie voor nummer 6 van november-
december sluit op 18 oktober 2015

Aan #5 van 2015 werkten mee:  
Annie Veen, Mieke Bleiji-Holty, Rinus Sinke, 
Jack Hoogland, Flip Brühl, Don van Gool, 
Philippe Deckers, Harry Mostard, René Gras, 
René Scheres, Bertus Bleiji, Dick Sassenburg, 
Margreet Sassenburg, Luc de Corte,  
Paul Meersman, Jetze Visser, Eric Klunder,  
Ben Verbeek, Liesbeth Grundel, Albert Voogd, 
Peter van Naarden, Wim van Hoogstraten, 
Benno Versloot, Wim Kievits, Bob Pieters,  
Rien Vervoorn, Han Punte, Nick Tilmans

Op de cover: Close up, parkeerplaats 
lustrumhotel (fotograaf onbekend).

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. Leo Dorjee, 
Varenmos 30, 3904JX Veenendaal,
0653154484, 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

Hebt u ook wel eens problemen 
met spelling en grammatica? 
Die veranderen af en toe; 

de Nederlandse taal blijkt namelijk verre 
van dood. Mijn generatie heeft de nodige 
regelwijzigingen meegemaakt en ik raak af 
en toe de draad kwijt met nieuwe afspraken 
over verbindingsstreepjes, bezits- en 
meervoudsapostrofs en vervoeging van 
vernederlandste buitenlandse woorden.  
Daar helpt geen spellingcontrole aan.
Dit is eigenlijk een beschamende bekentenis 
voor een redacteur. Maar ik geef er een draai 
aan: help mij te bepalen hoe we onze auto’s 
in meervoud spellen. Healey’s of Healeys? 
Thuis was daar discussie over; ik hield vast aan 
de stijl die we in dit blad al jaren aanhouden, 
namelijk met apostrof. Ik krijg echter te 
horen dat volgens de nieuwe regel er alleen 
zo’n “zwevende komma” tussen moet als de 
uitspraak anders zou worden wanneer je de 
‘s’ er aan vastmaakt. Auto’s mag dus niet 
autos worden, da’s duidelijk. Maar Healey 
in meervoud? Laat het me weten. Voor de 
afwisseling heb ik in dit nummer de apostrof 

vast weggelaten in Healeys.
Oplettende lezers hebben vast al gemerkt 
dat het regiocolofon een andere manager 
noemt voor de regio Oost. Han Punte 
neemt die rol over van Gerrit Frieman en 
dat ging natuurlijk niet zonder er uitgebreid 
bij stil te staan. Lees het verslag van de 
Twentse Zomer Rally die nu Gerrits naam 
draagt. 
Nieuw is een feuilleton over een 3000 
Mk3-restauratie door een niet-professionele 
maar wel ervaren liefhebber. Ben Versloot 
gaat ons elke twee maanden bijpraten over 
zijn vorderingen in een aardige mix van 
techniek en human interest (zo heet het 
blijkbaar als we iets over mensen schrijven).
Twee grote stories maken dit nummer extra 
dik. Natuurlijk verhalen en veel foto’s over 
het prachtige lustrum in Lahnstein (D), 
maar ook een reisverslag van een groep 
leden uit regio Zuid-Oost die met vijf 
Healeys de Ierse Wild Atlantic Way hebben 
gereden. Smullen!

Veel leesplezier!
Bernie Wolf

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

R.B. Keur Heemstede 3000 Mk2 1963
H. Hamer Zwijndrecht 3000 Mk2 1963
J.A.C. van Vuren Erp Nog geen Healey
J. de Vries Oudkarspel 3000 Mk1 1959
M.R.A. Janssen Swalmen Sprite Mk 4 1967
E.J. Smabers Veldhoven 3000 Mk 3 1966
R.L. Wiewel Hilversum 3000 Mk 3 1966
J. Schipper Barneveld 100/6 1957
E. de Boer Wolvega 100/6 1958
M.R. Bussche Schoten (B) Nog geen Healey
H.R. van der Klip Apeldoorn Sprite Mk1 1960

De redactie kreeg dit enthousiaste bericht van kersverse Sprite-bezitters, Mario 
en Carina, Swalmen, die zich intussen hebben aangemeld bij de AHOCN.

Binnenkort worden wij lid met deze Sprite uit 
1967. Ongeveer 21 jaar geleden hadden we 12 
jaar een Volvo 123 GT. Hier reden we 20.000 
km per jaar mee. Vakanties met bijhorende 
caravan tot in Spanje, Italië en Kroatië.
Inmiddels kriebelt het weer en deze tweezitter 
is nu ruim voldoende voor ons. En 2.000 km 

, ledenadministra-
tie@healey.nl

Eind dit jaar doet Mieke Bleiji-Holty ruim vier jaar onze Healeywinkel. In die jaren 
hebben assortiment en omzet een grote vlucht genomen. De winkel staat er heel goed bij 
en op clubevenementen is Mieke een vaste waarde met haar stand terwijl ook bestelling 
en betaling via de website soepel lopen.

Mieke geeft te kennen dat zij eind 2015 wil stoppen met het beheer van de clubwinkel. 
“Ik heb het dan ruim vier jaar gedaan en dan is het weer tijd voor een frisse wind. Iemand 
anders die het weer op haar/zijn manier in gaat vullen. Vanzelfsprekend wil ik iemand 
inwerken en als de nieuwe beheerder het aantal beursdagen te veel vindt dan wil ik er 
daar best een paar van overnemen”.

De taak van de beheerder van onze clubwinkel is best veelzijdig:
• Bestelde en (via MultiSafepay) betaalde artikelen versturen en in de administratie 

(“Healey Beheer”) verwerken.
• Voorraad op peil houden en bijbestellen als een artikel goed loopt.
• Nieuwe artikelen in het assortiment brengen, maar met zo min mogelijk voorraad, 

en invoeren van nieuwe artikelen in de administratie.
• Maandelijks een wervend tekstje over de Healeywinkel maken voor de nieuwsbrief.
• Met de clubwinkelstand aanwezig zijn op InterClassics (MECC), British Cars & 

Lifestyle (Rosmalen), de ALV (Healey Museum), het jaarlijkse Clubweekend en de 
Jaarafsluiting/onderdelendag.

De nieuwe winkelbeheerder komt in een gespreid bedje. Wie belangstelling heeft kan 
Mieke bereiken op winkel@healey.nl. Of spreek haar aan in de winkel! 

Kersverse Sprite-bezitters

Annie Veen

Wie gaat straks de clubwinkel beheren?

CLUBNIEUWS
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UIT DE POST

UIT DE POST

Vleugelmoerenarrest

Abingdon reis MG-club jaren ‘60

Via Flaminia,  
Col de la Bonette

InterClassics Maastricht

CSC Show Alexandra Palace

Healey 100 foto van De Diesbach

uit MG Nieuws 
In het augustusnummer van MG-Nieuws, de voortreffelijke 
periodiek van de MG Car Club Holland, staat veel over het 
zestig jarige bestaan. In het kader van het twaalfde lustrum 
schreef Pim van der Veer over zijn ervaringen met de club vanaf 
1957. Hij ging eens mee met een reis van clubleden naar de 
fabriek in Abingdon waaraan, getuige de foto’s (ook van Van der 
Veer) minstens een Big Healey deelnam. 
De Sprites op de voorgrond lijken exemplaren die in Abingdon 
net van de band zijn gerold. Wie kent de dame die op deze twee 
foto’s bij de Healey staat? 

The London Show, Alexandra Palace,  
30 Oct - 01 Nov, 2015

The Classic & Sports Car Show brings you the world’s 
most glamorous classic cars in an historically important 
venue. Offering all the quality and ambience of the 
famous international events, it will draw the finest 
classics, most highly regarded dealers and the world’s 
wealthiest and most respected collectors to Alexandra 
Palace.

This unique event is brought to you by Classic & Sports 
Car and Haymarket Exhibitions. With 300 delectable 
machines on show, enthusiasts of glorious classics 
and super cars can look forward to special exhibits 
showcasing the rarest and most important racers and 
road cars, plus a high end classic car auction.

I am a french photographer living in Paris and I have started some 
months ago a new photographic serie about classic cars. One of them 
is a Austin-Healey 100 restored by Classic Garage France.  
You can see that on Youtube (youtube.com/atch?v=AL6vnc3TFD0).
Benjamin de Diesbach, benjamindediesbach.com

InterClassics Maastricht,  
MECC 14-17 januari 2016

De grote beurs voor klassieke auto’s 
breidt uit en opent naast Maastricht 
ook een evenement in Brussel. De oude 
naam InterClassics & TopMobiel wordt 
InterClassics Maastricht en die beurs krijgt 
van 14 tot 17 januari 2016 in MECC 
alweer zijn 23e editie. In november 2015 
vindt de eerste aflevering van InterClassics 
Brussels al plaats - een nieuwe beurs waar 
AHOCN overigens geen clubstand zal 
hebben. 
Onze regio Zuid-Zuid zal, als vanouds 
met een mooie en zeer gezellige stand, 
aanwezig zijn in Maastricht.

De rally Via Flaminia was van 6 tot 14 juni 2015 
en van de 29 deelnemende auto’s waren er 3 
Healeys. Dick Sassenburg was er op 2800 meter 
bij en maakte deze foto. Hij schreef: “Bij toeval 
reden we achter elkaar de Col de la Bonette op”. 

Een inmiddels 43 jaar oud artikel in MG nieuws meldde 
opgelucht dat een rechter, na voor het eerst van zijn leven 
een vleugelmoer te zien, vrijspraak gelastte van een bekeurde 
MG-rijder die “gevaarlijke versieringen” op zijn wielen zou 
hebben gehad. Deze kopie kreeg de redactie van Bertus Bleiji. 
Weet iemand of de zaak in hoger beroep is gekomen en wat de 
uitspraak toen was?

Het concept InterClassics blijft 
onveranderd. Nieuwe thema’s van de 
2016-editie in Maastricht zijn 100 jaar 
BMW en British Royals: Bentley & Rolls 
Royce. InterClassics Maastricht claimt 
met 35.000 m2 beursoppervlakte 
en 30.000 bezoekers het grootste 
oldtimerevenement van de Benelux te 
zijn.
Gelijktijdig met de nieuwe merknaam 
wordt ook de nieuwe website www.
interclassicsmaastricht.nl gelanceerd met 
video’s, foto’s en wetenswaardigheden. 
Koop daar ook de entreekaarten met 
online korting! Online prijs volwassenen 
€ 16,50. Dagkassa volwassenen € 19,50. 
Kinderen t/m 12 jaar gratis.

Nederlandse MG's en Healey in Abingdon
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De achteras stuurt



Als ik op de snelweg gas loslaat gaat de auto 
naar links, bij accelereren naar rechts.  
Wat is de oorzaak, wat kan ik er aan doen?

In de eerste Motor Road Tests van de Sprite, in 1958, wordt 
dit verschijnsel al beschreven. Er wordt ook bij verteld dat het 
snel went en al spoedig niet meer stoort. Als je het maximaal 
wilt ervaren moet je op een gladde vlakke weg op hoge snelheid 
eerst accelereren en dan op de motor remmen. Gewoon de rem 
intrappen geeft het verschijnsel niet of veel minder. Bij optrekken 
en remmen op de motor kantelt de auto een beetje door de 
torsiekrachten op het differentieel. 
De oorzaak van het “zelfsturen” is de wielgeometrie in combinatie 
met het zijdelings overhellen door het accelereren en het op de 
motor remmen. Bij het ontwerpen van de Sprite moesten heel 
wat compromissen gesloten worden en de wegen waren niet zo 
vlak als nu.  
Bij in- en uitveren verandert de lengte van bladveren, het 
achterste stukje veer buigt het meest en komt zodoende naar 
voren. Zie de foto en de tekening. Zodra dit aan één kant meer 
gebeurt, rolt de auto over zijn denkbeeldige lengteas en stuurt de 
achteras. 
Ook het gewicht van de bestuurder kan een rol spelen in deze 
lichte auto. Toch gedragen links- en rechtsgestuurde auto’s zich 
hetzelfde: bij accelereren naar rechts, bij op de motor remmen 
naar links. 

Flip Brühl (flip@bruhl.nl)

De standaard Sprite is op hobbels en vooral in snelle 
hobbelige bochten een auto die veel correcties behoeft. 
Dit is wel lollig en het went snel. Een van de oorzaken is het 
bovengenoemde zelfsturende effect van de achteras. Dit 
wordt bij de kwartelliptische veren nog versterkt doordat de 
achteras zeker 5cm van links naar rechts kan bewegen. Ook de 
voorwielophanging van de Sprite is niet bump-steer vrij (in- en 
uitveren geeft stuureffecten). Bovendien vervormt de bovenste 
Armstrong schokbrekerdraagarm, die tevens de bovenste 
wielophangingdraagarm vormt, tijdens het remmen. 
Het kan de leeftijd zijn maar, vooral op de snelweg, beviel mij dit 
weggedrag na een tijdje niet meer. 
De originele 15 bladveren zijn erg stijf. Ik heb ze vervangen door 
veel slappere (!) “heavy duty“ exemplaren met minder bladen. 
Deze geven een veel beter weggedrag op hobbels. Ze geven wel 
meer roll!
De oplossing voor axle steer is er voor te zorgen dat er minder 
rol om de lengteas is. Ik heb dat bereikt door een Panhardstang 
achter, en een anti roll bar voor te monteren. De Panhardstang  
verlaagt het roll centre en de zijdelingse beweging van de 
achteras. Ook de anti roll bar beperkt het overhellen. Er is vrijwel 
geen zelfsturen van de achteras meer. Het probleem met de 
vervormende bovenste draagarm voor heb ik verholpen door een 
Frontline kit te kopen. De auto rijdt een stuk voorspelbaarder en 
saaier maar ik kan wel heel veel harder door de bocht!

Bij in- en uitveren verandert de lengte van bladveren, het achterste 
stukje veer buigt het meest en komt zodoende naar voren. Zodra 
dit aan één kant meer gebeurt, rolt de auto over zijn denkbeeldige 
lengteas en stuurt de achteras.

HEALEYDOKTER 
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peter en Natalie

MENS EN HOBBY Don van Gool

De ultieme droom
Naar het schijnt is vissen een rustgevende bezigheid. Wij hebben 
dat nooit zo ervaren, maar dat ligt waarschijnlijk aan onze 
innerlijke onrust. Wanneer de jacht zich echter verplaatst naar 
andere terreinen, worden we al snel wakker. Voorafgaand aan 
elke jacht, maken we een ander essentieel proces door. Dat van 
dromen en hebzucht. Peter van Dilst (51) was al op jeugdige 
leeftijd een echt jongetje. Echte jongetjes spelen immers altijd 
met autootjes en blijven dat doen op gevorderde leeftijd. Zo ook 
Peter van Dilst. Helaas ontbraken hem de financiële middelen. 
Zijn ultieme droom was een lichtblauwe Porsche 911 RS. Wanneer 
Peter dit vertelt, rent hij spoorslags de trap op om zijn favoriet 
in miniatuur te presenteren. “Die rechtopstaande kikkerogen 
vind ik zo mooi”, aldus Peter. “ik had het er altijd over en had me 
voorgenomen om vòòr mijn veertigste er een aan te schaffen. 
Natalie, mijn vrouw, werd er ‘gericht doof’ van”. Peter had het 
over geld, kinderen en onverwachte uitgaven, kortom; die hobby 
is gewoon te duur.

Ommekeer
Die kwam toen Peter door een vriend werd gevraagd om als 
navigator mee te rijden in de Tulpenrallye van 2009. “Mij vriend 
had wel enig verstand van rallyrijden, maar ik was totaal ‘ongerept’ 
op dit vlak. Maar met zijn Healey 100/6 zou dat uitsluitend 
genieten opleveren. Helaas moesten we ook constateren dat 
onze gezamenlijke technische kennis nog niet eens level één 
haalde”. Tijdens een geanimeerd gesprek vertelt Peter hoe een 
bezoek aan Mark Schmidt, van LB-Racing in Heeze, een kleine 
spoedcursus opleverde. “Wanneer je PRRRR-plop-plop hoort, 
moet je de puntjes vervangen en bij alleen maar plop-plop, is je 
bobine kapot”. Toegegeven een wat fonetische instructie, maar 
de beide tulpenrijders wisten inderdaad enige kunstgrepen toe te 
passen tijdens de rit. Dat beide heren ver achterin het klassement 
eindigden, namen ze op de koop toe. Het enthousiasme was er 
niet minder om. De oorzaak van die lage klassering was trouwens 
ook te wijten aan een kapotte tripmaster, het ontbreken van een 
kompas en nog wat andere bijkomstigheden, zo begrepen we. 

‘Coole’ Natalie
Later reed Peter de Tulpenrallye nog eens met een MG B in 
de expertklasse. Die hobby viel eigenlijk best te betalen. Dan 
toch maar die blauwe Porsche? Met een “man ga dat ding 
toch halen”, stuurde Natalie hem op weg, om met een: “Net 
verkocht, meneer!” thuis te komen. Juist omdat Peter nu enige 
ervaring had met het Engels industrieel erfgoed, gingen zijn 
gedachten nu ook die kant uit. “Een MG B is wat gewoontjes en 
een A is niet snel genoeg”, aldus Peter. “Die 3000 is gewoon 
echt onbetaalbaar”. Dus opteerde hij voor een Austin Healey 
Sprite. “Ik vond er een en Natalie en ik gingen kijken. Of ie ook 
liep? Vroeg ik. Toen ik dat schatje hoorde lopen, was ik meteen 

MENS EN HOBBY

Peter van Dilst, uit Rotterdam, is de viskunst niet helemaal 
meester. Zijn gereedschap was wel goed maar hij reageerde 
te laat op het duiken van zijn dobber. Dan blijft je netje leeg 
en het succes achterwege. Toch zal hij allerminst betiteld 
worden als het ‘loze vissertje’. Hij sloeg immers een beauty 
aan de haak. Daarbij moeten we wel vermelden dat zijn eega, 
Natalie, een dikke vinger in de pap had. 

Achter het net gevist en toch beet!
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Sports Car Centre Garage
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Owner Gábor Konkolyi
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verkocht. Ik moest hem hebben”! Hier kwam echter de ‘coole’ 
Natalie duidelijk in beeld. Zij vond dat er eerst een deskundige 
naar moest kijken. “Mijn sleutelhulp, bij ons achter, leek me wel 
een goed idee”, zo vertelt Peter. “Wie zegt dat een specialist in 
Italiaanse auto’s ook een zinnig woord kan zeggen over Engelse 
exemplaren”, opperde ‘Coole’ Natalie. Daarom zocht zij contact 
met Bertus Bleiji’. Als iemand verstand van zaken moest hebben, 
was hij het toch wel, de voorzitter. Hij kon ons voorzien van de 
juiste info en contacten. Bij een van de gesprekken die we met 
elkaar hadden zei hij dat we m moesten bellen als de Sprite 
was aangeschaft, want dan ‘moesten’ we natuurlijk lid worden 
en had hij wellicht ook nog een plekje in Lahnstein. Peter vond 
inderdaad een deskundige hulp die bereid was om de aanschaf te 
begeleiden. “Naarmate mijn deskundige man langer keek, werd ik 
enthousiaster’, zo herinnert onze gastheer zich. “Ik was volkomen 
perplex toen hij afrondde met: “ik vind het niks”. Maar met een 
bedrag van rond de 1500 euro aan reparaties, was er wel wat van 

te maken. “Toen was ik meteen bereid de vraagprijs te betalen’, 
aldus Peter. Maar ‘coole’ Natalie had zo een goed argument in 
handen om wat te doen aan dat prijskaartje. Daarmee waren ze 
eigenaar van een fraaie Austin Healey, net even wat voordeliger; 
achter het net gevist en toch beet!

Eerste keer.
Natalie en Peter werden wijselijk meteen lid van de club. Vandaar 
dat contacten met de voorzitter wederom snel tot stand kwamen. 
Voor de gebruikte onderdelen en verstandige adviezen kwamen ze 
in contact met Gerrit Frieman, de man die altijd het onvindbare 
vindt. Om maar meteen kennis te maken met de clubleden 
nodigde Bertus Bleiji de kersverse leden uit om deel te nemen aan 
het lustrumfeest. “Toen we aankwamen in Lahnstein kenden we 
echt niemand, ook Bertus niet”, zo vertelt Peter. “Maar Natalie 
en ik hadden een effectieve techniek in gedachten voor die dagen. 
We wilden zoveel mogelijk leden ontmoeten. Daarom sloten we 
ons elke dag aan bij een ander tafeltje. We hebben genoten en 
geweldig aardige mensen ontmoet. We werden meteen overal 
opgenomen. Ik trof zelfs nog een voormalige werkgever. Mooi om 
samen te genieten van dezelfde passie.” Peter en Natalie kijken 
terug op mooie dagen. Natalie, die ook zeer regelmatig achter 
het stuur te vinden is, is nu ook helemaal into Healey. Toch heeft 
zo’n enerverend weekendje ook nadelige effecten. Volgens Peter 
staat er ergens een mooie 3000MK3 te koop. Of Natalie dat 
ook al weet, is niet zeker. In ieder geval zal deze tekst duidelijkheid 
verschaffen. De toekomst zal ons leren of Peter deze keer 
meteen beet heeft!

MENS EN HOBBY
De Sprite in Lahnstein
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Rinus Sinke, voorzitter DHC: dhc@healey.nl (0653196210)
Wim Janzen, rallyafdeling DHC: wim@familiejanzen.nl (0624198007)

DUTCH HEALEY COMPETITIONS

Bij het verschijnen van dit nummer is de Tour Ecosse, die van 
3 tot 7 september naar het noordelijkste puntje van Schotland 
voerde, al weer voorbij. In een volgend nummer meer over de 
achttiende aflevering van deze stoere rally met traditioneel veel 
deelnemende Healeys, die ook meetelt voor het DHC Rally 
Championship.

Classic Wings & Wheels, het “Goodwood van de lage landen”, 
was op 22 augustus een groot succes. DHC was bij de organisatie 
betrokken. Lees in dit nummer meer over een fantastische dag 
met oude auto’s en vliegtuigen op vliegbasis Gilze-Rijen.

Op 14 en 15 november wordt De Langste Nacht verreden. 
Deze all-Healeys rally van de DHC beleeft zijn achtste editie. 
Inschrijving is niet meer mogelijk, maar toeschouwers en helpers 
zijn welkom bij de dertien controleposten van Limburg tot 
Groningen. Lees elders in dit nummer meer over de route en de 
TC’s.

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai

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

De Langste Nacht 2015

TC 0 Mesch, Hoeve De Laathof START
TC 1 Stein, weg van Elsloo naar Groot Meers
TC 2 Kelpen-Oler, Kelperheide
TC 3 Liessel, Horstenweg
TC 4 Elsendorp, Restaurant d’n Brabander pauze
TC 5 Overlangel, Ravenstein
TC 6 Ommeren, Voorburgseweg
TC 7 Kootwijkerzand, Kootwijk 
TC 8 Wilp, Posterenk
TC 9 Wesepe, Carrosseriebouw Jansen pauze
TC10 Punthorst, Zwarte Dennen
TC11 Diever, Dieverzand pauze
TC12 Zwiggelte
TC13 Veendam, Jan Kokweg
TC14 Termunterzijl, Café-restaurant 

Jachthaven
FINISH

Kom naar de controleposten en proef de 
Healey-rallysfeer.

De zwaarste all-Healeys rally komt op 
14 en 15 november bij u in de buurt. 
De achtste “De Langste Nacht”, 
alweer de laatste rally voor het DHC 
Rally Championship 2015, is dus voor 
veel Healey-equipes de laatste kans 
op verbetering van hun plaats in het 
klassement. 
40 rallygeprepareerde Healeys starten 
op zaterdagmiddag 14 november in het 
uiterste zuiden van ons land vanuit Hoeve 
De Laathof, een traditionele Limburgse 
carréboerderij in Eijsden-Margraten. De 
finish is op zondagmorgen 15 november in 
het uiterste noorden bij Café-restaurant 
Jachthaven te Termunterzijl. 

Het is natuurlijk prachtig om deze 
rally-Healeys te zien, maar vooral ook 
om ze te horen! Op de plaatsen van de 
tijdcontroles (TC’s) komen ze soms te 
vroeg, maar ook dikwijls te laat. Wanneer 

Het zevende Classic Wings & Wheels 
op vliegbasis Gilze-Rijen was zaterdag 
22 augustus een geweldig feest. Een 
prachtevenement dat om de twee jaar 
plaatsvindt met oude vliegtuigen en oude 
auto’s, demonstraties, optredens en goede 
catering over het gehele terrein. De grote 
opbrengst is voor het goede doel, dit keer 
de Nederlandse Brandwonden Stichting.
De organiserende stichting van Henk 
Janus had met de DHC van Rinus Sinke 
afgesproken dat zestig Healeys zich 
op het terrein mochten opstellen en 
een aantal demonstratieronden achter 
de safety car konden rijden. De goede 
organisatie, het prachtige weer, de vele 
mooie auto’s en de imposante vliegshow 
maakten Classic Wings & Wheels weer 
een topevenement.
Foto’s zijn van Rinus Sinke, René Scheres 
en de redactie.

Classic Wings & Wheels

De actuele tussenstanden van het DHC Rally Championship 
- afzonderlijk voor sport- en tourklasse en voor auto/rijder en 
navigator - staan op de website healey.nl onder DHC / DHC 
Rally kampioenschap. Na de zojuist verreden Tour Ecosse komen 
nog de Classic 500 Challenge (11-12 september), de ABC Rally 
(3 oktober) en De Langste Nacht (14-15 november). Het blijft 
spannend.

AHOCN/DHC-leden die wel (willen) rallyrijden met de Healey 
en nog niet aan het kampioenschap deelnemen graag contact 
opnemen met Rinus Sinke.

de deelnemers wachten voor een TC of als 
ze bij een pauze meer tijd hebben kunt u 
met ze spreken en hun verhalen horen.

De TC-locaties in deze lijst zijn nog onder 
voorbehoud want de route is nog niet 
helemaal definitief. De exacte tijden 
waarop de controleposten open zijn staan 
op dit moment evenmin vast. Toch helpt 
deze lijst om nu al een controlepost bij 
u in de buurt te kiezen voor het zien en 
horen van de karavaan Healeys in De 
Langste Nacht 2015. 

Op de website van de “De Langste 
Nacht” www.delangstenacht.com vindt 
u onder ‘TC’s 2015’ de actuele lijst van 
controleposten. Via http://tinyurl.com/
q7r5fbm kunt u nu al op Google Maps  
de voorlopige locaties van de TC’s 
verkennen.

Kom naar de controleposten en neem 
familie, vrienden en kennissen mee. Het 
is altijd heel gezellig op de TC’s met de 
marshalls en de deelnemers in hun rally-
Healeys.

DUTCH HEALEY COMPETITIONS

Rinus, met Tom Froger, in Tulpenrallye style

Rinus wordt al vroeg geinterviewd
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We dachten een rustig weekend te hebben...

Nou...  nee dus!
Wij keken er maanden naar uit, het Lustrum Lahnstein 2015. Je 
kon er veel over lezen en er werd alom over gesproken. Eindelijk 
was het dan 24 juni. De Healey volgetankt en de koffer gepakt. 
Wij waren gereed voor vertrek naar Koblenz in het Midden 
Rijndal.
Na een mooie rit binnendoor vanuit Voorschoten kwamen we 
in Lahnstein aan bij het imposante en hooggelegen Wyndham 
Garden Hotel. Hier kregen wij een warm welkom op de 
parkeerplaats voor het hotel door onze voorzitter Bertus Bleiji, 
die zich heerlijk had geïnstalleerd op een makkelijk stoeltje. 
Overal zagen we emmers gevuld met water staan, dus wij dachten 
dat de hemel lek was. Maar nee hoor, daarmee kon je ruiten 
schoonmaken en ontdoen van vlieg jes en ander vuil. 
Wij door de grote draaideur naar binnen en daar werden we weer 
verrast door het Lustrumontvangstcomité onder leiding van 
Marlene. Wij kregen kamernummer met bijhorende sleutels, 

het Lustrumboek, het rallyschildje, een goedgevulde tas, een 
noodrantsoen drinkwater en nog een welkomstcadeau. Dat 
bleken twee stoeltjes te zijn die later dit weekend goed van pas 
zouden komen. Verrassend ook consumptiemunten ter waarde 
van €88. 
Snel de bagage naar de kamer en zelf het hotelpark in, waar koffie 
en gebak klaarstonden. Smullen dus! De weergoden waren ons 
gunstig gezind en we zaten lekker in het zonnetje, genietend van 
een biertje en een wijntje waar we de nodige munten voor hadden 
gekregen.

Diner donderdagavond
Voor aanvang van het super- en gezellige diner werden wij 
welkom geheten door Christina I, de Rhein-Lahn Nixe van de 
stad Lahnstein. Een Nixe, zo blijkt, is een mooie jongedame die 
stad en streek vertegenwoordigt. Ze wordt jaarlijks uitgeroepen, 
zoals bij ons de Lentekoningin of Oogstprinses. Daarna een 
toespraakje van onze voorzitter Bertus voor het officiële 
openingsritueel en ook de voorzitter van het Lustrumcomité 
Harry Mostard deed zijn woordje, wenste ons een fijn weekend 
en gaf nog wat weetjes voor het verloop van het weekend. 
Harry maakte dankbaar gebruik van de mogelijkheid Christina I 
uitbundig te kussen als dank voor haar warme welkomstwoorden. 
Christina genoot zichtbaar van dit oer-Nederlands kuswerk. 
Hierna was het ijs gebroken en het buffet geopend.

Ehrenbreitstein en Koblenz onveilig gemaakt
Na een fijne avond en wat slaapuren waren we vrijdagochtend, 
na een uitgebreid ontbijt, om 10 uur weer paraat om via een 

luisterrijke route richting Koblenz naar de vesting Ehrenbreitstein 
te rijden. Harry heeft een robbertje moeten vechten met de 
baas van deze vesting om binnen de muren een aantal Healeys te 
mogen parkeren en te showen aan het talrijke plubliek. Natuurlijk 
is hem dit gelukt, er stonden immers tien Healeys te pronken 
op de binnenplaats. En dat in een historische vesting waar geen 
automobielen worden toegelaten, laat staan olietranspirerende 
Healeys.
Ook hier kregen we op vertoon van de consumptiebonnen koffie, 
nu met Blechkuchen, en na een rondje door de binnenmuren van 
de vesting stond om 12 uur de Goulashsoep met brood voor ons 
klaar, wat een caloriebommetjes. Overigens wel heerlijk die soep.
Na de lunch gingen we richting de kabelbaan. Na te hebben 
genoten van het prachtige uitzicht en het vliegen over de Rijn 
hebben we Koblenz onveilig gemaakt samen met Anton Gelissen 
en Jenny Leyendekker, die we de avond hiervoor ontmoetten 
en met wie het gelijk klikte. Anton is trouwens heel blij met zijn 
overdrive!
Na nog even een terrasje gepakt te hebben gingen we weer 
zwevend met de kabelbaan omhoog en via een leuke route terug 
naar het hotel. Hier was het hele park al ingericht voor de BBQ, 
het was een lust voor het oog!

Healey 100 presentatie en award
Maar voordat de avond begon kregen we eerst nog een praatje, 
gelardeerd met dia’s, van Bart van Tiggelen. Die Bart is een 
man die vrijwel alles weet over de 100/4, zo bleek. Thema was 
“Jeugdliefde, passie en professie” over 60 jaar Austin Healey 
100S en 100M. Wat een spreker! We hebben er veel van 
opgestoken.
Ook werd namens het Healey Museum de Gerry Coker Award 
2015 uitgereikt. Rinus Sinke leidde de in de VS opgenomen film 
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in waarin Gerry Coker de winnaar van dit jaar al aankondigde. 
Terecht kreeg een trotse Bruno Verstraete uit Zwitserland deze 
prijs uitgereikt vanwege zijn vele verdiensten voor instandhouding 
van de Healey 100 S. De Award werd overhandigd door de uit 
Australië naar dit Lustrum gekomen Joe Jarick.

Hierna gingen we een plekje zoeken aan een van de gezellig 
gedekte tafels en bestelden een wijntje. Het geheel werd nog 
opgefleurd door de Stonehead Stompers, een gezellige Dixie-
band met melancholische blues en oppeppende swing. Wat een 
gezelligheid en wat een sfeer! Het leek trouwens of iedereen jarig 
was want het “Happy Birthday” heeft meerdere keren geklonken 
deze avond. Na de nodige worstjes, varkenslapjes, tilapilaatjes en 
drankjes werd het tijd voor ons mandje, want de volgende dag 
moesten we weer vroeg op appèl.
Even tussendoor. We hebben gezien dat Mieke Bleiji de 
winkelomzet weer aardig heeft opgekrikt. Dat er menig 
Tombolalotje is verkocht (maar ja, wat wil je ook met zulke mooie 
prijzen). Dat Nick Tilmans als rode draad door het weekend liep, 
hij heeft bergen werk verzet. Dat Marlene Claassen rustig en 
kordaat de Lustrumbalie beheerde en alles goed onder controle 
hield. En dat vele vrijwilligers steeds klaarstonden voor de nodige 
hand- en spandiensten.

Picknick en feest
Zaterdagochtend weer vroeg uit de veren maar wat denk je, de 
regen kwam met bakken naar beneden. Gelukkig had Harry ook 
hier in Lahnstein een rechtstreeks lijntje met boven, dus na het 
ontbijt was het weer droog en even later deed de zon ook weer 
zijn best. Wat hebben we onderweg genoten van het mooie 
uitzicht, de leuke dorpjes en via kronkelwegen zagen we hele 
slierten Haeleys rijden, kortom alweer een schitterende route.

Lustrumcommissie ontbijtBert van Tiggelen over zijn jeugdliefde, passie en professieWyndham Garden party

m. en r.: Voetjes van de vloer met What EverStonehead Stompers
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Halverwege de rit was de picknick geregeld voor 400 personen 
bij de Lorelei, dus hier kwamen de gekregen stoeltjes goed van 
pas. Keurslager Eidams uit het Limburgse Stein, hofleverancier bij 
regio Zuid-Zuid-evenementen, bleek toevallig in de buurt. En die 
had nog voldoende en goed gekoelde lunchpakketjes over. Dus 
iedereen kon weer heerlijk smullen tijdens de picknick.
Na voortzetting van de rit, met uiteraard nog een tussenstop 
om de dorst te lessen, kwamen we terug in het hotel waar om 
18.30 uur de zaaldeur voor het diner dansant open zou gaan dus 
iedereen stond al te dringen om naar binnen te mogen en een 
welkomstdrankje te ontvangen. Allemaal een plekje gevonden, 
een inleidend praatje, en het feest kon beginnen! Onder de 
klanken van een geweldige band gingen de voetjes van de vloer. 
Chapeau, waar haal je zo’n orkest vandaan?  Tussen de gangen 
door hadden we ook nog een optreden van het Healey-duo Guus 
en Lau met een leuk clublied, die ook Rinus Sinke in het zonnetje 
zette vanwege zijn derde overwinning in de Tulpenrallye. Het 
werd een geweldige avond, genieten in de overtreffende trap. Het 
werd laat alvorens wij moe maar voldaan onze kamer opzochten.

Zondag, alweer de laatste dag!
Na een goed ontbijt de koffer gepakt en alweer via een geweldige 
route (klasse hoor!) richting Drielandenpunt in Vaals. Wat een 
imposant gezicht, tweehonderd Healeys overzichtelijk gestald 
op de daarvoor gereserveerde parkeerplaats. Dit parkeren was 
trouwens ook goed geregeld. Een strenge wachter liet geen 
vreemde auto’s op het terrein en een kordate dame liet de 
Healeys keurig in rij parkeren.
Het afsluitend lunchdiner bij de Wilhelminatoren was ook tot in 
de perfectie verzorgd. Maar ja, hoe kan het ook anders.
En wie schetst onze verbazing... wij behaalden de eerste prijs 
(voor goed gedrag?), dus aan ons om een stukje over dit mooie 
lustrum te schrijven!
Eigenlijk is het niet in woorden uit te drukken hoe geweldig dit 
weekend was. Zij die er ook bij waren weten hoe fijn deze dagen in 
het mooie Midden Rijndal waren.
Wij willen de organisatie en alle vrijwilligers bedanken voor het 
verzorgen van een topweekend. Wat een werk hebben jullie 
voor de AHOCN en haar leden verzet, onze complimenten! 
Van harte bedankt, we gaan een volgende keer graag weer mee, 

ook al weten we nu hoe tweehonderd Healeys en vierhonderd 
deelnemers klinken. Dus: nee, je gaat NIET voor je rust mee maar 
WEL voor de gezelligheid. 

Wij zijn een fantastische ervaring rijker! Tot ziens tijdens het 
Ardennen Offensief, het clubweekend in juni 2016 bij onze regio 
Flanders!

Ben en Lucy Verbeek, Austin Healey MKII 1963.Gerry Coker Award voor Healey 100

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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Ben en Lucy Verbeek, Anton Gelissen en Jenny Leyendekker

Diner zaterdag met speech van Bertus

Duo Guus en Lau

Geweldige crew van winkel en inschrijftafel
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Nu we er toch zijn...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

... genieten we meteen maar van de omgeving en rijden we de 
uitgezette routes met onze Healeys.

Lustrum vieren betekent gezelligheid en feest. In een levendige 
club als de onze is het veertig jarig bestaan natuurlijk dé 
gelegenheid om met oude vrienden bij te praten, nieuwe vrienden 
te maken en lekker te eten en te drinken. Maar nu we er toch 
zijn, en toevallig onze Healeys mee hebben, maken we dankbaar 
gebruik van de twee ritten die de lustrumorganisatie heeft 
uitgezet. De omgeving leent zich daar bij uitstek voor: prachtige 
glooiende landschappen met mooie, bochtige, rustige wegen die 
af en toe door vriendelijke dorpen voeren. Ideaal voor onze auto’s 
dus.

Het rittenreglement verklapt dat er geen onverharde wegen in 
de route zitten en evenmin doodlopende wegen of wegen met 
inrijverbod. De tweetalige routebeschrijving (Nederlands en 
Engels) is gedetailleerd en toch overzichtelijk met afstanden 
in kilometers en mijlen. Bij bijna elk punt op de route staat een 
aanwijzing, meestal met richting, wegnummer en vermelding van 
plaatsnamen en locaties. Dat kan niet fout gaan, toch? 

Vrijdag tour naar Ehrenbreitstein
Doel van de rit van vrijdag is de vesting van Ehrenbreitstein, die 
tegenover de stad Koblenz hoog boven de Rijn torent. We mogen 
zelf bepalen hoe we rijden en kunnen ook op eigen gelegenheid 
terug naar het hotel. Maar natuurlijk besluiten we de beschreven 
route te rijden. 
We maken dankbaar gebruik van de afwezigheid van een 
tijdschema en ontbijten rustig. We vertrekken na de meeste 
andere deelnemers. Juul stuurt onze rode 3000 MkIII en ik 
navigeer. We rijden samen op met de groene 3000 MkIII van 
Dorine van Tuijn en Amee Caron. Bijna iedereen rijdt open en 
dan is het leuk dat je onderweg veel bekende gezichten kunt 
koppelen aan de verschillende Healeys. Verrassend soms!

Van het Wyndham Garden Hotel stijgt de Rheinhöhenweg 
oostwaarts gedurende enkele kilometers. Niet met zoveel 
haarspeldbochten als donderdag, toen wij van Koblenz naar het 
hotel reden, maar wel lekker slingerend. Bij Bad Ems - in de 19e 
eeuw een internationaal vermaard kuuroord - steken we de rivier 
Lahn over en rijden we naar Neuhäusel. Daar staat inmiddels een 
kleurrijke file Healeys voor het plaatselijke tankstation. De arme 
beheerder raakt enigszins overspannen van die drukte. Afrekenen 
blijkt een hele opgave en de superplus benzine raakt ook nog op. 
Maar zijn stress kan de vakantiestemming van de Healeypopulatie 
vanzelfsprekend niet verdrijven. Het weer is prachtig, de dorpen 
schilderachtig en sfeervol en het landschap is glooiend en bosrijk. 
De rijders en navigatoren in de Healeys genieten. En met zo’n 
uitgebreid routeboek kun je niet verdwalen, zou je denken. 

Hoezo navigeren?
Toch wel! Ondanks al mijn ervaring in het navigeren bij klassieke 
rally’s slaag ik er in mijn piloot de verkeerde kant op te sturen. 
En met ons de Healey die volgt. Ik ben gewoon de weg kwijt! 
Uitgerekend als enige man in dit gezelschap van vier. Achteraf 
verklaar ik die stommiteit juist door de details in het routeboek. 
In de routebeschrijving staat onder het beeldmerkje van het 
tankstation dat het nog 3,45 km naar Hillscheid is, maar die 
afstand geldt niet vanaf de pomp; het station is daar slechts 
enkele honderden meters vandaan. 
Ik laat Juul die kruising voorbij rijden. Door die fout komen we op 
Bundestrasse 49 en moeten we vele, vele kilometers omrijden 
zonder een afslag te nemen. Lesje: mijd Bundesstrassen want je 
kunt er nauwelijks af (natuurlijk willen Nick en Harry ons ook niet 
over zulke wegen leiden).

VIERING 8e LUSTRUM LAHNSTEIN

glad en glooiend
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Nadat we eindelijk mogen keren en terugrijden pakken we 
Landesstrasse weer op. Voor Immendorf en Arzheim staat 
Festung Ehrenbreitstein gelukkig al aangegeven - heel 
geruststellend voor deze navigator. We blijken van Lahnstein, dat 
bij de samenloop van Lahn en Rijn ligt, eerst oostwaarts en toen 
naar het noorden en daarna weer naar het westen met een boog 
van 30km door de het natuurpark Nassau, terug te zijn bij de 
Rijn. Maar dan wel op een ruim 100 meter hoge rots! 

Festung Ehrenbreitstein
De lustrumdeelnemers komen met zo’n 200 Healeys aan in 
Ehrenbreitstein en worden door de perfecte organisatie naar een 
aparte parkeerplaats geleid. De aanblik van al die kleurige bolides 
in de zon is onvergetelijk. Was je er niet bij of ben je bang het 
beeld niet vast te kunnen houden, bekijk dan de foto’s of kijk naar 
de video’s uit de drone van Ron Tovar van de Dirty Five. 

Lees in het verslag van Ben Verbeek wat we zoal hebben gezien 
en gedaan in de stad en op de vesting. En lees ook wat Ben 
schrijft over de presentatie van Bart van Tiggelen en de uitreiking 
van de Gerry Coker Award op vrijdagmiddag, als we weer terug 
zijn in het hotel. 

Zaterdag: tour naar de Lorelei
Als je voor 400 deelnemers met 200 Healeys iets organiseert 
dan moet je dat grondig doen. En dat is het lustrumcomité wel 
toevertrouwd. Zaterdag is het tijdschema wat strakker dan vrijdag 
en daarom heeft de organisatie twee routes gemaakt, een voor de 
even en een voor de oneven nummers. Voor de terugweg rijden 
de even nummers de omgekeerde route van de oneven heenreis 
en andersom. Goede vondst van de uitzetters.
Als even nummer (42) volgen wij gehoorzaam de Route 

waarna we rechtsaf stroomopwaarts langs de Lahn rijden naar 
Bad Ems. Als we dan rustig linksaf over de Landesstrasse naar 
Neuhäusel klimmen herken ik de plek bij Kadenbach en Arzbach, 
waar ik zaterdag het spoor bijster raakte. Daar gaan we over de 
voor mij beruchte L327 verder naar het oosten, dit keer zonder 
te verdwalen. Via Geilna komen we terug langs de Lahn - in een 
hoger stroomgebied - en we stijgen langs de rivier rustig door 
naar Balduinstein. 
Slingerend en glooiend volgen we prachtige binnenwegen 
zuidwestwaarts naar het kruispunt van de twee routes van 
vandaag. De routes Linksom en Rechtsom kruisen elkaar; onder 
Singhofen ligt de taille van de 8. Maar onze aanloop naar de lunch 
is dan nog niet klaar, want we moeten verder richting Rijn. We 
verlaten het natuurpark en nemen bij Patersberg nog een paar 
lekkere haarspelden voordat we bij de Lorelei arriveren. 

De Lorelei picknick
Verkeersregelaars bij de Lorelei-parkeerplaats hebben hesjes, er is 
aan alles gedacht. Zij leiden ons naar de parkeerplek en onderweg 
vinden wij al dat de lunch er prima uit ziet. Ondanks het warme 
weer zijn de salades en de dranken fris. Spontaan vormen zich 
groepjes deelnemers die op hun krukjes of in het gras genieten 
van het weer, de lekkernijen en het gezelschap.
Net als zaterdag bij Ehrenbreitstein merk je bij de Lorelei eigenlijk 
niet direct dat je een bijzondere plaats nadert. Na de lunch, als we 
richting rotspunt wandelen, zien we plotseling waarom deze plek 
zo legendarisch en mysterieus is. Beneden de Lorelei stroomt de 
Rijn anders dan bij Ehrenbreitstein en Koblenz. De rivier is hier 
nauw en bochtig en de oevers zijn steil en rotsachtig. Je snapt dat 
schippers hier op hun hoede moeten zijn. 

Van Taunus terug naar Nassau
De route terug naar het hotel is anders. Eerst dalen we 
zuidwaarts af naar de Rijn, waarvan we een tijdje de rechteroever 
volgen tot we linksaf de Taunus in gaan. De rust valt ons op; 
dorpen lijken soms verlaten en de schaarse bewoners kijken 
verbaasd om naar die grommende sportwagens. Maar de reactie 
is altijd positief; men zwaait en glimlacht. In de (schaarse) dorpjes 
staan bij elk terrasje Healeys geparkeerd en overal zwaaien 

genietende lustrumvierders naar passerende toerrijders.
Via Welterod en Strüth rijden we net nog door het natuurpark 
van de Rijn en de Taunus voordat we de grens naar het 
noordelijker gelegen natuurpark Nassau oversteken en onze 
route vervolgen in westelijke richting, terug naar Singhofen en 
tenslotte de Rijnoever. Vandaar is het niet ver naar Lahnstein en 
het Wyndham Garden Hotel.

Lahnstein prachtige lustrumlocatie
De beelden van het Lahnsteinweekend blijven gekleurd door 
lichtblauwe polo’s van deelnemers en hun bontgekleurde 
Healeys. Op de parkeerplaats van het hotel, op de routes naar 
Ehrenbreitstein en de Lorelei, op die verzamelplaatsen en op de 
vele terrasjes langs de weg: overal zag je prachtige sportwagens en 
vrolijke deelnemers in de zon. 
Deze regio is inderdaad geknipt voor onze Healeys, met rustige, 
slingerende en glooiende wegen, met prachtige uitzichten en met 
veel mogelijkheden voor tussenstops. De lustrumorganisatie heeft 
raak geschoten. Klasse Leistung!

Rechts in het routeboek. De instructie is perfect, net als voor 
de vrijdagroute, maar de afstand is dit keer tweemaal 100km. 
Doel is de Lorelei, een ‘magische’ plek aan de rechter Rijnoever. 
De organisatie heeft er een picknick opgezet, professioneel 
gecatered, waarvoor de deelnemers de stoeltjes uit hun 
goodiebags gaan gebruiken. 
En het weer werkt na een aarzelend begin weer mee. Bij vertrek 
regent het nog een beetje en zijn veel kapjes dicht. Maar wie na 
enige tijd open kan rijden laat zon en wind zoveel mogelijk vrij 
spel. Natuurlijk starten wij meteen open...

Haarspelden en glooiingen
De natuurparken Nassau en Rhein-Taunus hebben voor onze 
Healeys ideale stuurwegen. De route rechtsom betekent dat we 
eerst met wat haarspeldbochten afdalen tot vlak bij Lahnstein, 
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Amee rijdt, Dorine navigeert naar Ehrenbreitstein Ehrenbreitstein marshalls

Rinus en Marijke Sinke  
zorgen ook voor foto's

GHF met de GFLinksgezeten navigator in rechtsgestuurde Mk3 is hier nog foutloos

10 Healeys nemen de vesting in

Ehrenbreitstein Healey parking via Ron Tovars drone
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17 daagse rondreis door Ierland

De Wild Atlantic Way, de absolute rand van West-Europa. De 
2.500km lange kustroute van Donegal naar Cork, stranden, 
havens, landtongen en 150 prachtige uitzichtpunten.

Na eerder in diverse samenstellingen Engeland en Schotland 
te hebben bezocht ontstond in 2013 bij het laatste bezoek aan 
Schotland het idee om samen met mijn vrouw een rondreis te 
gaan maken. Schotland of misschien wel Ierland, om daar te 
komen moeten er wel twee overtochten gemaakt worden, en ook 
weer twee op de terugweg. Na veel informatie en het lezen van 
een reisverslag van een Italiaan, die met zijn Triumph heel Ierland 
had doorkruist, hadden wij onze keuze gemaakt. Ierland ! 

Onze voorkeur ging uit naar de west- en zuidkust van Ierland, 
meestal iets beter weer dan in het Noorden. Routes uitgezet, 
waar willen we overnachten, wat voor accommodaties en wat 
willen we bezoeken enzovoort. Al snel was er een basisplan. 
Tijdens een Healeymeeting spraken wij met Huub van Wees over 
onze plannen. Mooie reis om te maken met de Healey, wij willen 
wel mee.
Helaas moesten Huub en Menna van Wees uiteindelijk enkele 
uren voor vertrek afhaken door de slechte toestand van de vader 
van Menna, die een dag later overleed op 90 jarige leeftijd. Via 
onze groeps-app werden ze op de hoogte gehouden van onze 
belevenissen. Binnen enkele weken hadden we 6 Healeys met 
enthousiaste medereisgenoten gevonden.

Met 5 Healeys naar Ierland vraagt natuurlijk enige voorbereiding. 
Na veel knip-, plak- en kopieerwerk ontstond een routeboek van 
70 pagina’s, schaal 1 op 2000  met de nodige informatie over de 
omgeving van de te rijden route.  De overnachtinglocaties, niet 
te grote hotels maar wel met Ierse sfeer en in de nabijheid van de 
uitgezette routes. Bij voorkeur een hotel met restaurant en een 
veilige plaats voor onze Healeys.
In de meeste gevallen verblijven we maar een nacht in het 
hotel en het valt dan niet mee om locaties te zoeken die aan al 
onze wensen voldoen. Uiteindelijk ben ik met mijn plan terecht 
gekomen bij Ivo van reisorganisatie “Echt Ierland”. Na een goed 
gesprek en aanvullende adviezen de voorgenomen route iets 
ingekort. Het wegennet van Ierland kent 
nauwelijks snelwegen en bestaat voornamelijk  
uit tweebaanswegen. De mooie kleine  
weggetjes waar onze voorkeur naar uit ging,  
de zogenaamde one-roads, die waren er  
voldoende, vaak gelegen langs de oceaan,  
met prachtige vergezichten.

Vrijdag 29-5. Het is zover, 145km vanuit  
Eindhoven naar Rotterdam. Om 21u vertrek  
voor de overtocht naar Hull. Gekozen voor  
een hut met bedden naast elkaar, zodat de  
uitdaging voor een klim in een stapelbed er  
niet is. Na een rustige overtocht komen wij  
om 8u plaatselijke tijd aan.

WILD ATLANTIC WAY Wim van Hoogstraten

Zaterdag 30-5. De ontscheping duurt wat langer dan gedacht 
i.v.m. de strengere paspoortcontrole en het groot aantal 
motorrijders van het vaste land die op weg zijn naar races op Isle 
of Man.
Wat later dan gedacht vertrekken we voor de 415km dwars door 
Engeland via een landelijke route, die ons voert langs de zo mooie 
specifiek Engelse dorpjes. Een technisch probleem, loslaten 
vulkanisatie van trillingdemper aan de Healey van Leunis de Kam, 
wordt opgelost door Mister Healey Zuid-Oost Mari van Zoggel 
met assistentie van Hans van Kesteren. Tegen 21u arriveren zij 
ook in Holyhead waar zij hun auto’s parkeren op de op naam 
gereserveerde parkeerplaatsen, voor de entree van het hotel. 
 
Zondag 31-5. Op tijd op voor vertrek naar de vlakbij gelegen 
Ferryboot voor de overtocht van 3½ uur naar Dublin. De 
verwachte paspoortcontrole na het verlaten van de boot blijft 
uit en nergens een straatnaam te bekennen. Navraag en de 
kaartleeservaring van Leunis brengt ons bij het Ariel House, een 
klein hotel met veel sfeer, gelegen niet ver van het centrum. Na 
wat opfrissen vertrekken we vanaf het nabij gelegen treinstation 
naar het centrum van Dublin. Te veel te zien, te weinig tijd, een 
rondrit van 1½ uur met de open dubbeldeksbus is de oplossing. 
Voor dat we terugkeren naar ons hotel nog even de pub in voor 
een pint bier, of toch een Guinness proberen...

Maandag 1-6. Iedereen is op tijd om te genieten van het Ariel 
House bekende best breakfast ever. Een keuze maken is voor mij 
en Mari niet zo moeilijk, wij gaan voor de full Irish breakfast. Nadat 
we allemaal door de eigenaresse op de foto zijn gezet vertrekken 
we met goed weer door de stad richting het westen voor een rit 
van 210 km. Halverwege komt toch de voorspelde regenbui die 
ophoudt bij aankomst in Strandhill aan de westkust.
Strandhill staat bekend om zijn hoge golven en is dan ook zeer 
geliefd bij surfers.
Wij leggen dat ook op de foto vast met behulp van een van de 
heren, die bereid is zich te positioneren tussen de onwetende 
dames op het moment dat een golf tegen de rotsen slaat.  
De nattigheid valt erg mee!

Onze Wild Atlantic Way. 
Start van onze 2.500 km lange kustroute, die eindigt bij Rosslare. 
Langs stranden, vissersdorpen, vuurtorens, havens en landtongen 
met onvoorstelbaar mooie vergezichten.
De Ierse overheid heeft in 2014 veel geld uitgegeven aan de 
verbetering van de  bestaande Wild Atlantic Way. Wegen zijn 
verbeterd en er zijn maar liefs 4000 bordjes met De Wild Atlantic 
Way geplaatst. De belangstelling van de Ieren voor onze Healeys 
en de rallyschildjes met logo en naamsvermelding van De Wild 
Atlantic Way was overweldigend. Er zijn dan ook ontelbare foto’s 
gemaakt. 

Dinsdag 2-6. Vertrek vanuit Strandhill voor een route van 
ca. 210km naar Clifden. Na een groot gedeelte langs de 
kust te hebben gereden besluiten we i.v.m. verwachte Ierse 
weersomstandigheden de route aan te passen en een doorsteek 
te maken van Ballina naar Westport, waar we de kustlijn weer 
oppikken. Inmiddels is de zon gaan schijnen en kan de kap 
weer open. We vervolgen de kustlijn tussen de schapen door 
naar Louisburg. Vervolgens rijden we in het licht glooiende, 
adembenemende landschap door de Mweelrea Mountains en 
passeren we de Doo Lough pass, langs het Kylemore Lough en 
komen we aan bij ons hotel met uitzicht op een lough.

Woensdag 3-6. We verblijven in het hotel. Voor vandaag 
bestaat de route in de Connemara uit twee grote lussen van 
totaal ca. 160km. Het eerste gedeelte is een en al watergebied. 
Het grootste deel van dit unieke landschap is dan ook 
alleen maar te berijden langs de kustlijn met uitzichten over 
zilverkleurige meren, paarse bergen en oranje velden. Na de 
stop in Roundstone vervolgen we de weg langs een veenmoeras 
en beginnen we aan het tweede gedeelte. Rijdend door een 
landschap van glooiende wegen komen we bij ons keerpunt. 
Bij het intekenen had ik hier een ? gezet. Een weggetje van 
nauwelijks een Healey breed dwars door een natuurgebied, 
ongekend mooi. Halverwege is er een stopmogelijkheid. Twee 
Belgen zijn daar aan het vliegvissen op forel. Een van de 2 Belgen 
blijkt in het bezit te zijn van een Healey (naast 2 Porsches en 1 
Aston Martin cabrio)! 

Donderdag 4-6. De dag begint nat en we besluiten niet de 
kustlijn te volgen, maar een route richting Galway. Niet wetend 
dat dit een prachtige route zou zijn door een veengebied waar 
nog volop turf wordt gestoken, en de schapen en pony’s talrijk 
aanwezig zijn. Na Galway kan de kap weer open, de kustlijn 
volgend met aan de linkerzijde het bijzondere landschap van The 
Burren.
Bij Ballyvaughan zoeken we weer de uiterste kustweg langs de 
Atlantische Oceaan op en met nog 40 van de 180km te gaan 
maken we nog een stop bij Black Head.
Bij aankomst in ons hotel The Wild Honey Inn is een plaats voor 
onze Healeys gereserveerd achter het hek bij de overbuurman. 
Die avond eten (en drinken) de Bourgondiërs uit Zuid-Oost meer 
dan voortreffelijk!

Vrijdag 5-6. Vertrek uit Lisdoonvarna naar Killarney voor een 
route van 210km. Bewust gekozen voor Lisdoonvarna, niet ver 
gelegen van de indrukwekkende Cliffs of Moher waar we op tijd 
voor de drukte aanwezig zijn. Het mooie weer verandert in 5 
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minuten in het onvoorspelbare Ierse weer.
Op de terugweg naar de auto worden enkele van ons verrast door 
een hevige regenbui. Zo snel als de regen er is, zo snel schijnt 
ook weer de zon! Vanaf dat moment is de kap tot aankomst 
thuis niet meer dicht! Na onderweg te genieten van koffie en 
het home made gebak komen we enigszins aan de late kant aan 
in  Ballybunion bij het Cliff House hotel. De Healeys geparkeerd 
voor het hotel. Lunchen, geen probleem, ons verhaal verteld en 
de verbazing was daar.
Oh my god; five Austin Healeys. En ook nog vermelding van de 
Wild Atlantic Way op onze schildjes!
Wat een toeval, die avond komen twee topkoks koken met 
zeewier in het teken van de Wild Atlantic Way. Iets verlaat door 
de vele foto’s die worden gemaakt voor die avond komen wij aan 
in Killarney.

Zaterdag 6-6. Verblijf in Killarney. Mari, Regina en ik besluiten 
de Ring of Kerry (190km) te gaan rijden, terwijl de anderen het 
wat rustiger aandoen. Op advies kiezen we voor de richting die 
niet door de bussen wordt gereden. Van drukte is absoluut geen 
sprake.
Nadat we bij meerdere viewpoints stoppen worden we 
aangesproken door twee Nederlandse journalisten die werken 
voor Columbus Travel, bezig met het maken van een reportage 
over Ierland. Na het e.e.a. te vertellen over onze reis worden 
de nodige foto’s van onze Healeys gemaakt. We krijgen ze 
toegestuurd!?
De dag werd Iers afgesloten met een bezoek aan de pub met live 
muziek, een feestje!

Zondag 7-6. Vertrek uit Killarney naar Bantry voor een route van 
180km via het schiereiland Beara.

De lange voettocht naar de speciale brug laten wij aan ons 
voorbijgaan. We zijn op tijd in Baltimore om te genieten van het 
uitzicht in de haven.

Dinsdag 9-6. Vertrek uit Baltimore voor een route van ca. 
100km naar het kleurrijke stadje Kinsale.
Na een korte landelijk route vervolgen we de weg naar 
Castletownshend. Een klein plaatsje gelegen aan een lough. De 
Healeys geparkeerd op de kade met een goddelijk uitzicht over 
het water en naastgelegen kasteel. We worden aangesproken 
door een Nederlander, al zes jaar met een Ierse getrouwd en 
wonend in een historisch huis op de kade met dàt uitzicht als 
“god in Ierland“! Op zijn advies rijden we een prachtige route 
binnendoor via Unionhall, om vervolgens weer onze route naar 
Kinsale op te pakken. Aangekomen bij het hotel worden de linten 
van onze gereserveerde plaatsen weggehaald en staan de Healeys 
weer volop in de belangstelling.

Woensdag 10-6. Rustdag voor mens en Healey. Met het 
openbaar vervoer brengen we een bezoek aan de tweede stad 
van Ierland, Cork. Een compacte stad met een mix van markten, 
musea en winkels. We bezoeken ook de English Market met de 
dicht op elkaar gepakte kraampjes met allerlei verse producten 
uit de streek. De dag wordt afgesloten met een wandeling door 
de smalle straatjes van Kinsale, de culinaire hoofdstad van Ierland, 
en we genieten van een maaltijd met live muziek in een van de 
sfeervolle pubs. 
 
Donderdag 11-6. De laatste trip in Ierland van Kinsale naar 
Rosslare, 240km zoveel mogelijk de kustlijn volgend.
Landelijke route uitgezet naar de veerboot onder Cork, dat was 
de bedoeling. Maar bij aankomst blijkt de veerboot uitsluitend in 
het weekend te varen. Met wat goede tips van een vriendelijke Ier 
komen we zonder veel extra kilometers toch weer op onze route 
terecht. De kustlijn tussen Tramore en Dungarvan is één van 
Ierlands grote kustgeheimen. Prachtige stranden, de fotogenieke 
dorpjes, Copper Coast volgend richting Dungarvan. De Copper 
Coast is genoemd naar een mijnbouwerfgoed uit de 19e eeuw, 
met verborgen stranden met rotskolommen die in zee staan. We 
verlaten de kustroute en komen aan bij ons hotel in Rosslare, vlak 
bij de overtocht.

WILD ATLANTIC WAY

Vrijdag 12-6. In  enkele minuten zijn we bij de Ferry voor de vier 
uur durende oversteek naar Pembroke, Wales. Na het ontschepen 
om 13u wacht ons nog een rit van ca. 300km, de snelste route. 
De wegbewijzering is zeer duidelijk, drukte valt mee en met 3000 
toeren op de teller in de overdrive rijden we in een constant 
tempo richting Cardiff, Newport voorbij en bij Bristol via een 
landelijke route door de historische stad Bath. Rijdend door een 
licht glooiend landschap komen we om ca. 18u aan in Salisbury. 
Voor het hotel zijn weer keurig plaatsen voor onze Healeys 
gereserveerd.

Zaterdag 13-6. Redelijk op tijd vertrekken we voor een landelijke 
route van 260km door het prachtige landschap van Sussex en 
Kent. Op tijd arriveren we bij ons hotel in Canterbury, gelegen 
nabij het historische centrum. Opfrissen, stad verkennen en 
heerlijk buiten eten op een mooi terras bij een binnenwater.

Zondag 14-6. Op tijd op voor de rit van ca. 30km naar 
Folkestone. Het gaat zo voorspoedig dat we bij aankomst meteen 
de auto’s in de trein konden rijden en hierdoor een uur eerder 
in Calais, Frankrijk aankomen. Het is zondag, met bijna geen 
vrachtwagens op de weg vertrekken we met nog 300km voor 
de boeg richting Eindhoven. Onderweg nog een stop, tanken en 
afscheid nemen van onze Healeyvrienden. Na 3.500km heel en 
voldaan weer thuis.

Resumerend:
Ierland, een land met een onvergetelijk landschap.
Het heeft ons meer gebracht dan verwacht.
Vriendelijke en behulpzame bevolking.
Met de Healey rondrijden in Ierland is een feest.
Uitstekende wegbewijzering.
Beste tijdstip om te gaan mei/juni, minste regen, meeste zonuren.
Het weer in Ierland. Soms moet je geluk hebben, dat hadden wij!
Aanbeveling:
Engeland is te mooi, verleng de doorreis met 2 dagen !
 

Op weg naar Beara krijgen diegenen die de dag ervoor niet de 
Ring of Kerry hadden gereden alsnog de kans om te genieten 
van enkele fraaie vergezichten. Nadat we het sfeervolle Kenmare 
passeren komen we uit op de ons zo geliefde kleine glooiende 
weggetjes. In z’n twee met een brommende Healey de steile 
weggetjes op, eindigend voor weer een spectaculair uitzicht over 
de oceaan. We vervolgen de enige weg langs de Bantry Bay tot 
aan de afslag naar de Healy pass.
Zes kilometer omhoog over een smalle weg door een ruig 
landschap met loslopende schapen en koeien en eindigend op een 
hoogte van ca. 650 meter. Bij het keren van zijn auto schiet bij 
Hans de versnellingspook los. Dit euvel wordt door Mari opgelost. 
Onze afdaling wordt enigszins gehinderd door de aanwezigheid 
van koeien op de weg. Met twee tanden in zijn mond en een 
stok in de hand laveert de boer ons allemaal, handen schuddend, 
tussen de koeien door. Na een onvergetelijke rit bereiken we ons 
hotel, gelegen aan de Bantry Bay.

Maandag 8-6. Bantry achter ons latend vertrekken we voor 
een rit van 140km naar Baltimore via een volgend schiereiland, 
bestaande uit twee landtongen. De wegen zeer smal, de natuur 
wat ruiger en wilder maar weer van een ongekende schoonheid. 
Aangekomen bij Durrus beginnen we aan de tweede landtong, 
rijdend langs de Dunmanus Bay tot aan het zuidelijkste punt van 
Ierland, Mizen Head.

Lady's view Ring of Kerry 06-06

Zuidelijk deel Beare 07-06 dàt uitzicht als “god in Ierland”
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Leden van de AHOCN brachten 10 juli 2015 een bezoek aan 
Vredestein Bandenfabriek in Enschede. In 2001 introduceerde 
Vredestein de Sprint Classic, een moderne band met klassieke 
uitstraling. 
Het bedrijf heeft met dit product inmiddels, internationaal, 
een flink marktaandeel verworven. “De verschillen tussen de 
aanbieders en merken van autobanden worden steeds kleiner” 
zegt algemeen directeur, Matthias Heimann. “Daarom gaan we 
meer de nadruk leggen op het merk Vredestein om ons product 
de differentiëren. Onze rijke historie vormt daarbij een belangrijk 
onderdeel van onze positionering en strategie”. 
Vredestein heeft een lange traditie. Al in 1949 was men 
betrokken bij de Rally van Monte Carlo en de sportwagenraces 
op het circuit van Zandvoort. 

Vredesteinbus
En wie kent niet de bekende Vredesteinbus? Dat was een vaste 
verschijning bij races en rally’s in de 50er en 60er jaren, zoals 
de heuvelklim bij Vaals. De bus was uitgerust met apparatuur 
voor technisch onderhoud (manometer, luchtdrukgereedschap, 
balanceermachine enzovoort). “Minstens zo bekend was ook de 
bar voorin, waar na afloop alcoholische versnaperingen konden 
worden genuttigd”. De Vredesteinbus werd gebouwd in 1955. 
Met 843.000 op te teller werd hij in 1974 geschonken aan het 
Lips Autotron in Drunen. Het verhaal gaat dat de bus bij een 
brand verloren is gegaan… of weet er iemand wellicht waar deze 
zich thans bevindt? 

Geur van vers rubber
Bij de rondleiding door de fabriek leren we het een en ander over 
grondstoffen, chemicaliën, halffabricaten en de onderdelen van 
de band (hiel, wang, karkas, staalgordel). Voor het eindproduct 

Tyre kickers op bezoek bij Vredestein

De bekende Vredesteinbus 
op Zandvoort in 1961. Bij 
de Jaguar XK150 Coupe 
zien we Rob Slotemaker 
staan. Groot postuur en 
blond hoofd.

Peter van Naarden

wordt de band 12 minuten gevulkaniseerd bij 196 graden. 
Een actueel thema zijn de verscheidenheid en maatvoeringen. 
Auto’s worden steeds zwaarder (airco, hybride, etc.). Zwaardere 
auto’s betekent grotere, krachtigere remmen. Dat leidt tot 
aangepaste velgen c.q. meer bandenmaten. “Voorheen werkten 
we met slechts 12 bandenmaten, tegenwoordig zijn dat er meer 
dan 400” vertelt onze gastheer Gerard Eijkelenkamp. 
In Enschede wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week 
geproduceerd en dagelijks rollen er zo’n 20.000 banden van de 
productielijn. In Hongarije wordt momenteel een tweede fabriek 
in gereedheid gebracht. Een logische vraag uit het publiek was 
dan ook hoe lang men dit soort productie nog in Nederland kan 
volhouden. Vast staat dat Research & Development in Nederland 
zal blijven, de Indiase eigenaren weten de bandenkennis en 
ervaring in Enschede op waarde te schatten.
 
De Sprint Classic 
Het merendeel van de in Nederland rijdende Healeys staat 
op Vredestein Sprint Classic banden. Dat heeft natuurlijk zijn 
redenen. De klassieke uitstraling met het stoere profiel staan 
de Austin Healey uitstekend. Bij de fabricage van de Sprint 
Classic worden moderne technologieën gebruikt om veiligheid 
en rijcomfort te garanderen. Volgens de fabrikant zorgt de 
rubbersamenstelling voor een verkorte remweg. Die remweg is 
bovendien consistent en voorspelbaar. Ook de grip in de bochten 
is belangrijk en de speciale voering zorgt er bij montage op 
spaakwielen voor dat er weinig bandenspanning verloren gaat. 
Na afloop van het bezoek ontving Rinus Sinke als winnaar van 
de Tulpenrallye 2015 een vers setje Vredestein Sprint Classic 
banden. Als aanvoerder van de Dutch Healey Competitions 
bood Rinus aan om het verschil tussen de Sprint Classics 
en de SnowTracs van Vredestein aan een uitgebreide test te 
onderwerpen… wordt dus vervolgd!

Rinus Sinke neemt het ‘setje banden’ in ontvangst van Gerard Eijkelenkamp. 

HEALEY MUSEUM

Healey Museum nieuws

Jack Hoogland en Ine Wielders schrijven 
wel degelijk nog voor het Healey Museum 
en deden dat dit keer met medewerking 
van Bill Emerson en Albert Voogd. De 
redactie van Healey Magazine bewerkte 
enkele bijdragen uit de Museum Flash 
van juli 2015, met name over nieuwe 
aanwinsten voor de collectie en over de 
uitreiking van de Gerry Coker Award.

Nassau Trophy 1960
Het Healey Museum kwam in bezit van 
de Nassau Trophy van 1960. De beker is 
meer dan een halve meter hoog en Jack 
en Ine hebben hem eigenhandig in een 
grote tas als handbagage meegenomen 
uit Florida. Ze kregen die trofee via Bill 
Emerson, de Amerikaanse Healeyman 
die innig contacten onderhoudt met het 
museum. 
Dit is het verhaal van Jack en Ine.

Bij zijn [Bill Emerson] research naar races 
op Cuba nà de revolutie van 1959 stuitte 
hij op de naam van een Healeyracer 
uit Florida, Forest W (Bud) Dana III. 
Een beetje rondsurfen op de white 
pages van internet leverde een naam en 
telefoonnummer op. Bill belde, en tot zijn 
verbijstering kreeg hij Bud zelf aan de lijn. 
Laten we wel wezen: we hebben het hier 
over races van vijfenvijftig jaar geleden! 
En inderdaad, hij racete Healeys in de 
vijftiger en zestiger jaren. Wel met een 
Corvetteblok er in [4660 cc, red.], maar 
ja… hij wilde wel winnen, toch?! 
Natuurlijk kon Bill even langs komen om 
bij te praten. Hij had ook nog wel wat 
super 8 films van de races op Cuba. Hij 
racete tegen Briggs Cunningham en Dan 
Gurney. Hij vertelde dat de Cubaanse 
raceserie ook na de omwenteling van Fidel 
Castro nog minstens tweemaal verreden 
is. 
Wow! Bill wist niet wat hij hoorde. Ze 
spraken af dat Bill later bij Bud langs zou 
gaan om verder te praten. Toen Bill een 
paar weken later belde, kreeg hij Bud’s 
vrouw aan de lijn die hem vertelde dat 
Bud ondertussen was overleden. 
Zo kan dat dus gaan.
Wel zei Buds’ vrouw dat haar man voor 
zijn overlijden had gezegd dat hij Bill 
wat raceherinneringen had beloofd en 
dat zij er voor moest zorgen dat Bill die 
alsnog kreeg. Zo gezegd zo gedaan. Een 

paar weken naderhand overhandigde een 
aangedane weduwe de spullen aan Bill. 
Bij die spullen bevond zich een trofee 
die Bud in 1960 won bij de 250 mijl van 
Nassau. De beker is meer dan een halve 
meter hoog en ondergetekenden hebben 
deze eigenhandig in een grote tas als 
handbagage meegenomen uit Florida.
Op dit moment staat de Cup in het 
Internationale Healey Museum in 
Vreeland te glanzen.

De andere rallyplaat is van Pat Moss 
en Ann Wisdom. Die gebruikten deze 
plaat bij de Tulpenrally 1959. De uitslag 
vermeldde: “uitgevallen door ongeval”.

Twee fraaie en doorleefde rallyplaten 
Jack meldt dat het Healey Museum twee 
rallyschilden verkreeg uit de toptijd van de 
Big Rally Healeys, begin en midden jaren 
zestig. 
Rauno Aaltonen en Tony Ambrose 
werden 1e in het algemeen klassement 
van de Spa Sofia Liège rally van 1964. 
Vier dagen en vier nachten doorbijten; 
de een slapen, de ander als een razende 
rijden over gaten, kuilen en kinderkopjes. 
Snelheden boven de 200km. Normaal? 
Echt wel!

Gerry Coker Award voor  
Bruno Verstraete
Joe Jarick, Australische Healey 
100-‘wetenschapper’ van het eerste uur, 
reikte op zaterdag 30 juni de Gerry Coker 
Award voor Excellence voor het jaar 2014 
uit aan Bruno Verstraete uit Zwitserland. 
Op het Lustrumweekend van de AHOCN 
in Lahnstein (D) is een videotoespraak 
van Gerry Coker vanuit Florida getoond 
voordat  Rinus Sinke het woord nam om 
Joe Jarrick als special guest de Award te 
laten uitreiken.
Bruno Verstraete ontving de Award 
voor zijn inzet voor de Healey 100 
in het algemeen, voor de activiteiten 
met zijn eigen Healeys 100, in het 
bijzonder zijn inspanningen om met 
zijn Healey 100 Endurance car de 
fabriekssnelheidsrecords van de vijftiger 
jaren op de Bonneville zoutvlakte te 
herhalen.
In zijn dankwoord gaf Bruno aan dat hij 
zijn passie deelt met zijn vader Marc 
Verstraete en zijn zesjarige zoon, die al 
rallies met hem rijdt en stevig helpt met 
het uitwendig onderhoud van de Bruno’s 
endurance auto.

Lees ook het verhaal dat Albert Voogd 
schreef over “Ol’e Gray”, de meermaals 
beschreven Sprite Mk2 met bijzondere 
historie. Deze Healey maakt sinds kort 
ook deel uit van de museumcollectie. 

Jack Hoogland en Ine Wielders

Rinus, Joe Jarrick, Bruno Verstraete
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Ol’e Gray Sprite in Healey Museum

Onlangs is de collectie van het Healey 
Museum uitgebreid met een zeer 
bijzondere Sprite. Deze Sprite Mk2 is 
bekend uit THE HEALEY BOOK van 
Bill Emerson en heeft de bijnaam “Ol’e 
Gray”. De Austin-Healey Sprite met 
chassis nummer HAN6 L /10879 rolde 
op 6 december 1961 van de productielijn. 
Een standaard auto in de kleur zwart 
met een rood interieur, grijze softtop en 
whitewall tyres. Niemand kon vermoeden 
dat hem een tragisch en bijzonder lot te 
wachten stond.

De auto werd afgeleverd in Philadelphia, 
USA en kwam terecht bij Manhattan 
Auto Sales in Washington DC. Die 
kwamen blijkbaar niet zo makkelijk van de 
auto af, want hij bleef ruim anderhalf jaar 
in de showroom staan. Om de verkoop 

Albert Voogd, archivaris Healey Museum

aan shows en concoursen. Hierbij werden talrijke, veelal eerste 
prijzen in de wacht gesleept. Om te voorkomen dat er extra 
mijlen op de teller zouden komen werd de Sprite vervoerd op een 
speciaal gemaakte aanhanger. Op enig moment kreeg de Sprite 
de bijnaam “Ol’e Gray”. Het is niet bekend wanneer precies en 
waarom, maar het zal vast te maken hebben met de unieke grijze 
softtop in combinatie met het prachtige patina van de auto.
 
Naast allerlei folders en andere documentatie over het type 
Sprite Mk2 slaagde Biff er in om een heel bijzonder en prachtig 
bij de auto passend item te bemachtigen, namelijk een originele 
”child seat”. Deze speciale accessoire was destijds via de Donald 
Healey Motor Company verkrijgbaar en betrof een minuscuul 
stoeltje, dat door middel van twee beugels op de cardantunnel 
kon worden geplaatst zodat hierop een (heel klein) kind als extra 

Healey Child Seat, Ejector Seat Deluxe

Ol’e Gray

te bevorderen werd hij voorzien van een fraai verchroomd dealer 
logo op de achterklep en een setje modieuze Ace Mercury 
wieldoppen.
Op 26 juli 1963 was de Sprite uiteindelijk toch verkocht en 
werd de auto op naam gesteld van Heartie Foraker uit Milford, 
Delaware, een plaatsje met circa 10.000 inwoners in de buurt 
van Washington. Heartie en zijn vrouw Frances kochten de 
Sprite voor hun zoon John, als cadeau voor het behalen van zijn 
middelbare schooldiploma.
Helaas heeft de jonge John Foraker niet lang van de Sprite 
mogen genieten. Hij had hem nog maar kort toen hij ermee 
tegen de koppeling van een treinwagon botste, waarbij zijn hoofd 
de hoek van het voorruitframe raakte. Hij raakte in een coma en 
overleed uiteindelijk aan de gevolgen van het ongeval.
Vader Heartie, uiteraard helemaal van zijn stuk, verkocht 
of repareerde de Sprite niet maar borg deze veilig op in een 
verwarmde en droge stalling, met een kleed er overheen. De 
Sprite was linksvoor stevig beschadigd. De mijlenmeter stond op 
1716 miles.

De Sprite bleef onaangeroerd zo staan, van 1963 tot het 
overlijden van Heartie Foraker in het najaar van 1997. Na de dood 
van Heartie besloot zijn weduwe de inboedel inclusief de Sprite te 
veilen. Dit kwam ter ore van de in Pasadena, Maryland, wonende 
Sprite liefhebber Richard “Biff” Jones. Deze vroeg zijn vriend 
Ronnie Jernigan om de auto namens hem te kopen. De aankoop 
vond plaats tegen de vorstelijke som van 500 US $. Op 4 januari 
1998 werd de auto op naam gezet van Biff Jones, die de schade 
liet repareren. De motorkap, het linker voorspatbord en de grille 
werden vervangen door originele “New Old Stock” exemplaren. 
Een vakkundige spuiter werd ingeschakeld om de auto in de 
originele kleur zwart over te spuiten. De auto bleef verder 
onaangeroerd en volstrekt origineel tot in het kleinste detail.
Biff Jones gebruikte de Sprite van 1999 tot 2014 voor deelname 

passagier kon worden vervoerd. Stel je dat 
tegenwoordig eens voor!
In 2002 werd Ol’e Gray als fotomodel 
gebruikt voor het bekende HEALEY BOOK 
van Bill Emerson (pag. 164-165). De stand 
op de mijlenteller bedroeg toen 1739 miles. 
Maar liefst 23 miles erbij sinds het ongeluk 
in 1963, bijna 40 jaar eerder!
Biff Jones werd in 2014 ongeneeslijk ziek 
en zijn familie was niet geïnteresseerd in zijn 
beide Sprites. Naast Ol’e Gray bezat hij ook 
nog een Bugeye, zoals ze in de VS genoemd 
worden. Via internet was Biff in contact 
gekomen met de in California woonachtige 
John Felt. Deze John Felt is een fanatieke 
Sprite aanhanger en webmaster van de 
website: www.bugeyeparts.com. Vlak voor 
het overlijden van Biff nam John de beide 
Sprites van hem over.
John Felt was zich er van bewust dat hij in 

het bezit was gekomen van een wel heel bijzondere Sprite. Een 
auto waarvan algemeen wordt aangenomen dat dit wereldwijd 
de meest originele Sprite is van zijn type, met de laagst bekende 
kilometer/mijlenstand. Zelfs de originele whitewall banden zitten 
nog onder de wagen, met het jaartal 1960 erin gevulkaniseerd. 
Ooit zijn er enkele slangen vervangen omdat deze bijna uit elkaar 
vielen, maar verder is alles volstrekt origineel.

Er dienden zich meteen al gegadigden aan, maar John Felt was 
niet van plan om de auto te verkopen, omdat hij niet wist wat er 
dan mee zou gebeuren. Wel nam hij de moeite om het Healey 
Museum in kennis te stellen van het feit dat deze bijzondere 
Sprite in zijn bezit was gekomen. Echter niet met de intentie om 
hem te verkopen.
Maar de interesse van het museum was natuurlijk gewekt en het 

is niet vreemd dat het museum daar een balletje 
over opwierp. Pakweg een half jaar later kwam er 
opeens bericht van John, dat hij tòch wel vond dat 
het Healey Museum de perfecte plek was voor Ol’e 
Gray en dat hij bereid was om te verkopen. Na enig 
onderhandelen kon een deal worden gesloten en 
nu mag de Stichting Healey Museum zich eigenaar 
noemen van dit bijzondere stukje Healey-historie. 
Ol’e Gray heeft de overtocht vanuit California 
inmiddels gemaakt en is nu, met alle prijzen, 
documentatie en de zo bijzonderde “child seat”, te 
bewonderen in het museum in Vreeland. De teller 
staat inmiddels op 1755 miles. Een schitterende 
tijdcapsule.... Als je goed onder de motorkap kijkt 
zijn er nog wat sporen terug te vinden van het fatale 
ongeval in 1963, dat de jonge John Foraker het leven 
kostte en dat het lot van zijn Sprite bezegelde.

HEALEY MUSEUM

Pakistaanse kikker, foto’s geplaatst op website van 
Vintage&Classic Car Club of Pakistan (VCCCP). 
Bijschrift luidt:

I bought this Frogeyes in 1981 but gave it back to its 
owner and bought the Citroen instead....3rd pic shows 
the car standing near Sohrab Goth some years after  
I had returned it...now its with a VCCCP member but 
in a sorry state.

Pakistaanse kikker
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Sinds juli 2014 zijn wij trotse eigenaars 
van een Healey 100/6 uit 1958 en  
aangesloten bij de AHOCN. Hoewel we 
in de regio Zuid wonen vinden we het leuk 
om ook in een andere regio een mooie rit 
te maken en Healey-fans te ontmoeten. 
Zo namen we deel aan de eerste BBQ rit, 
georganiseerd door Wolter van Houten 
en Ed de Ruig van regio Midden met als 
start- en eindpunt het Healey Museum in 
Vreeland.
Na een hartelijke begroeting en koffie 
met gebak ontvingen we van Mariska het 
mooie Healeyschild, het routeboek en de 
overige bescheiden. Er waren 33 equipes, 
die om de minuut vertrokken, zodat 
we niet in één lange sliert achter elkaar 
hoefden te rijden. De rit voerde door 
de mooie Gooi- en Vechtstreek en was 
circa 75 km lang. Dus was er ook voor de 
navigator alle tijd om te genieten van deze 
prachtige omgeving.
Bij het vliegveld was de eerste pauze 
gepland. Tijd voor een verfrissend drankje 
op het terras en bijpraten met andere 
deelnemers. Ook de Healeys konden even 
afkoelen. 
De organisatie had mooie plekjes in de 
route opgenomen, onder meer langs 
de kastelen De Hooge Vuursche en 
Drakensteyn en langs de Vecht richting 
Breukelen. 
Door het mooie weer waren er veel 
fietsers op de weg, dus de snelheid kwam 
er niet echt in. Ook op het water was het 
druk en we moesten wachten op de vele 
bootjes die zich in een lange rij voor de 
sluis hadden opgesteld. 
Na deze cool down kwamen we bij onze 
tweede stopplaats, de schitterende 

Rijden naar de BBQ op 11 juli Liesbeth Grundel Benno’s restauratieproject

Op de ledenvergadering in maart sprak Benno Versloot 
de redacteur aan over een interessant plan. Als technisch 
onderlegde liefhebber restaureerde hij eerder in zes jaar tijd een 
Volvo 145 uit 1972 volledig zelf, inclusief plaatwerken, spuiten 
en revisie. Daarom wilde Benno de restauratie van zijn eerste Big 
Healey ook zelf aanpakken en daar verslag van doen. 
Nu is de redactie altijd te porren met verhalen over techniek of 
over mensen met Healeys, en in Benno’s idee worden die twee 
mooi gecombineerd. Dus kreeg hij de aanmoediging van zich te 
laten horen als het zo ver was.
Eind juni was dat gesprek al wat in herinnering weggezakt toen de 
redactie een e-mail kreeg met een link naar de website waarop 
Benno Versloot verslag doet van de restauratie van zijn 3000 
MkIII uit 1967. De eerste fase van het project, de ontmanteling, 
was toen al bijna voltooid. 

Half juli kwam Benno naar de redactie voor een tweede gesprek 
over zijn restauratieproject en over de manier waarop ons blad 
daar verslag van kan doen. De enthousiaste en tegelijk juist erg 
nuchtere aanpak sprak direct aan. Dit is een vervolgverhaal 
waard. 
Het project is bij het verschijnen van dit nummer van Healey 
Magazine nog in volle gang. Het spannende is dat de afloop niet 
vaststaat - hoewel Benno’s energie en optimisme vanzelfsprekend 
geen ruimte laten voor minder dan een succes story.
Dit is dan de eerste aflevering van het fotoverslag van Benno’s 
restauratieproject. Vind je het te spannend om twee maanden te 
wachten voor het vervolg? Bekijk dan de laatste stand van zaken 
op http://www.austinhealey3000.eu.

Fase 1: Planning en ontmanteling
In Malden bij Nijmegen heeft Benno Versloot een garage voor 
zijn ice-blue over old-english-white 3000 MkIII. De auto is 
gekocht als een half project, met lopende motor, maar met veel 
extra werk. Benno maakt eind mei afspraken met Classic Car 
Clinic Nijmegen, waarmee hij het project doet. Via Wim Janzen 
van Healeyparts verzekert hij zich van advies en onderdelen.  
Binnen een week is de Healey bijna helemaal uit elkaar gehaald. 

Benno schrijft na het verwijderen van motor en versnellingsbak: 
“In deze fase wordt zichtbaar dat er toch wel het nodige laswerk 
aan de onderzijde moet plaatsvinden. Jammer maar het is te 
overzien”. 
Op 1 juni is ook de achteras los en zijn motor, bak en body klaar 
voor transport naar Classic Car Clinic van Koen Weerheijm. 
Benno kan daarna in zijn eigen garage verder met al die andere 
gedemonteerde onderdelen. 

Maar eerst moeten chassis en body gereed gemaakt worden voor 
restauratie. En zo ziet het er nu uit (foto 1). Chassis en body 
panels zullen naar straalbedrijf Otco in Elst gaan, waar ze na het 
stralen ook in de epoxy moeten gezet. 

Half juni, binnen vier weken na de start van het project, maakt 
Benno de portieren kaal om naar de straler te sturen (foto 2).  
Hij is optimistisch: “Het portier zelf en het mechanische deel zien 
er prima uit. Geen roest of iets dat niet werkt. De voorschermen 
zijn nu ook al klaar voor de straler. Op 21 juni - het begin van 
de zomer is niet echt te merken - zijn het andere portier en de 
achterpanelen ook klaar voor de straler. Dinsdag en woensdag 
ga ik bij Koen aan de slag om achter shroud er af te halen en de 
tectyl te verwijderen.” (foto 3).

Achter shroud ligt er af. “Healey heeft er wel veel popnagels 
ingezet” (foto 4). Nadat Benno de eerste twee wielkasten van 
coating heeft ontdaan (“wat een slecht werk is dat...”) maakt 
hij de andere ook gereed (foto 5). Op 3 juli gaan chassis, body, 
spatschermen en deuren naar de straler in Elst (foto 6).

In de volgende aflevering verlegt Benno zijn aandacht naar 
restauratie van mechanische onderdelen, terwijl de straler aan de 
slag gaat met chassis en plaatwerk. De cliff hanger is natuurlijk: 
slaagt Benno er in om voortgang te maken met zijn project? Wie 
niet kan wachten kijkt stiekem op de website van Benno’s project, 
maar in ons november/decembernummer vertellen we meer over 
zijn spannende restauratieavontuur.

3. shrouds er af, coating te verwijderen2. portieren klaar voor de straler1. chassis en body kaal

4. bijna schoon 5. wat een werk is dat schoonmaken 6. chassis, body en panelen naar straler

Loenderveense watermolen. We kregen 
een uitgebreide rondleiding van de 
molenaar door deze waterschepmolen 
uit 1652. Ook het leven en wonen in 
de molen kwam uitgebreid aan bod. Er 
zijn nog foto’s gemaakt van alle equipes 
met de molen op de achtergrond, als 
herinnering aan deze mooie dag.
Na deze boeiende onderbreking gaven we 
nog eens flink gas en de wind zorgde voor 
de nodige verkoeling. Net op het moment 
dat we zin kregen in een koel biertje kwam 
het eindpunt in zicht. Op het terras van 
het museum lesten we onze dorst en 
deelden we de ervaringen van de dag met 
elkaar.
Ook het favoriete gespreksonderwerp, 
de Healey, kwam uitgebreid ter sprake! 
De  eigenaren van de donkergroen/beige 
combinatie vonden een moment om hun 
auto’s samen op de foto te zetten, wat een 
mooi plaatje opleverde.
Ondertussen was de barbecue 
aangestoken. Schalen met vitello tonato, 
carpaccio en salades stonden klaar en het 
met zorg bereide vlees smaakte heerlijk. 
De tijd vloog voorbij en na een helpende 
hand in de keuken vertrokken we met 
mooie herinneringen naar huis.
Iedereen, die aan deze fantastische dag 
heeft meegeholpen wil ik graag van harte 
bedanken. En aan degenen die dit hebben 
moeten missen geef ik het advies er in 
2016 wel bij te zijn. Een echte aanrader! 
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Ja, ik kan net als alle anderen uit 
voorgaande jaren roepen: “hoera ik heb 
de prijs, ik mag een artikel schrijven voor 
het Healeyclubblad over Classic Days 
Schloss Dyck”. Of ik echt zo blij was als ik 
liet blijken valt te raden. Maar gezien ik ja 
heb gezegd kan ik niet meer terug. Harry 
Mostard brengt namelijk het nieuws met 
een fles wijn in zijn hand, die voor de 
winnaar is. Ja, een fles wijn gaat er altijd 
wel bij mij in. 

Met TR2 naar Healeyparking Schloss Dyck

3000 MK1 kan komen is dat ik die als 
restauratieproject volledig uit elkaar heb 
gehaald. Plaatwerk heb ik naar Michiel 
Capelle gebracht, die voor mij alles 
op een nieuw verstevigd chassis heeft 
opgebouwd. Ook de motor heeft Michiel 
afgebouwd nadat deze bij de Keizer in 
Doetinchem is gereviseerd. Ik kan zeggen, 
dat ziet er allemaal perfect uit. Technisch 
heb ik de Healey zoveel mogelijk zelf 
afgebouwd nadat versnellingsbak en 
stuurhuis bij Frits von Münching zijn 
gereviseerd. Ook voor Frits neem ik mijn 
petje af door alles waar hij mij mee heeft 
geholpen. Enkel de bekleding moet nog 
worden aangebracht. Zeker weten volgend 
jaar zijn wij met de Austin Healey op 
Classic Days Schloss Dyck.

Twee misdienaars in het Nikolaus Kloster
Ik ben vrijdagmorgen 31 juli vroeg met 
stralend weer - waar wij heel het lange 
weekend van hebben kunnen genieten - 
vanuit Made vertrokken naar mijn maatje 
Frans in Bladel. Via kleine weggetjes 
binnendoor naar Roermond gereden. 
Frans had weer een mooie route bedacht, 
deels door België. 
Rond half vier zijn wij bij het Nikolaus 
Kloster aangekomen. Bij aankomst 
stonden er al een stuk of tien Austin 
Healeys. Onze TR2 er netjes ertussen 
gezet. Even wat rondgekeken en op zoek 
gegaan. Onze kamer in het Nikolaus 
Kloster is in een tussengang en boven 
de deur stond ”heiligen kamer“. Dat 

klopt wel, zowel Frans als ik zijn vroeger 
misdienaar geweest dat heeft ons vast 
geholpen een van de beste kamers te 
krijgen. 
Beiden een lekker biertje genomen en 
kennis gemaakt met de gearriveerde 
Healeyclubleden. Een Healeyclublid 
(Henk Fortgens (redactie)) had een 
bijzondere race auto, een Amilcar, en 
die stond voor de deur bij het Nikolaus 
Kloster. Daar is hij zaterdag en zondag 
mee op het uitgezette stratencircuit gaan 
racen. 
Wij zijn vrijdagmiddag kaartjes gaan 
kopen voor het hele weekend van de 
Classic Days. Er stonden al aardig wat 
standhouders en ook veel bijzondere 
auto’s waren al aanwezig. Na een uurtje 
zijn wij weer teruggelopen naar het 
Nikolaus Kloster, waar wij Harry en zijn 
partner vonden op het terras met andere 
Healeyclubleden. Wij zijn gezellig met 
een biertje aangeschoven bij een tafel en 
raakten aan de praat over onze Healey - 
en dat is altijd leuk.
Zoals bekend begint het avondeten stipt 
om zeven uur. Aan onze tafel kwam ook 
Healeyman René Scheres te zitten, een 
oud collega van Frans en mij, en aan de 
andere kant van mij zaten Wim en Lida 
Janzen, de bekende Healeyspecialist. Het 
was heel gezellig en leerzaam aan deze 
tafel en alles smaakte uitstekend. Prima 
gegeten en prettige gesprekken gevoerd.
Na het eten zijn wij weer op het terras 
gaan zitten en hebben de gesprekken 

Triumph en Healey
Even iets over mijzelf. Al jaren liefhebber 
van sportwagens uit de jaren ‘60, bij 
voorkeur alles wat uit England komt. Ik 
bezit al 34 jaar een Triumph, eerst een 
TR3a en nu een TR2. Met deze TR2 ben 
ik vorig jaar voor het eerst naar Classic 
Days Schloss Dyck gekomen. Ook dit jaar 
waren wij, mijn maatje Frans Vermeulen 
en ik, samen met mijn TR2. 
De reden dat ik nog niet met mijn 

onder het genot van een glaasje 
wijn voortgezet. Met een groepje 
Healeyclubleden gingen we over de 
aanliggende camping wandelen, waar 
achter een pad naar een kapel loopt. 
Een van ons heeft daar een kaarsje 
aangestoken om alles wat wij in het 
verleden verkeerd gedaan hebben recht te 
zetten. Nu, dat lucht op... 

Classic Days (waar we voor gekomen zijn)
Zaterdag rond acht uur op en douchen 
op de gang. De ontbijtzaal heeft een 
aparte ruimte voor de Healeymensen. Wij 
konden aanschuiven aan gedekte tafels 
waar koffie en thee klaar stonden. Wij zijn 
daarna naar de Classic Days Schloss Dyck 
gegaan, waar wij voor gekomen zijn. 
Daarvoor hoeven wij enkel het Nikolaus 
Kloster terrein te verlaten en de weg 
over te steken, waar een van de ingangen 
is die uitkomt op C-Feld 10, de Healey 
parkeergelegenheid. Daar onze TR2 
weggezet. Op deze parkeergelegenheid 
staat ook de grote Healeytent met tafels 
en stoelen en de catering. Dit is de basis 
om op terug te vallen, om even bij te 
komen van al dat rondlopen over het 
grote terrein. Mooier en beter kan je het 
niet hebben.
Direct als eerste gaan kijken naar de 
stratenrace. Bij de start stonden oude 
racewagens opgesteld voor een aantal 
ronden over het circuit. Als deze wagens 
het circuit op gaan, komt er een nieuwe 
rij. Dat gaat zo’n beetje de hele dag door. 
Niet alles is racewagen van voor de oorlog, 
maar wat ik er uit heb opgemaakt rijden 
zij in klasse. Heel interessant gebeuren 
om naar te kijken maar één ronde duurt 
minuten en op een gegeven moment loop 
je dan door om dat er ook zoveel anders te 
zien valt. Wij zijn over de velden gelopen 
waar op elke plek wel een interessante 
auto staat, te veel om op te noemen. Kijk 
eens op de Healey website waar meer dan 
100 foto’s staan van dit evenement. 
Na de velden zij wij rond en in het Schloss 
Dyck gegaan. Daar staan wel de top cars. 
Om er een te noemen die in een tent voor 
het Schloss Dyck staat: een Bugatti uit de 
jaren ‘30, onwaarschijnlijk indrukwekkend. 

Gezellige Healeytent en kloostertuin
Na de hele ochtend te hebben 
rondgelopen hebben wij wat gegeten, zijn 
we weer naar de Healeytent gekomen om 
wat uit te rusten een biertje te drinken 
en bij te praten. Dan weer terug naar de 
velden om nog veel meer te zien. Laat in 
de middag weer via de Healeytent terug 
naar Nikolaus Kloster. Om zeven uur in de 
rij voor barbecue. 
Ons toetje is het belangrijkste. Dat waren 
twee schalen met kwark met stukjes 
fruit. Op een gegeven moment nam 
Bertus Bleiji, onze voorzitter, het initiatief 
om voor onze tafel voor iedereen een 
schaaltje kwark met fruit stukjes te halen. 
Maar de schalen stonden daar maar en 
ieder die van de camping langs kwam om 
naar het toilet te gaan dacht, daar wil ik 
ook wel wat van. Als ze iets te dicht bij 
kwamen riep Bertus “ho, ho, ho”, en wij 
allemaal “ho, ho, ho”.  Onze tafel had het 
gezellig en we zijn lang blijven hangen.

Om niet in herhaling te vallen: de 
zondagmorgen is op dezelfde manier 
verlopen. Vroeg in de middag zijn wij naar 
huis vertrokken. Langs dezelfde wegen en 
plek om de lunchen. 
Wij kijken terug op een fantastisch 
weekend. Alle Healeyclubleden waren 
gezellig en stonden open om kennis met 
je te maken. Er was een heel ontspannen 
sfeer. Het team van Harry is er weer 
in geslaagd een super weekend te 
organiseren. Voor alle Healeyclubleden 
die nog nooit naar Classic Days Schloss 
Dyck zijn geweest is mijn boodschap: 
gewoon een keer doen. Wij gaan volgend 
jaar weer.

Rien Vervoorn

Spot de TR2 op de Healeyparking
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Een verslag van de 7e Waeslandrit op 16 
augustus moet beginnen met: Hulde en 
dank aan de organisatoren Luc de Corte 
en Paul Meersman en hun echtgenotes!
Een hartelijke ontvangst met een prima 
ontbijt bij de familie De Corte thuis. 
Dat is nogal wat met 25 deelnemende 
equipes. De rally was overschreven - 
dat komt vast en zeker door de goede 
herinneringen aan de vorige edities! - en 
een deelnamestop moest helaas worden 
gehanteerd. 

Paul en Luc hadden een bolletje-pijltje-
traject uitgezet langs schitterende 
baantjes. ‘s Ochtends was de gemiddelde 
afstand tussen de “beslispunten” 886 
meter en in de middag 1160 meter. 
Genoeg te sturen en te navigeren dus. 
Er werd door de heren echter veel 
meer gevraagd dan alleen stuur- en 
kaartleescapaciteiten. Om voor de 
prijzen in aanmerking te komen deden 
de uitzetters ook een beroep op onze 
lichamelijke vaardigheden, kennis der 
natuur, mentale kracht, kennis van zowel 
architectuurgeschiedenis als van de 
natuurwetten. 

Want: nog voor het ontbijt moesten er 
al 3 dobbelstenen tegelijk met één hand 
worden geworpen. Wie daar veel op 
had getraind was vanzelfsprekend in het 
voordeel. De ochtendopdracht was: neem 
1 appel mee. Diegenen die het verschil 
tussen appel en peer niet kenden verloren 
hier belangrijke punten.
Voor de lunch mochten we even in een 
valies met 10 voorwerpen kijken, die 
we na sluiting van de koffer moesten 

De domste boeren hebben de dikste aardappelen, 7e Waeslandrit

opnoemen. Er waren er die alle 10 de 
voorwerpen konden noemen. Er waren er 
ook die al niet eens meer wisten dat het 
om een koffer ging.
Van de kerk van Doel, waar het 
middaggedeelte van start ging, moest 
het bouwjaar worden vermeld. Dan helpt 
het als men van Scheldegotiek heeft 
gehoord. Punten konden ook verzameld 
worden met openluchtdarts. Kennis van 
zwaartekracht, kogelbanen en de invloed 
van zijwind waren daarbij van grote steun.

Voor de winnaars van de 2e prijs, 
Team Huysmans, en de 3e prijs, Team 
Schouten, dus applaus en petjes af: 
zij vielen in de vloeibare prijzen. Voor 
de winnaars van de 1ste prijs geldt het 
gezegde: “de domste boeren hebben de 
dikste aardappelen” – of misschien vielen 
wij onder het beginnersgeluk. Het was 
onze eerste deelname aan een Healey-
clubrit.
Natuurlijk ging het om de eer – om maar 
niet te spreken over de eer het verslag te 
mogen schrijven. Maar naar huis rijden 
met een ingelijste prent van een Healey-
In-Actie van de kunstenaar P. Englebert, 
is behoorlijk speciaal. Het werk is te 
vinden op www.englebertpierre.be. Zijn 
naakten zijn ook mooi.
Een echte hoofdprijs was er ook. 
Weliswaar verloot, maar toch. Team Jans 
mocht de verzamelde appels in ontvangst 
nemen.

Maar waar het werkelijk om ging was de 
ambiance. Daar hebben beide heren met 
hun dames prima voor gezorgd. Eerst 
het kleinschalige knusse boerenland 
bij Melsele, dan de lunch in Fort 
Liefkenshoek bij Kallo.
Na de lunch de start in Doel, waar 
verleden en toekomst wel erg schuren.
Vervolgens ging het de polders in, met 
de fameuze “Austin Healey Openlucht 
champagnebar” als hoogtepunt. 
Vanzelfsprekend werd een 2e/3e/4e glas 
alleen aan navigators geschonken. 
Tot slot de barbecue met fantastisch 
uitzicht over de Schelde op Antwerpen.
Was het in grote delen van Nederland 
regenachtig en somberde het fors ten 
oosten van Antwerpen, voor de 7e 
Waeslandrit gold kennelijk: “Als engelen 
reizen lacht de hemel”. Want geen spat 
regen en overwegend zonnig!

Margreet en Dick Sassenburg

Note van de organisators: Aan alle 
deelnemers oprecht onze dank voor jullie 
aanwezigheid! Het was voor ons eveneens 
een topdag dankzij jullie aanwezigheid! Als 
alles goed gaat tot de volgende….

Luc & Annick, Paul & Inge

36cm

44cm

2x4cm

Leather FLIGHTJACKETS

Dames & Heren LAMMY's 

Austin Healey Gadgets

Hoofdstraat 53 MEPPEL  
tel.: 0031 (0) 654943900

john@healeymenswear.com

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

Openluchtdart

met uitzicht op Antwerpen
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Op 23 augustus is de 9e Twentse Zomer Rally omgedoopt 
tot de Gerrit Frieman Twente Rally! Nadat op 6 april 1975 de 
Austin Healey Owners Club Nederland door Hans Broers werd 
opgericht nam Gerrit Frieman in 1980 de voorzittershamer over 
om die vervolgens meer dan 21 jaar vast te houden. Daarna heeft 
hij meer dan 15 jaar als Regiomanager gefunctioneerd in de Regio 
Oost. Ook is hij nog ambassadeur voor het Healey Museum. 
Gerrit gaf nu aan dat het goed zou zijn dat het Regiomanager-
gebeuren door iemand overgenomen zou worden. En zondag 
de 23e augustus was het dan zover. Na Gerrit de avond ervoor 
te hebben gemeld dat hij toch echt niet te laat mocht komen 
op de dag dat hij als Regiomanager het stokje overdraagt aan 
ondergetekende, waren Gerrit en Stien er precies om 9.30 uur.
Het was meteen al een stralende dag, de zon stond hoog aan de 
hemel en de deelnemers kwamen binnenstromen. Er hadden 
zich 43 mensen ingeschreven, maar in totaal hebben er 50 
Healeys meegereden - waar we niet op hadden gerekend met de 
routeboeken en het rallyschildje. Zal de volgende keer niet weer 
gebeuren.
Om 10.30 uur vertrokken de eersten, natuurlijk met Gerrit en 
Stien erbij, aan de toertocht door het mooie Twentse landschap.
Na eerst van Markelo richting Bornebroek te zijn getoerd, 
van daaruit naar Zenderen, Agelo, Tubbergen, Ootmarsum, 
Denekamp aangekomen bij onze lunchstop waar voor iedereen 
een kop soep met een broodje klaarstond bij de uitspanning 
Florilympha. We hebben daar ook gelijk van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om Gerrit in het zonnetje te zetten. Namens 
de Regio Oost hebben we hem een garagebord aangeboden 
met al onze namen er op, voor Stien een bos bloemen en voor 
de kinderen en kleinkind het memorabele rallybordje met hun 
geboortejaar als nummer.
Na een dankwoordje van het feestvarken, die daarin nogmaals 
benadrukte dat je zonder regio’s geen landelijke club hebt, deed 
onze landelijke voorzitter Bertus Bleiji nog een woordje om dit te 
bevestigen en benadrukte hoe belangrijk het is dat er activiteiten 
worden georganiseerd en dat dit ook vanuit het landelijke 
bestuur graag wordt aangemoedigd en ondersteund. Het daarbij 
meegebrachte flesje wijn werd dan ook gaarne door Gerrit in 
ontvangst genomen.

Twentse Zomer Rally heet nu naar Gerrit Frieman!

Han Punte 
Regio Manager AHOCN Oost Nederland

Na nog wat nagepraat te hebben met ook het uitdelen van 
de nodige dankjewels, werd de rit verder voorgezet vanuit 
De Lutte naar Losser en van daaruit langs enkele textielvilla’s 
naar Enschede, door naar Buurse, voorbij de Trekkertrek naar 
Haaksbergen, door buurtschap Brammelo richting Hengevelde 
naar Diepenheim. En dan was het nog een klein stukje naar 
Markelo, waar de Dorst gelest kon worden bij Herberg de 
Pot. Hier vindt ook elke laatste woensdag van de maand onze 
koffieklets plaats.
De Route, die ook deze keer weer uitgezet was door Jan Spiele 
(waarvoor onze dank!), was geweldig. Zelfs ik, geboren en getogen 
in Twente, ben op plekken geweest waarvan ik niet wist dat ze 
zo mooi waren. Mede door de versnaperingen in de knapzak, 
verzorgd door René en Annette Gras (ook bedankt!) was het 
voor Gerrit en Stien, maar ook voor de overige deelnemers, een 
onvergetelijke dag.
En inderdaad Gerrit, na zo’n staat van dienst mag je gerust nu 
eens achterover gaan zitten en kijken of een ander het wel net zo 
goed doet als jij altijd hebt gedaan.
Gerrit nogmaals: bedankt voor je onvermoeibare inzet  
als Regio Manager Oost.

Gerrit Frieman speech

Gerrit Frieman Twente Rally, herberg De Pot in Markelo

Han Punte reikt rallyschild uit aan Gerrit en Stien

Jaren achterheen mochten eenmaal in het jaar de vrouwen ook 
mee naar de woensdag koffieklets. Werd er tenminste echt 
gekletst. Ze kregen op het eind van de avond een bitterbal, en 
klaar was kees.
Dit jaar hebben we een andere koers uitgezet wat betreft de 
Lady’s Day. Op zondag 12 juli zijn de heren met de dames uit 
rijden geweest met de Healeys. 
Daarvoor was dit jaar een mooie IJsselrit bedacht. Voor een 
drankje hadden we de oude Hanzestad Kampen als doel 
uitgezocht, waarna de weg werd vervolgd richting Wijhe, een dorp 
aan de IJssel waar Betty - de vrouw van ons trouwe clublid Henk 
Weghorst - een gezellige brasserie heeft: Galerie Brasserie 1703.
De Dames werden getrakteerd op een goodiebag, een drankje 
en een royaal aangekleed hapje. Na deze verwennerij en gezellig 
bijgepraat te hebben, ging ieder weer huiswaarts, en zowaar op 
een paar druppels na hebben we het die dag droog gehouden.
Volgend jaar gaan we weer iets anders bedenken - wat dat is 
weten we nog niet maar ongetwijfeld wordt het weer gezellig.

Han Punte, Regiomanager AHOCN Oost NederlandLady’s Day Regio Oost, 12 juli

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

Kampen
Stop bij Galerie Brasserie 1703 van Betty

Ladies in red
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CALENDARIUM REGIO COLOFON

Er was een tijd dat de evenementenagenda in de 
zomermaanden lege plekken liet zien, maar dat lijkt niet 
meer het geval. In juli en augustus hadden we de BBQ-rit, 
Schloss Dyck, de Waeslandrit, de Twentse Zomer Rally - 
dit jaar is de 9e editie van die rit omgedoopt tot de Gerrit 
Frieman Twente Rally! - en Classic Wings & Wheels. Over 
die evenementen wordt in dit nummer uitgebreid bericht. 
Over de Zeelandrit van eind augustus en de Tour Ecosse van 
begin september kunt u verhalen en foto’s verwachten in 
nummer 6 van Healey Magazine. 

Op naar de evenementen vanaf half september! 
Het tweede lustrum van De Contente Mensrit is op zondag 
20 september. Al tien jaar een begrip! Zie de oproep van 
Wim Kievits en Bob Pieters in dit nummer. Schrijf snel in 
want het is nog deze maand!
Een weekje later, op zaterdag 26 september, organiseert 
de Regio Flanders de tweede Limburg Classic. Zie ook hun 
oproep elders in dit blad. De reprise van de succesvolle 
eerste editie belooft een gezellige dag.
Op de DHC-pagina’s leest u in dit blad meer over de 
achtste editie van De Langste Nacht, de zware all-Healey 
rally op 14 en 15 november dwars door Nederland. 
Inschrijven is al lang niet meer mogelijk, maar kom vooral 
kijken naar de controleposten bij u in de buurt. DLN is 
altijd een geweldig spektakel en op de TC’s is het hartstikke 
gezellig met veel clubleden.
Op 22 november is de traditionele jaarafsluiting en 
onderdelendag van de AHOCN gepland. In het komend 
nummer van Healey Magazine geven we daar meer 
informatie over, maar reserveer de datum vast voor die altijd 
gezellige afspraak.

Leo Dorjee, ons bestuurslid evenementen, is de komende 
maanden druk met de planning van de kalender voor 
2016. Noteer in ieder geval vast de beurs InterClassics in 
Maastricht van 14 tot 17 januari. Onze Regio Zuid-Zuid 
heeft er traditioneel een van de mooiste clubstands en zeker 
de gezelligste!

De redactie

Calendarium

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, oost@healey.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.
Regiomanager: Kees van Beijmerwerdt, 06 220 720 01,  
zuidwest@healey.nl

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.

20 september 10e Contente Mens Rit (Kempen 
Airport, Budel)

26 september 2e Limburg Classic (Business Center 
Circuit Zolder)

24 oktober 6e Halloween Avondrit (Beek-Genhout)
14 november DHC 8e De Langste Nacht (vanuit 

Mesch (L), De Laathof)
22 november AHOCN jaarafsluiting en onderdelendag 
14-17 januari 2016 InterClassics Maastricht (MECC) met 

stand van Zuid-Zuid 
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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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Het hoort er allemaal bij: het is al vroeg 
donker, wellicht is het koud, misschien 
valt er wel een regendruppeltje (hoewel: 
liever niet); is dit allemaal geen probleem 
voor je dan is de Halloween avondrit, 
georganiseerd op zaterdag 24 oktober 
2015 door de leden van Zuid-Zuid, iets 
voor jou.

De rit is ongeveer 110 km lang en een 
avontuur door Limburgse heuvels en 
dalen in het donker, een uitdaging 
voor rijder en navigator! Smalle wegen, 
kleine weggetjes, donkere wegen en 
pikkedonkere wegen: het komt allemaal 
voorbij in deze Halloween avondrit.

6e Halloween Avondrit 24 oktober

Uiteraard verwachten we veel 
inschrijvingen en deelnemers. We 
verwachten echter ook dat de deelnemers 
en hun auto’s “aangepast” aangekleed zijn.

Startpunt en eindpunt is Restaurant Aan 
De Meule in Beek-Genhout. Hier ben je 
vanaf 18 uur welkom voor een kop koffie 
of thee met vlaai, waarna vanaf 19 uur 
gestart kan worden. Halverwege is er een 
stopplaats waar warme wintersoep en een 
broodje wordt geserveerd. Het eindpunt 
is weer Aan De Meule in Beek-Genhout, 
vanaf 22.30 uur worden we hier terug 
verwacht.

Inschrijfgeld is €24 per equipe of 
€12 per persoon. Dranken en soep 
zijn hier bij inbegrepen, evenals een 
uitgebreide routebeschrijving. Tevens is 
de route beschikbaar op GPS, via email: 
halloween@healey.nl

Het inschrijfgeld vooraf overmaken op 
rekening NL54 RABO0161428908 
t.n.v. AHOCN regio Zuid-Zuid, onder 
vermelding van Halloween rit 2015. 
Verdere informatie via de uitzetters van 
de Halloween Avondrit, Roland Lamers 
en Nick Tilmans, op het e-mailadres 
halloween@healey.nl.

De Contente Mensrit

Op  zaterdag 26 september 2015  wordt de 2e Limburg Classic 
georganiseerd dor de Regio Flanders. De Limburg Classic is een 
rondrit van ongeveer 150 km door de mooiste plekjes in Limburg. 
De samenkomst en start is voorzien in het Business Center op 
Circuit Zolder (Terlamen 30 – B-3550 Heusden-Zolder).
U wordt ontvangen met koffie en vlaai vanaf 9u30, en starten is 
vanaf 10u30.
Lunchpauze met soep, brood en drankje (inbegrepen in de prijs) 
na ongeveer 80km. Finish 70km verder, terug in Zolder tussen 
16u30 en 17u30 met twee glaasjes bubbels en borrelhapjes.
Mogelijkheid tot dineren, menu of à la carte, in de brasserie van 
Hotel Pits (enkel mits reservatie via inschrijving). Dit alles met 
roadbook, GPX bestand (op aanvraag) en rallyplaat voor € 20  
per persoon.

Limburg Classic 26 september

Na de voorgaande negen successen van ‘De Contente Mens Rit’ 
en het tot nu toe minder mooie Nederlandse weer, is het tijd om 
met de kap open te genieten van het fantastische nazomerweer. 
De organisatie heeft weer de handen ineengeslagen om op 
zondag 20 september ‘De Contente Mensrit’ voor de 10e keer  
te laten plaatsvinden. Het tweede lustrum!
De rit wordt verreden middels het welbekende en internationale 
kaartleessysteem bolletje pijltje. Naast dat bolletje pijltje systeem 
zal wederom een nieuw kaartleessysteem haar intrede doen. 
De rit is een relaxte tour door al het mooie en pittoreske dat 
zowel Nederlandse als Belgische kempen te bieden hebben.
De rit is bedoeld om een gezellige dag te hebben met de 
deelnemers van ‘De Contente Mens rit’ en zal voeren over mooie 

Tot 20 september in Budel! 
Met Contente groet namens  
de organisatie,

Wim Kievits en Bob Pieters

Neem voor inschrijven en vragen contact op met  
Wim Kievits (wamkievits@ziggo.nl Tel: 0643233275) of  
Bob Pieters (bobpieters83@hotmail.com Tel: 0630293234).

landwegen en langs prachtige rivieren, waarbij het vermijden 
van drempels hoog in het vaandel staat vanwege de geringe 
bodemspeling van de Austin-Healey.

U bent deze editie allen van harte welkom bij ‘Brasserie de 
Cockpit’ op Kempen-Airport te Budel. Deze locatie is gelegen 
aan de Luchthavenweg 16, 6021 PX te Budel en parkeren 
kan voor de deur. Vanaf 10u bent u welkom op het terras van 
‘Brasserie de Cockpit’ waar u door Wim Kievits en Bob Pieters 
wordt ontvangen met koffie en gebak. Vanaf omstreeks 11u zal 
worden gestart.
De route zal eindigen in de noordelijke omgeving van Eindhoven. 
Onderweg zullen we over een groot aantal mooie landwegen 
rijden en worden er pittoreske plaatsjes aangedaan.

De kosten bedragen €15 per equipe voor een bak heerlijke koffie 
met iets lekkers en het routeboek. Wij stellen het op prijs dat u 
zich uiterlijk voor vrijdag 11 september aanmeldt middels e-mail of 
via de website. Dit in verband met de nodige voorbereidingen en 
het drukwerk.

Het Limburg Classic Team

Pont in De Contente Mensrit 2013

Navigeren in De Contente Mensrit 2013
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HEALEYWINKEL

Verkooplijst Healey Clubwinkel
Memorabilia
AHOCN Club badge stof met gouddraad  € 15,00 
AHOCN Club badge, vuurgeëmailleerd fullcolour  € 25,00 
AHOCN Club logo sleutelhanger fullcolour op zwart leren ondergrond  € 8,00 
AHOCN Club logo sleutelhanger fullcolour op bruin leren ondergrond  € 8,00 
AHOCN Club logo contra-sticker voor binnenzijde ruit  € 1,00 
Wallet, zwart leer met AHOCN club logo in reliëfdruk  € 27,95 
Wallet, bruin leer met AHOCN club logo in reliëfdruk  € 27,95 
AHOCN Clubvlag  € 75,00 

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 
Set Austin Healey fleece muts en shawl in div. kleuren van € 22,50:  € 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 
Paraplu in diverse kleuren  € 29,95 
Fireater (brandblusser)  € 79,50 
Austin Healey Riem  € 45,00 
Spiegelverhoger  € 99,00 
Zuignapjes (set van 4)  € 6,95 

In de winkel is de spiegelverhoger met klokje voor de 3000 
MK2a en MK3 opnieuw in voorraad! Door de gewijzigde koers 
van de euro naar de dollar is hij wel iets duurder geworden, maar 
dit handige, mooie én veilige onderdeel is nog steeds erg gewild.
Nieuw in de clubwinkel zijn setjes van 4 zuignapjes voor het 
bevestigen van rallyplaten. Makkelijker dan bevestigen met tie 
wraps, beter voor je lak dan opgeplakte rallyschilden.

Voor de liefhebber is er nog 1 originele AHOCN-vlag te koop. 
Zie de foto! Altijd leuk voor in de garage; of in de tuin?
Voor het volledige assortiment en voor meer informatie over 
bestellen, kijk op de website bij clubwinkel!

www.healey.nl
winkel@healey.nl

Mieke Bleiji-Holty HEALEYHANDEL

Te huur:
Grote droge stallingsruimte in Zoetermeer voor 8-10 
Healeys. Spanning aanwezig t.b.v. druppelladers. Voorzien 
van verdiepingsvloer voor de opslag van onderdelen, 
plaatwerkdelen, complete body’s of bijvoorbeeld banden. 
Voorzien van vrachtlift. Kan per auto worden verhuurd of als 
gehele ruimte.  
Informatie bij Lex Veen, 0622785608.

Te koop Austin Healey Sprite MK1
Auto heeft een 1098cc motor en  
ge-upgrade ribcase versnellingsbak.
Elektronische ontsteking, upgrated 
radiator, ventilator en waterpomp.
-Veel onderdelen zijn de laatste jaren 
vervangen of verbeterd.
-Tevens een Works hardtop welke  
moet worden gereviseerd.
-Zeer nette zwarte softtop en  
tonneau-cover.

Sinds aanschaf hebben we diverse mooie 
reizen met hem gemaakt, maar hij gaat
nu weg om plaats te maken voor een 
nieuwe hobby.

Vraagprijs: eur 14.500
Voor reacties mailen of bellen s.v.p.
rolandvannisselrooij@kpnmail.nl
06-3818 9559

Te koop aangeboden:
Extra achterverlichting voor uw Austin 
Healey! Ze zijn aan te sluiten als extra 
remlicht, achterlicht en/of knipperlicht 
en ze passen op de AH 100-6, MK1, 
MK2 en de eerste types MK3. De 
montage is eenvoudig, de originaliteit van de Healey blijft 
behouden en het stroomverbruik is gering. De LED eenheid 
wordt vanuit de kofferbak geplaatst achter de aanwezige 
reflectoren. De set bestaat uit 2 verlichtingeenheden, inclusief 
het elektrische schema, montage-instructie en de benodigde 
aansluitcomponenten (exclusief reflector, rubber en chroom 
ring). De set kan worden verkregen door een mail te sturen  
naar lj.gras@hotmail.com en kost € 49 (incl. verzendkosten).

Aangeboden: 
Uw oude, originele krukasdemper (Harmonic 
Balancer) opnieuw gevulcaniseerd
met rubber in de juiste kwaliteit en hardheid. 
Een “must” bij elke goede motorrevisie! 
Leverbaar voor alle 6-cilinder Austin Healey 
motoren. Diverse uitvoeringen op voorraad.
Arend Stolte, a.stolte@quicknet.nl  
of 06-17860097

Te koop aangeboden:
Austin Healey 3000 Mk3 1967

Deze Healey heeft mij de afgelopen jaren heel veel rijplezier 
geboden en heeftmij nooit in de steek gelaten. Begin 2015 zijn 
motor, bak en overdrive professioneel gereviseerd. Hij is dus in 
topconditie en ik bied hem met een gerust hart te koop aan zodat 
hij de komende jaren een nieuwe owner veel Healeyplezier kan 
geven. 
De auto is rallyklaar uitgerust met de nieuwste apparatuur. 
Echter, wil je hem terugbrengen naar de authentieke carrosserie 
dan zijn de onderdelen beschikbaar en in de prijs inbegrepen, 
evenals 4 Vredestein Snowtrack3-banden;  
Auto is FEHAC gekeurd. Recent taxatierapport is beschikbaar. 
Mijn vraagprijs is € 59.000.  
Voor nadere info, documentatie, bezichtiging: Harry Rupert,  
06 55 13 04 29 of hrupert@zeelandnet.nl

Te koop aangeboden:
Van clublid, prachtige British Racing 
Green Healey 3000 MK IIa, 1962, 
chrome spaakwielen en geheel 
gerestaureerd. Door eigenaar perfect 
onderhouden tot in detail. Altijd rijdend. 
Historie en foto’s aanwezig.  Kenteken 
DL-07-51. Altijd in onderhoud geweest 
bij Lex Classics te Waalwijk. Auto staat 
daar in de showroom met alle informatie.
(0416342474).  
Jos Schmitz (lidnr. 41991).

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
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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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