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VAN DE VOORZITTER

Het loopt weer tegen het 
eind van het seizoen. Er is 
veel gereden, er zijn vele door 

de regio’s georganiseerde trips bezocht. 
Veel werk is er verzet om onze hobby 
toegankelijker te maken voor onze leden. Zelf 
heb ik zoveel mogelijk de georganiseerde trips 
gereden en regio’s bezocht. Prachtige tochten 
met prachtige mensen. Het enthousiasme 
straalt er af. 
De Langste Nacht moet nog gereden worden. 
Een evenement voor de sterksten,  zowel 
mens als auto. Ook hier staan weer enorm 
veel vrijwilligers gereed op de controleposten 
om te stempelen, opbeurende woorden te 
spreken of te alleen maar te bewonderen. Ook 
de onderdelendag bij Lex Classics in Waalwijk 
(waarvoor onze dank) ligt nog in het verschiet.
De inschrijving van het AHOCN-
clubweekend, “Het Ardennenoffensief” 
genaamd, is geopend. Wees er snel bij want 
deelname is beperkt door het aantal kamers 
van het hotel. Onze Vlaamse vrienden van 
de regio Flanders staan voor een uitdaging, 
omdat dit de eerste keer is dat zij d namens 
de AHOCN het clubweekend organiseren. 
Bourgondiërs als zij zijn heb ik daar veel 

vertrouwen in.
Inmiddels hebben we twee verse 
regiomanagers. Van regio Oost heeft Han 
Punte het stokje overgenomen van Gerrit 
Frieman en van de regio Zuid-West neemt 
Kees van Beijmerwerdt het over van Kees 
Quaijtaal. Dank aan de aftredende managers 
en de nieuwe veel succes gewenst. 
Zoals we weten wordt er altijd twee maal 
geapplaudisseerd voor vrijwilligers, de eerste 
maal als zij aantreden en de tweede maal als zij 
aftreden. Wat het laatste applaus betreft kan 
men twee kanten op.
Onze bolides kunnen straks weer winterklaar 
gemaakt worden. Gepoetst, verse olie, op 
steunen gezet tegen de vierkante banden, 
accuklemmen los en wat dies meer zij. Zoals 
de ingewijden weten weet ik weinig van auto’s, 
dus vergeef het mij als ik iets raars verkondig. 
Maar je bent nooit te oud om te leren en daar 
klamp ik mij angstvallig aan vast. Gelukkig ben 
ik, toen ik mij opgaf voor het voorzitterschap, 
niet gescreend op autokennis - want dan was 
ik verschrikkelijk door de mand gevallen. En 
van besturen heeft toch niemand verstand dus 
daar viel ik niet op af te wijzen ...

Bertus Bleij

VAN DE REDACTIE

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

Van de ledenadministratie

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
Contributieaangelegenheden. Lex Veen  
Zilverberkzoom 67, 2719 HX Zoetermeer,
06-22785608, contributie@healey.nl

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

Sluitingsdatum redactie voor nummer 1  
van 2016 is 20 december 2015

Aan #6 van 2015 werkten mee:  
Jetze Visser, Pieter Visser, Paul Meersman, 
Benno Versloot, Leo Dorjee, Rinus Sinke, 
Philippe Deckers, Paul Borloo, Luc en Annick de 
Corte, Inge Meersman, Ivo Huysmans en Jeanne 
Lingg, Wilbert Peters, Jack Hoogland en Ine 
Wielders, Hans van de Kerkhof, Joe Jarick, Flip 
Brühl, Ard de Ruiter, Mieke Bleiji-Holty, Peter 
van Naarden, Don van Gool, Roelie Schmidt, 
Romé Schmidt, Jan en Nelly Van Opstal, Gerrit 
Frieman, Wim Janzen, Jan Spiele, Ron Kraimaat, 
Annie en Lex Veen, Bertus Bleiji, Wim Kievits, 
Cristine Kraimaat

Op de cover: Druk bospad Tour Ecosse. Foto 
van Romé Schmidt en Sezen Ornek.

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

Het oog wil ook wat! Dat geldt 
zeker voor de meeste leden van 
onze club. Logisch toch? Als 

je een Healey hebt of wilt, dan heb je smaak 
en dan ben je niet ongevoelig voor de tijdloos 
mooie lijnen van de ontwerpen van Donald 
Healey. Misschien dat de redactie daarom zo 
vaak het verzoek krijgt vooral veel foto’s in het 
blad te plaatsen en zo mogelijk ook center folds 
- uitneembare middenpagina’s met de mooiste 
afbeeldingen die we hebben. 
Dat doen we natuurlijk graag, maar het kan 
helaas niet onbeperkt. De ruimte is wel 
begrensd: gemiddeld telt ons blad 48 pagina’s 
en daar komen ook verhalen, verslagen en vaste 
rubrieken in aan bod. Healey Magzine wordt 
dus geen fotoglossy, maar omdat het oog ook 
wat wil zoeken we een goede balans van tekst en 
afbeeldingen.
Omdat we als club meer media tot onze 
beschikking hebben zetten we bijvoorbeeld 
de website en Facebook in voor meer 
beeldmateriaal. Op www.healey.nl, in onze 
nieuwsbrieven, op de Facebookpagina van 
AHOCN/DHC en op ons Twitteraccount  
@HealeyNL staan veel links naar fotogalerijen 
en video’s. In het blad kunnen we natuurlijk 

daar zes keer per jaar op wijzen, maar het is 
beter om zelf frequent op onze website en in 
de sociale media te kijken naar die prachtige 
foto’s en video’s van Healeys - dat is gewoon 
niet bij te houden in ons blad!
In dit nummer staat onder meer een 
hartenkreet van Wim Kievits. Zijn verhaal is 
ook te lezen als een oproep aan potentiële 
vrijwilligers voor het Healey Museum en voor 
onze club. AHOCN en DHC ondersteunen 
leden in de beoefening van hun hobby: het 
onderhouden van Healeys, het recreatieve 
en sportieve rijden en het genieten van 
merkhistorie en gezelligheid. Als vrijwilliger 
voor onze Healeyclub en het museum beteken 
je veel voor Healeybezitters en -liefhebbers, 
maar je krijgt er ook veel voor terug. 
Onbetaalbaar! (om een bekende commercial 
te parafraseren).
Dit is het laatste nummer van 2015. Het jaar 
is nog lang niet om en we kijken ook nog niet 
terug. Begin januari zullen we dat doen in 
nummer 1 van 2016, wanneer we verslagen 
hebben van de mooie evenementen die dit jaar 
nog op de kalender staan!

Bernie Wolf

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

M.R. Hendrickx Antwerpen (B) 3000 Mk3 1967
A.W.T. Klip Breda 3000 Mk2 1962
P.H. Plate Schiedam 3000 Mk3 1965
G.A.C.M Dröge Sprundel Sprite MK4 1966
D.C.C. Elegeert Hulst 3000 Mk2A 1963
E. Joris Zoersel (B) 3000 Mk3 1967
L.P.Chr. Ruyter Wassenaar Nog geen Healey
W.M.J. Hoogendam Rotterdam 3000 Mk1 1961
S. Belis Duffel (B) 3000 Mk 3 1967
A.M.A. van Beek Hooglanderveen Nog geen Healey

Annie Veen

CLUBNIEUWS

Opgericht 6 april 1975, aangesloten bij de FEHAC

Contributie 2016 

Het nieuwe verenigingsjaar zit er aan te komen en dat betekent dat we 
weer contributie gaan innen. Dat is altijd een hoop werk en we willen 
dat zo snel en efficiënt mogelijk organiseren. De facturen zullen eind 
december worden verzonden met het verzoek deze voor 15 januari te 
betalen. De automatische incasso’s zullen we eind januari innen.
Om dit incassoproces en de financiële administratie soepel te laten 
verlopen willen we dringend vragen niet spontaan de contributie over te 
maken. Het is ongetwijfeld goed bedoeld, maar het betekent wel dat we u dan handmatig 
uit de verzendlijst van de facturen en incasso’s moeten halen. Wacht alstublieft op de 
factuur of op de automatische incasso.
Als u ons nog niet heeft gemachtigd voor automatische incasso en € 5 wilt besparen, 
dan kan dat nog tot 1 januari. Formeel moet dat schriftelijk, maar wat ons betreft is een 
mailtje aan ledenadministratie@healey.nl met uw lidmaatschapsnummer, naam, adres en 
IBAN voldoende.

Beëindiging lidmaatschap
Elk jaar zijn er mensen die zich na de ontvangst van een factuur realiseren dat zij het 
lidmaatschap niet willen voortzetten. Opzeggingen moeten echter volgens de statuten 
vóór 1 december binnen zijn, omdat we daar de begroting op baseren en diverse 
verplichtingen aangaan. Opzeggen na 1 december betekent dat het lidmaatschap 
doorloopt tot 31 december 2016 en u dan voor 2016 nog contributie bent verschuldigd. 
Dat is zonde van uw geld als u bent gestopt met de hobby. Als u om welke reden dan ook 
het lidmaatschap wilt beëindigen, doet u dat dan alstublieft vóór 1 december. Ook hier 
is een mailtje aan ledenadministratie@healey.nl met uw lidmaatschapsnummer, naam, 
adres voldoende.
 
Alvast dank voor uw medewerking en laten we er samen weer een mooi verenigingsjaar 
van maken.

Lex Veen, contributiefunctionaris
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UIT DE POST

UIT DE POST

Ann Riley overleden

Conflict in UK over 
recreaties en originaliteit

Na een lang ziekbed is woensdag 14 oktober Ann Riley overleden. 
Ann Riley is bij Healeyliefhebbers vooral bekend als Ann 
Wisdom, co-driver van Pat Moss in internationale rally’s van 1956 
tot 1962. Met hun Austin Healey 3000 wonnen Pat en Ann in 
1960 Luik-Rome-Luik en dat wordt alom gezien als een van de 
grootste triomfen van de Austin-Healey. Zij waren niet alleen 
veruit de sterkste in de lady’s category, maar ronduit competitief 
op het niveau van de allerbeste rallyequipes. 
Ann’s vader, Tommy Wisdom, was coureur in onder meer Nash-
Healeys en reed 23 Monte-Carlo rally’s voor diverse works-
teams. Ook Ann’s moeder Elsie was een vooraanstaand rallyrijder 
in de jaren ‘30 van de vorige eeuw. 
Ann huwde racer en rallyrijder - onder meer in Austin Healey 
3000 - Peter Riley in maart 1962. Na de Tulpenrallye van 
dat jaar maakte Ann bekend dat zij zwanger was en zich zou 
terugtrekken uit de rallysport. Maar in 1963 heeft ze toch een 
enkele keer weer met Pat Moss gereden. Ann bracht twee zoons 

Frank Buma is redacteur/specialist bij 
het ANWB Autoportal en hij verzorgt 
ook artikelen in de Kampioen. Voor een 
nieuwe tijdschriftrubriek is Buma op zoek 
naar mensen die een kijkje willen geven 
in hun autokosten. Een voorbeeld van 
die nieuwe rubriek “Wat kost dat” is hier 
afgebeeld.
 
Omdat de Kampioen inmiddels heeft 
besloten deze rubriek over twee pagina’s 
te brengen is Frank Buma op zoek 
naar bijzondere auto’s. Zijn interesse 
gaat specifiek uit naar clubleden die in 
het bezit zijn van een Sprite Mk I, de 
echte Kikker dus. Het interview vindt 
telefonisch plaats, voor de fotografie 
moet een aparte afspraak worden 
gemaakt. 

wegwijs Wat je nog niet wist over autorijden
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auto&verkeer 

Wat kost 
dat?
Hoeveel zijn we per maand aan onze 

auto kwijt? Randolf doet een boekje 

open over zijn autokosten.

WIE Randolf de Leeuw uit Leidschendam

RIJDT een Subaru Outback 2.5 uit 2007

GEKOCHT in 2010 voor € 22.500

KM-STAND 153.000

GEBRUIK ‘Zo’n vier keer per 

week voor een lange rit. En we 

gaan er drie keer per jaar mee 

kamperen in Zuid-Limburg.’

KILOMETERVRETER? ‘Valt mee. Zo’n 

17.500 kilometer per jaar.’

BIJZONDER ‘Ik moest en zou deze auto 

hebben. Heb er maanden naar gezocht. De 

ingebouwde LPG-installatie was niet het 

belangrijkste aankoopargument, wel dat ‘ie 

vierwielaandrijving heeft. Vind ik kicken.’

EN? ‘Als ik naar mijn maandelijkse uitgaven 

kijk, ben ik best tevreden. Ik let op mijn 

rijstijl, koop olie en ruitenvloeistof alleen in 

de aanbieding en heb een brandstof app 

op mijn telefoon, die de goedkoopste 

pompstations weergeeft. En hoewel deze 

Subaru maar 1 op 8 rijdt, kost een liter LPG 

me slechts de helft van benzine. Al het 

onderhoud doe ik zelf, in mijn garage. Ik 

heb pas één keer in mijn leven een garage-

bedrijf moeten inschakelen en dat was 

twee jaar geleden, toen het inspuitventiel 

van de LPG-installatie het had begeven. 

Die grap kostte me ruim 900 euro! Ik krijg 

weer buikpijn als ik eraan denk.’ 

Deze maand:(ONDER)HOUD 
VAN JE AUTO!3x opgelost

Vragen die op je tong branden...

‘Zijn korte ritjes echt 
zo slecht voor je auto?’
Ritten die niet langer duren 

dan de opwarmfase zijn niet 

ideaal voor auto’s met een 

verbrandingsmotor. Er kunnen 

dan storingen optreden. Als een auto alleen korte stukjes rijdt, gaat 

de kwaliteit van de olie snel achteruit. Die wordt niet warm genoeg 

waardoor verdunning door condenswater en brandstof optreedt, 

met smeerproblemen als mogelijk gevolg. Diesels kunnen problemen 

krijgen met het roetfilter, dat ook te weinig op temperatuur komt. 

Daardoor kan het verstopt raken. Bovendien is bij een koude motor 

het brandstofverbruik, de motorslijtage en de uitstoot van schade-

lijke stoffen hoger.      

‘Mag ik mijn auto op straat 
wassen?’
Dat bepaalt de gemeente waar je woont. In 

veel nieuwbouwwijken zijn gescheiden 

rioolsystemen aangelegd, waarbij via de 

straatputten alleen hemelwater wordt 

afgevoerd. In die gemeenten mag je je auto niet met shampoo 

wassen. Wil je het zekere voor het onzekere nemen? Ga dan naar 

een speciaal daarvoor ingerichte wasplaats bij een tankstation. 

‘Hoe vaak moet ik mijn olie 
peilen?’
Als je net een nieuwe of nieuw gebruikte 

auto hebt: regelmatig. Eerst om de 500 km, 

dan om de 1000 km totdat je een goede 

indicatie hebt van het verbruik. Daarna kun 

je de peilfrequentie daarop aanpassen. Voor je 

bandenspanning geldt: eens per maand.

Herkenbaar? Je stevent op de pomp af en twijfelt ineens of je 

tankdop nou aan de linker- of rechterkant van je auto zit. Voordat 

je met je hoofd uit het raam gaat hangen: kijk eens naar het 

tankicoontje op het dashboard. Als het slangetje rechts zit, zit je 

tankdop in de meeste gevallen ook rechts en andersom. Bij 

sommige auto’s is het icoontje bovendien voorzien van een pijltje 

dat in de goede richting wijst.

Hier met je rekening!
Dealer, fastfitter op de hoek, of die garage waar je buurvrouw zo 

lyrisch over is. Aan wie vertrouw jij je auto toe? Op anwb.nl/

garagereviews vind je onafhankelijke beoordelingen van meer 

dan 6100 garages én je kunt er zelf een review achterlaten. Door 

je ervaringen te delen, doe je niet alleen een ander maar ook 

jezelf een plezier: iedere maand betaalt de ANWB de garage-

rekening van twee beoordelaars. 

Uhhh... 
waar zit mijn tankdop?

RANDOLFS 

BOODSCHAPPENLIJSTJE

Wegenbelasting: 
 € 110

Verzekering:  
€ 63

Tanken:  
€ 106

Onderhoud:  
€ 17

Totaal per maand:  € 296

Afschrijving: als Randolf zijn  

Subaru nu zou verkopen, zou zijn 

auto nog ongeveer € 7750,-  

opbrengen. Hij heeft dan per  

maand € 284,- afgeschreven. 
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Oproep aan Sprite Mk I eigenaren

In de nieuwe Bonhams showroom in de Londense Bond Street 
worden op 6 december twee bijzondere Healeys geveild: 
ONX113, de unieke Coupé uit de nalatenschap van Donald 
Healey, en SMO 746, de ex-Works Modsports racer van John 
Gott.
Joe Jarick maakte voor Bonhams een beschrijving van ONX voor 
hun catalogus. Van Joe en van Bonhams kregen wij toestemming 
dat verhaal te plaatsen in de komende twee nummers van ons 
blad. Hier vast een opwarmer: de prachtige ONX en de woeste 
SMO. 

Bonhams Bond Street Sale op 6 december

Practical Classics Guide to the Austin Healey (£6.99)
This special publication, produced by Practical Classics 
magazine, contains everything you’ll ever want to know 
about buying, running and working on the Big Healeys. 
From Donald Healey to Leonard Lord and beyond, we’ll 
take you on a journey that promises a unique insight into 
how BMC’s sporting roadster took on the world and won.

Wim Janzen stuurde een bericht naar 
de redactie met als onderwerp Healey 
1000/4. De eerste reactie was dat 
Wim vast een tikfout had gemaakt, 
maar na het lezen van de bijlage bleek 
de typeaanduiding wel degelijk correct. 
In de bijlage zat namelijk een artikel uit 
Motorcycle Sport van mei 1975. Het 
ging over een motorfiets die door de 
gebroeders Tim en George Healey is 
ontworpen en gefabriceerd. 
Die Healey-brothers zijn geen familie 
van... maar hun ontwerp zou Donald’s 
instemming mogelijk wel hebben 
gehad. In de review werd bijvoorbeeld 
lovend gesproken over het door de 
gebroeders bewerkte - ook voor die tijd - 
ouderwetse Ariel Square Four motorblok 
(liefkozend de Squariel genoemd), over 
de gewichtsbesparing en het gebruik van 
lichte metalen en over de prestaties van 
de 1000/4. 
Motorcycle Sport schreef in mei 1975 
enthousiast: “Friends, you have no idea 
just how grossly overweight all the big 
bikes seem to be, and how unnecessary 
it all is, what’s more. With only 45 b.h.p. 
the 1000/4 still has the kind of speed 
that you might expect from a modern 
motorcycle, and its fuel consumption is 
low to boot.”
Gebruik van een oud ontwerp motorblok 
in een aansprekend sportief voetruig! Is er 
een parallel met naamgenoot DMH?
Wim Janzen vond op internet nog 
een Healey motorfiets die in 2013 bij 
Bonhams is geveild voor € 40.000.

Healey 1000/4

Jan Spiele stuurde een artikel uit het 
blad Classic & Sports Car van september 
2015 (Vol. 34 Issue 6, p12) onder de 
kop “DVLA: prove your car’s history”. 
Het artikel gaat over een conflict tussen 
de Driver Vehicle and Licensing Agency 
(DVLA) en de Bugatti Owners’ Club uit 
dat land. Jan is Healeyman en Bugatti-
liefhebber (lees bijvoorbeeld Don van 
Gool’s portret van hem, genaamd “De 
Andersdenkenden” in Healey Magazine 
nummer 5 van 2014).
Hoewel het verhaal in Classic & Sports 
Car dus niet direct over Healeys gaat 
denkt Jan dat wij in de komende jaren de 
gevolgen zullen merken van wat nu in de 
UK op gang is gekomen.

Toen we Healey zagen,  
waren we verkocht

Aanleiding was volgens Jan “het geklooi 
met auto’s die als originele Bugatti’s in 
omloop worden gebracht”. De DVLA, de 
Britse RDW, kwam er achter dat recent 
gebouwde pur sang recreaties age-related 
chassisnummers hadden gekregen hoewel 
die auto’s volgens de eigen normen 
gloednieuw waren en geen recht hadden 
op historische registratie. 
De kern van het conflict gaat over 
reconstructed classic vehicles met 
oorspronkelijke onderdelen, met name 
over de leeftijd van die auto’s en de 
oorsprong van hun onderdelen. De 
DVLA weigert overigens, tot ergernis 
van de Bugatti Owners’ Club (BOC), 
zelf definities van originaliteit van 

componenten te geven. 
De BOC waarschuwt zijn leden dat 
Bugatti’s “will be placed under scrutiny. The 
onus is being put on owners to prove their 
car is genuine”.

“De DVLA heeft in ieder geval de 
knuppel in het hoenderhok geworpen” 
schrijft Jan Spiele. “Ik weet uit eigen 
bronnen dat er in de Britse Bugatti-
wereld al veel eigenaren erg slecht 
slapen aangezien hun Bugs niet meer 
verkoopbaar zijn!”.

Dit is weer een leuke kans op een 
professionele photo shoot voor je Kikker  
en om onze hobby breed in de 
belangstelling te brengen. 
Reacties (redactie@healey.nl) worden 
doorgestuurd naar Frank Buma van de 
ANWB.

groot en wijdde zich na de rallysport aan haar eerdere passie (die 
zij overigens deelde met Pat Moss): paarden en later ook koeien.
Ann Riley is 81 jaar geworden. Net als haar vriendin en driver Pat 
stierf Ann op de 14e oktober, precies 7 jaar later. Ann (Wisdom) 
Riley is maandag 26 oktober gecremeerd in Northamton. 

In het Brabants Dagblad stond begin 
september een verhaal van Leo van 
Marrewijk met foto van Kees Martens 
(van de Persgroep) in de rubriek ‘Mijn 
Weekend’.

Je hebt van die mensen die práten met 
hun auto. Jaap van Engers is een van 
hen, al heeft hij een milde vorm van 
conversatiedrift met z’n bolide. “’Goed 
gedaan’, zeg ik altijd als we een tour 
hebben gemaakt.” Zo’n complimentje is 
misschien ook wel op z’n plaats, omdat 
de oldtimer dit jaar z’n 50ste verjaardag 
viert. De laatste zeven jaar verkeert 
de Austin Healey, een klassieker in de 
categorie zo-worden-ze-niet-meer-
gemaakt, namelijk in de liefdevolle handen 
van Jaap van Engers (63) en zijn vrouw 
Sonja (61) uit Heesch. In het weekend 
doen ze weinig liever dan lekker toeren 
met hun Austin Healey. 
En dat terwijl het balletje ook anders 
had kunnen rollen, vertelt Jaap. “Ik wilde 
in eerste instantie een Porsche kopen.” 
Waar zijn omgeving zich al hardop afvroeg 
of Jaap ‘helemaal gek’ was geworden, 
bracht een vakantie in de Alpen uitkomst. 
“Daar kwamen we meerdere keren zo’n 
stoet met klassieke auto’s tegen. Toen 
we de Austin Healey zagen, waren we 
meteen verkocht.” Ze hebben ‘geen 
seconde’ spijt gehad van de aankoop. 

“Dit is nog het echte autorijden: back to 
the roots en toch is het comfortabel en 
oerdegelijk.” 
Behalve het rijgenot levert de Healey 
nog iets op: aanspraak. “Onderweg gaan 
de duimen omhoog en zitten mensen 
te zwaaien. Of we ‘m nu parkeren op 
de markt in Oirschot of langs de Maas 
toeren: overal worden we aangesproken 
en gecomplimenteerd. Je voert dankzij de 
auto de leukste gesprekken. Ook wat dat 
betreft ben ik achteraf blij dat het geen 
Porsche is geworden. Daar wordt meestal 
iets anders op gereageerd.”

Jan Spiele

1959 Works Rally 3000 SMO 746 - Ex John Gott

ONX 113 - Bonhams

Ann Wisdom
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Flip Brühl (flip@bruhl.nl)HEALEYDOKTER 

Heeft het zin de armschokbrekers in  
de achterwielophanging van de Sprite 
te vervangen door afstelbare of stijvere 
exemplaren?

De Armstrong schokbreker
De wegligging van een vaste achteras is gebaat bij een zo slap 
mogelijke schokdemperinstelling: kortom een Armstrong 
armschokbreker, liefst een wat uitgewoond exemplaar. Ik besef 
dat dit niet logisch klinkt. De industrie heeft zich dan ook 
geworpen op dikkere schokbrekerolie en zwaardere klepveren om 
uw uitgewoonde schokbrekertjes weer “nieuw leven” in te blazen. 

Een schokbreker zet trillingen die door het rijden in de vering 
en de banden ontstaan om in warmte. Iedere band stuitert, net 
als een bal, met een eigen frequentie. Iedere veer heeft ook een 
eigen frequentie. Bladveren dempen zelf al iets doordat de bladen 
over elkaar schuiven. Als er geen schokbrekers gemonteerd 
zijn stuitert de band over het wegdek en hangt soms zelfs in de 
lucht. De auto deint als een bootje op een wilde zee. Te harde 
schokbrekers lanceren de auto op hobbels. 

Wat betreft de Sprite: er is achter bijna geen ruimte voor 
telescoopschokdempers. Men lost dit meestal op door die 
dempers schuin naar voren te plaatsen. Desondanks kunnen 
telescoopdempers het bereik van de achteras meestal niet 
aan; de demper bereikt haar eind voordat de achteras in- of 
uitgeveerd is. Dit geeft een keihard eind aan de asbeweging. 
De gevolgen zijn een onvoorspelbaar weggedrag, afgescheurde 
schokbrekerophangpunten en kapotte schokbrekers. Mocht 
het toch lukken voldoende lengte te maken, dan is de 
schokdemperkarakteristiek niet goed af te stellen omdat de 
schokbrekers door de horizontale stand bij inveren bijna niet 
bewegen en dus niet dempen. In uitgeveerde toestand, als de 
telescopen nog enigszins heen en weer gaan, dempen ze wel en 
meestal te veel.

Laat u niet verleiden! Het is onzin. 
Bovendien, dikkere olie dan SAE 
30 leidt meestal tot beschadiging 
van het inwendige van de 
schokbreker. Armstrongs worden 
nooit helemaal tot de nok gevuld, 
de olie moet kunnen uitzetten.

Hoe werkt het; een schokbreker 
dempt altijd minder bij de 
ingaande (droop= bump) dan bij 
de uitgaande (rebound) slag. Bij 
de tegenwoordige dempers kan 
de karakteristiek van snelle en 
langzame bewegingen naar wens 
getrimd worden. Armstrong 
dempers kunnen dat ook. Het 
is specialistenwerk. Er bestaan 
verschillende body’s met 
verschillende doorsneden van 
de zuigers en boringen waar de 

demperolie doorheen moet. Er zijn 3 verschillende soorten dikke 
veren voor bump en 3 verschillende kleine veren voor rebound 
verkrijgbaar die de strakheid van het afblaasventiel regelen.  
Een achteras die te veel gedempt wordt gaat juist springen. In 
bochten tilt de auto dan ook eerder zijn achterpootje op.

Voor de echte fijnproever zijn er originele, van buitenaf, in 
rebound afstelbare, Armstrongs te koop (zie foto). Houd er 
rekening mee dat, als u er al de hand op kan leggen, goud 
goedkoper is. 
Peter Caldwell in de USA modificeert gewone, niet afstelbare 
Armstrongs die daarna, met draaiknopjes van buitenaf, in droop 
en rebound afstelbaar zijn (zie foto). De speciale dunne olie in 
de Caldwell’s wordt na intensief gebruik wel heter maar niet veel 
dunner, zodat de schokbrekers ook als ze warm zijn goed blijven 
werken. Ze werken fantastisch en zijn nog net betaalbaar.
Ga er eens op een leeg hobbelig parkeerterrein mee 
experimenteren. Eerst alles veel te strak zetten, daarna alles zo 
los mogelijk en vervolgens langzaam klikje voor klikje strakker.  
Probeer eerst droop en dan rebound. Te veel droop laat de as 
uitbreken, te weinig rebound geeft een golvende auto alsof je op 
zee bent. 

Dank aan Ard de Ruiter voor het becommentariëren van dit 
artikel.

World Wide Autoparts
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MENS EN HOBBY

MENS EN HOBBY

Eerste kilometers.
Zonder enige twijfel mogen Hans en eega 
Hermiene zich rekenen tot de wat oudere 
jongeren. Hans (83) is echter nog goed 
ter been, maar ietsje langzamer gaat het 
wel. Wanneer we informeren naar zijn 
jonge jaren, verschijnt er onmiddellijk een 
geamuseerde grijns op zijn gezicht. Hansje 
bleek al vroeg wat licht ondeugende 
trekjes te hebben. Zijn vader, die huisarts 
was, reed zijn praktijk in de oorlog met 
een Steyr. “Tijdens het kerkbezoek van 
mijn ouders reed ik, als dertienjarige, naar 
een vriendje aan de andere kant van het 
dorp. Natuurlijk zorgde ik er wel voor 
dat de Steyr weer netjes thuis stond als 
zij terug kwamen. Toen ik zestien was, 
hadden we thuis een Pontiac Silverstreak 
van 1948. Mijn vader bezocht, in die 
dagen, wekelijks zijn patiënten in het 
ziekenhuis in Leiden en ik reed dan terwijl 
mijn vader de binnenkant van zijn ogen 
bestudeerde. Ik weet nog dat ik hem 
regelmatig wakker schudde wanneer we 
in het vizier kwamen van politie. In die 
dagen haalde je dus je rijbewijs zonder 
les te nemen. Ook het examen was een 
formaliteit”. 

Techneut en ondernemer.
Wanneer Hans onder de wapenen moet 
komen kiest hij voor de luchtmacht. Hij 
had besloten dat hij piloot zou worden. 
Hij kwam inderdaad in de selectie, 
samen met nog 40 dienstmakkers. “Wij 
zouden de nieuwe Gloster Meteor- 
straaljagerpiloten worden”, herinnert hij 
zich. Aanvankelijk verloopt zijn opleiding 
geheel volgens wens, maar zijn resultaten 

Hans Post Uiterweer, een ‘ster’ speler in Healeykringen.

Don van Gool

Natuurlijk kunnen wij een erelid van onze club niet beter 
aanduiden dan ‘ster’ speler. Hans beheerde immers 20 jaar 
de pecunia van onze club. Bovendien was hij actief tijdens 
allerlei evenementen. Een bekende persoon dus, die al vroeg 
toetrad tot de Healeygelederen. Echter, de schijnbaar zo 
uitgebalanceerde Hans Post Uiterweer, blijkt zeker ‘wilde’ 
achtergronden te hebben en zijn ‘sterkwalificaties’, mogen 
ook in een breder licht gezien worden.

en vertrouwen in de toekomst kelderen 
in gelijke tred met het aantal Meteors dat 
neerstortte. “Daarom werd ik in die tijd 
op verschillende technische opleidingen 
geplaatst en kreeg ik een belangrijk deel 
van mijn eerste technische scholing”. 
Na de diensttijd belandde Hans bij 
Fokker op de modificatie/licentieafdeling 
waar hij alsnog in aanraking kwam met 
diezelfde Meteor. Na enkele jaren werd 
de ondernemersgeest in hem gewekt 
en kocht hij een autorijschool annex 
taxibedrijf in de Bollenstreek. Niet zonder 
enig gevoel voor humor doopte hij het om 
naar “Flora”. Tijdens één van de taxiritten 
naar Oostenrijk bracht hij enkele jonge 
Dirndels naar huis. Hermiene, later zijn 
vrouw, was één van de klanten. Daarom 
vestigde hij zich in Oostenrijk en vond 
werk bij Steyr Daimler Puch. De verhalen 
van Hans zijn amusant en onderhoudend. 
Maar ook ‘ins Ausland’ werd de zelfstandig 
ondernemer in hem wakker. Zijn werklust 
en handelstalent legden hem geen 
windeieren. Eenmaal terug op vaderlandse 
bodem werd Fokker opnieuw zijn 
werkgever en hij bleef daar als procurist 
in diverse leidinggevende functies tot zijn 
pensioengerechtigde leeftijd. 

Ster-klasse.
Auto’s hebben altijd een belangrijke rol 
gespeeld in het leven van Hans. Hij zag 
er vele gaan en komen. Grappig is dat 
Hans, tijdens ons gesprek, regelmatig 
aangaf een Pietje Precies te zijn. Gezien 
zijn werkzaamheden bij Fokker niet 
onlogisch. Het zit hem echter werkelijk 
in zijn genen. De dag voor ons bezoek 

Pietje Precies en workaholic.
Onze gastheer hebben we tijdens dit gesprek wel anders 
leren kennen. Hij bleef ons verbazen, met bijvoorbeeld 
een bijzondere postzegelverzameling, die hij sinds zijn 
vierde jaar koestert. De diversiteit van zijn werkomgeving 
is ook opmerkelijk. Hij werkte in Oostenrijk en via 
Fokker op alle delen van de wereld. Ook de intensiteit 
waarmee hij dit deed was enorm. Overal kwamen zijn 
capaciteiten bovendrijven en daarmee groeiden ook 
zijn verantwoordelijkheden. “Als je veel kan, kun je 
ook steeds meer”, volgens Hans. Na zijn pensionering 
werd hij bedrijfsleider en boekhouder in het autobedrijf 
van zijn jongste zoon (hij zou dat blijven doen tot zijn 
tachtigste). Neem daarbij ook in overweging dat er thuis, 
na pensionering, nog restauratieprojecten onderhanden 
werden genomen. Hans restaureerde onder andere 
gedurende zeven jaar zijn Mercedes 220 van 1955, 
die hij nog altijd in zijn bezit heeft. Ook de Big Healey 
demonteerde en monteerde hij samen met zijn zoon. 
De restauratie zelf liet hij over aan Michiel Capelle en 
daar spreekt hij lovende woorden over. Dat zijn boven 
vermelde eigenschappen hier garant staan voor een 
perfect eindresultaat moge duidelijk zijn.

Meer dan kilometers maken.
Hans Post Uiterweer is een bekende verschijning binnen 
de club. Hij en zijn vrouw Hermiene zijn veelvuldig  op 
meetings te vinden, maar ook bij diverse rally’s kun je 

hen tegenkomen. De sociale betrokkenheid van de 
Post Uiterweers is groot. Die bleef niet beperkt tot het 
clubniveau. “Samen op vakantie met Cees Kooij, Kees 
van Zijl en Co Bonting en Ans was een feest”, zo vertelt 
Hans. “Nog altijd onderhouden we warme contacten 
met de echtgenotes van de overledenen”. Hans en 
Hermiene hadden een fraaie collectie oldtimers, 
maar sinds de gezondheid ietsje minder is heeft Hans 
besloten om het aantal wat beheersbaarder te maken. 
Maar rijden dat blijft. Vanwege een heupfractuur was 
hij genoodzaakt om op het laatste lustrum met een 
Mercedes te verschijnen. “Maar ik moest gewoon gaan. 
Ik heb, behalve het eerste, alle lustrums meegemaakt!”

Geen sterallures.
Hans Post Uiterweer is al eerder uitgeroepen tot 
een ster in Healeykringen. Niet zonder reden is 
hij gelauwerd met de versierselen van ‘erelid’. Hij 
heeft echter altijd de uitstraling behouden van een 
bescheiden mens. Van sterallures is dus geen sprake en 
die andere ‘sterrenstreken’ zijn hem vergeven.

legde Hans een lijst aan van alle auto’s 
die hij ooit bezat. Niet alleen met naam, 
maar ook met kentekens en exact alle 
data. Hij reed maar liefst 40 verschillende 
Mercedessen. Daar zitten nog niet de 
auto’s zonder ster bij. Zijn keuze voor 
Mercedes is niet zo verwonderlijk. Het 
complete gezin bezocht regelmatig 
familieleden in het moederland van 
Hermiene op. “Gaandeweg werden de 
wagens steeds luxer en groter”, aldus 
Hans. “En als dat comfortabel kon was 
dat prettig. Maar de aantrekkelijke prijs 
van diesel gaf toch de doorslag”. In 1982 
“ontwaakte” Hans pas echt en werd er 
een Sprite MK 2 aangeschaft. “In principe 
zochten we iets om open te rijden en ook 
een oldtimer en dat werd dus een kleine 
Engelse auto”. Kennelijk beviel dat open 
rijden zo goed dat er ook een Mercedes 
190 SL werd aangeschaft en Hans sprong 
maar overal gelijk in het diepe. Zowel in 
de Mercedes-club als in de Healey-club 
werd hij bestuurlijk actief. Hans werd in 
1985 penningmeester van onze club en 
zou dat 20 jaar blijven doen. We mogen 
daarom gerust spreken van ‘Ster-klasse’ in 
meervoud!       

Hans bij zijn 220

Mercedes Benz 220

links de 190SL van  
Hans en Hermiene
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Hoewel de achtste editie van DLN nog deze maand wordt 
verreden is de datum van nummer 9 al bekend: 12-13 november 
2016. De route loopt in 2016 van noord naar zuid. Omdat er 
maar voor 40 equipes plaats is en belangstelling altijd groot is 
moeten gegadigden de inschrijfdatum in maart 2016 de gaten 
houden. Meer informatie volgt via nieuwsbrief en website.

Keep the rubber on the track & pedal to the metal

In 1991 richtten AHOCN-leden Rinus Sinke, Mark Schmidt en 
Willem Kwakkel tijdens een bijeenkomst in Apeldoorn de Dutch 
Healey Competitions op. Animo voor activiteiten van DHC was 
direct groot, aanvankelijk met deelname aan circuitraces maar 
later vooral met inzet van Healeys in klassieke rally’s. 
Vanaf 1992 maakt een DHC-vertegenwoordiger deel uit van 
het bestuur van de AHOCN. In 2015 is een kwart van de 
Healeyclubleden tevens DHC-lid. In dit tweede jaar van het 
DHC Rally Championship zijn zo’n 50 Healeys actief in klassieke 
rally’s. Dutch Healey Competitons bewijst al bijna 25 jaar dat 
veel clubleden hun Healey als klassieke sportwagen gebruiken, 
zoals Donald dat ruim 60 jaar geleden ook heeft bedoeld.

In 2016 wordt de DHC dus 25 jaar en dat vijfde lustrum wordt 
natuurlijk gepast gevierd. Een reprise van Healey Meets Le Mans, 
zoals in 2006 is georganiseerd, leent zich bij uitstek voor dat 
feest. Daarom worden alle leden van de AHOCN bij Le Mans 
Classic van 8 tot en met 10 juli 2016 uitgenodigd.
Het wordt net als tien jaar geleden weer mogelijk op de gezellige 
Healeycamping in een tent bij het circuit te overnachten, maar in 
Le Mans zijn natuurlijk ook kamers beschikbaar. En net als toen 
kunnen feestvierders met hun Healey enkele demonstratieronden 
over het beroemde Circuit de la Sarthe rijden. 
Hoogtepunt wordt een uniek optreden van de Austin Healey 
3000MKII Sebring 54 FAC, die in grootse stijl over het circuit 
gejaagd gaat worden door Jaap Sinke en niemand minder dan Jan 
Lammers. Die is dan net 60 jaar geworden, maar zoals hij zelf 
altijd zegt: Die auto weet niet hoe oud ik ben.
Op de Dunlop tribune zal deze legendarische race-Healey 
prachtig in actie te zien zijn tussen zijn roemruchte tijdgenoten. 
Reserveer dus 8-10 juli 2016 vast in de agenda. Meer informatie 
en online inschrijfformulieren komen via de nieuwsbrief en de 
AHOCN/DHC website.

DHC wordt 25 jaar

Het DHC rallykampioenschap wordt dit jaar dus weer beslist in 
de De Langste Nacht. De eindstand is daarna op de AHOCN-
website te vinden onder DHC/DHC Rally Kampioenschap/
Kampioenschap 2015. Er zijn afzonderlijke klassementen voor de 
auto en voor de navigator in Sportklasse en Toerklasse. 

DHC Rally Championship

DHC Rally Happening 2016
Op 23 Januari vindt de derde editie van de Rally Happening 
plaats in het Healey Museum in Vreeland. Alle Healeyrijders en 
navigatoren die aan rally’s meedoen of willen meedoen worden 
uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Op het programma staan 
de huldiging van kampioenen van het DHC Rally Championship 
2015 en de presentatie van de rallykalender van 2016. Meer 
informatie volgt op www.healey.nl onder DHC en op de 
Facebookpagina “Austin Healey Owners Club Nederland/
Dutch Healey Competitions”. Aanmelden voor deelname 
aan de Rally Happening op 23 januari 2016 kan via het online 
inschrijfformulier op www.healey.nl of eventueel telefonisch bij 
Rinus Sinke (+31653196210).

Technische Meeting
Op 26 maart 2016 is de jaarlijkse Technische Meeting bij Flex 
Healeyparts in Herwijnen. Wim Janzen is onze gastheer. Vorig 
jaar konden de deelnemers in vier parallelgroepen genieten van 
uitleg door experts. Meer informatie volgt.

InterClassics met DHC Healeys
Van 14 tot en met 17 januari 2016 staat op InterClassics 
Maastricht de clubstand van de AHOCN/DHC met als motief 
de Tulpenrallye. Regio Zuid-Zuid organiseert als vanouds de 
gezelligste stand van de beurs, dit keer weer op de foyer op de 
eerste etage. Healeys uit de Tulpenrallye 2015 en de winnende 
Austin Healey 100/6 replica Works rallycar staan er te pronken. 

DHC team in 63e Tulpenrallye
van 1 tot en met 7 mei 2016 voert de Tulpenrallye van Saint-
Vincent in Italië naar Noordwijk. Er zullen weer veel Healeys 
meedoen - vorig jaar waren er zo’n 15 Healey-equipes - en er is al 
een DHC Team met 5 Healeys in de Expertklasse. De glorieuze 
winnaars van 2015, Rinus Sinke en Bart den Hartog, zullen met 
hun Works replica 100/6 natuurlijk weer vooraan meestrijden. 
De aankomst in Noordwijk op zaterdag 7 mei wordt als altijd een 
feest. Noteer die datum en kom de Healey-equipes verwelkomen 
in Huis ter Duin.

De XIX Tour Ecosse
De negentiende Tour Ecosse, de rally van de DHC-oprichters 
waar sportiviteit en gezelligheid zo mooi samen gaan, wordt in 
2016 gehouden van 22 tot 26 september. Lees het verslag van de 
Tour Ecosse van 2015 in dit nummer, volg de nieuwsbrieven en 
let op www.tourecosse.nl.

De Langste Nacht 2016

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

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.

16:00 TC 0 Hoeve De Laathof,  
Langstraat 3, 6245 KK Mesch

START

17:10 TC 1 Stein
18:40 TC 2 Kelpen-Oler
19:35 TC 3 Liessel
20:17 TC 4 IN Restaurant D’n Brabander  

Ripseweg 2, 5424 SM Elsendorp 
pauze plus diner

22:02 TC 5 Overlangel
23:02 TC 6 Ommeren
00:17 TC 7 Kootwijkerzand
01:32 TC 8 Posterenk
02:17 TC 9 IN Carrosseriebouw Jansen,  

Eikenweg 13, 8124 RH Wesepe
pauze

04:09 TC10 Zwarte Dennen
05:19 TC11 IN Dieverzand pauze
06:34 TC12 Zwiggelte
07:44 TC13 Veendam
08:34 TC14 IN Café Restaurant Jachthaven,  

Plankpad 7, 9948 PK Termunterzijl
FINISH

Over enkele dagen, op zaterdag 14 en 
zondag 15 november, strijden 40 Healeys 
om de laatste kampioenschapspunten 
wel 17 uren lang van het zuidelijkste 
puntje van Limburg tot na Delfzijl. De deelnemers bereiden 
zich nu al voor en zij zullen in de grote nachtrally van de DHC 
het uithoudingsvermogen van hun Healeys en van henzelf op 
de proef stellen. Alle andere Healeyliefhebbers kunnen straks 
meegenieten door op de controleposten van DLN aanwezig te 
zijn. Vooral op de TC’s IN is er altijd drukte van belang, wanneer 
de equipes zich melden bij de marshalls en er gelegenheid is voor 
gezelligheid en een ondersteunend praatje. Supporters welkom!
Een overzicht van de definitieve TC-posities van de De Langste 
Nacht 2015 (de tijden zijn benaderingen van aankomsttijden van 
de eerste Healey):

De Langste Nacht
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Het Ardennenoffensief

AHOCN CLUBWEEKEND 2016

AHOCN CLUBWEEKEND 2016

Gewelddadig? Hopelijk niet! Geweldig? 
Vast en zeker!
Ons jaarlijks clubweekend wordt van 24 
tot en met 26 juni 2016 echt wel wat 
bijzonders. Dankzij onze jongste regio 
Flanders, die de taak van de organisatie 
toebedeeld kreeg, kan dit evenement 
nu even buiten onze nationale grenzen 
plaatsvinden. Een flink aantal argumenten 
deden de Belgen kiezen voor de regio van 
Spa in de oostelijke Ardennen, ook Eifel 
Ardennen genoemd, om aldaar met onze 
Healeys samen te komen.
Vooreerst is Spa, of beter Spa-
Francorchamps, voor iedere autofanaat 
al een begrip op zichzelf. Niet toevallig 

wordt het circuit aldaar als één der 
mooiste ter wereld beschouwd. Daarnaast 
is in deze regio het klassieke rallyrijden 
zowat tot een nationale sport uitgegroeid. 
De vele steile en bochtige wegen te 
midden van de uitgestrekte wouden en 
veengebieden beloven dus het beste voor 
de “rijders” in ons midden. Maar vooral 
ook voor de genieters is er heel wat leuks 
voorhanden in deze streek.

Vooreerst het hotel
Na een zorgvuldige selectie op criteria 
zoals luxe en comfort, bereikbaarheid, 
service en onthaal en regionale 
toeristische attracties, viel de keuze op 

meerdere musea rond dit thema binnen 
bereik. 
Spa en water zijn onafscheidelijke 
begrippen: het hotel heeft een uitgebreid 
aanbod voor zwemmers en van sauna 
of andere wellness-behandelingen. Wil 
je het neusje van de zalm, bezoek dan 
Les Thermes, het ultieme kuurpaleis 
dat direct in de buurt van het hotel ligt. 
Het automuseum in de kelders van de 
eeuwenoude abdij van Stavelot behoort 
tot de beste in Europa. Wil je liever een 
paar uurtjes de natuur in, dan is er een 
grote keuze van goed bewegwijzerde 
wandelpaden in de directe omgeving. 
Meer daarover volgt nog wanneer het 
programma volledig zal vastliggen; wordt  
dus vervolgd.

Inschrijven kan al
Nu is het zaak om zo vlug mogelijk in te 
schrijven zodat je in de luxekamers met 
uitzicht terecht komt, of wil je vooreerst 
weten wat dit bijzondere weekend gaat 
kosten?
Door keihard onderhandelen wordt de 
prijs voor het hele weekend beneden 
de €250 per persoon gehouden. En dit 

het SILVA Hotel in Spa-Balmoral met 
het nabijgelegen golfterrein Royal Golf 
Club des Fagnes en Les Thermes de Spa, 
de moeder aller kuuroorden. Dit vroegere 
Dorint hotel werd totaal vernieuwd en de 
117 kamers zijn uiterst modern en luxueus 
ingericht.
Een flink aantal van deze kamers kijkt 
uit op de mooie vallei met het meer en 
uitgestrekte bossen in de verte. Deze 
zullen met voorrang toegekend worden 
aan de vroege inschrijvers. (Haasten dus!)

Het programma
Naast alles wat gebruikelijk is bij een 
dergelijk evenement - ritten, buffetten, 
open bar, diner dansant, enzovoort - 
worden meerdere opties aangeboden 
zodat iedereen optimaal van dit weekend 
kan genieten.
Zo wordt de zaterdagrit opgedeeld in een 
ochtend- en een namiddagrit, waarbij 
men kan kiezen de één, de andere, of 
beide te rijden. Dit biedt dan aan iedereen 
de gelegenheid om zijn/haar specifieke 
voorkeur aan bod te laten komen. Wil 
je inderdaad meer weten over het echte 
Ardennenoffensief, dan zijn Bastogne en 

voor twee overnachtingen in werkelijk 
superieure hotelkamers, natuurlijk met 
uitgebreid ontbijt, plus twee diners, 
lunch en dansavond op zaterdag en 
gratis toegang tot het zwembad. En, 
vanzelfsprekend, met road book, 
rallyplaat, goodie bag enzovoort. Werkelijk 
een all inclusive, buiten de vloeistoffen 
voor de Healey en uzelf. 
Wie vroeger en/of later wil logeren kan 
genieten van de (zeer) speciale extra 
prijs van €120 per nacht voor een 
tweepersoonskamer, inclusief ontbijt (dus 
€60 per persoon per nacht). Wil je op 
zondag op de retourroute nog wat gezellig 
nakaarten dan zorgt regio Zuid-Zuid 
voor een stemmig lunchbuffet in Kasteel 
Limbricht voor een optioneel bedrag van 
€25.
Inmiddels staat ook het 
inschrijvingsformulier op de website: dus 
niet meer aarzelen en inschrijven voor dit 
bijzondere Healeyfeest.

Wij wensen jullie allen hartelijk welkom!
Het Organiserend ClubWE Comité: 
Philippe Deckers, Paul Borloo, Luc en 
Annick de Corte, Paul en Inge Meersman 
(e-mail ClubWE@healey.nl)

bochtige Ardennen

Hotel Spa Balmoral Le Rendez-vous de l’Europe

Hotel Spa-Balmoral Wellness

Hotel Spa-Balmoral

Philippe doorwaadt Ardennen
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Sports Car Centre Garage
Withuisstraat 8 • 4845 CA Wagenberg

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

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

Telefonische afspraak

Engelse en Italiaanse sportwagens

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

GEZOCHT 
BIG HEALEYS

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

 

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

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

Owner Gábor Konkolyi

Austin Healey & English Car Service

Official Dealer

40 helden van It Twalûk Pieter Visser, docent it Twalûk

Stralende koppies in Austin Healeys

Het is bijna zover!
“Oh, kijk daar komt er één. En daar nog 
één”. De rust in de klas is verstoord. De 
leerlingen lopen naar het raam om te 
kijken. Tussen negen uur en kwart voor 
tien verzamelen elf Austin Healeys en een 
BMW Cabrio zich op het plein. Een bonte 
verzameling prachtige rode, groene, gele 
en zilverkleurige auto’s.
Al snel verschijnen er leerlingen op het 
plein, die alles van dichtbij willen bekijken. 
Bij 40 leerlingen van de zml-school It 
Twalûk uit Leeuwarden stijgt de spanning. 
De rallybordjes, waarop het nummer van 
de auto staat waarin ze zitten, komen 
tevoorschijn. Het wachten om naar buiten 
te kunnen duurt bijna te lang.

Het is zover! 
Vrijdag 11 september 2015: De leerlingen 
van SO 5 en VSO 1 staan klaar voor de 
rondrit met de Austin Healeys. Rond 
10 uur verzamelen de 40 leerlingen en 
de chauffeurs zich bij de auto’s voor een 
groepsfoto. Na de fotosessie zoeken de 
eerste 10 leerlingen “hun” auto op en 
stappen in. Na kennismaking met de 
chauffeur en wat laatste instructies rijden 
ze langzaam met ronkende motor, één 
voor één van het plein. De stoet stelt zich 
op voor school. 
Ondertussen hebben de motoragenten 
ook laten horen dat ze aanwezig zijn. Zij 
begeleiden de stoet tijdens de vier ritten. 
Kwart over tien vertrekken de Austin 

Healeys, met brullende motoren en 
stralende koppies van de leerlingen, voor 
de eerste rit. De stoet wordt afgesloten 
met de Panda bezemwagen van school en 
een politiewagen.
De rondrit van 45 minuten op deze 
prachtige lichtbewolkte en zonnige 
dag brengt ons via binnenwegen 
langs de dorpen Marsum, Engelum, 
Beetgumermolen, Menaldum, Beetgum 
en Stiens weer bij It Twalûk. Het is 
fantastisch om zo door het Friese 
platteland te rijden. De leerlingen zijn heel 
erg enthousiast en vinden het jammer dat 
het weer voorbij is.
Op deze manier vertrekt de stoet 
vier keer van school, toegezwaaid en 
aangemoedigd door ouders. Van hun 
gezichten is af te lezen dat zij eigenlijk  
ook wel graag …

Tsja, en dan is het weer voorbij!
Wat een dag. De leerlingen en ook 
begeleiders die meereden hebben 
genoten!
Een pluim, wat zeg ik meerdere pluimen, 
voor de organisatie van dit evenement.  
Het was tot in de puntjes geregeld en 
verzorgd door Jetze Visser en andere 
leden van de Austin Healey Owners 
Club Nederland. Het uitzetten van 
de prachtige route, het tijdschema en 
de begeleiding door de (motor)politie, 
alles klopte. Het resultaat van de goede 
samenwerking van initiator Special 
Heroes, de Austin Healey Club en It 
Twalûk was een onvergetelijke dag. 
En als laatste veel dank aan de chauffeurs, 
die met zichtbaar plezier de leerlingen 
rondreden. 
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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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Babbelnamiddag Regio Flanders ten huize Borloo.

Jammer van het wel zeer vroege 
herfstweer op 17 oktober, maar toch maar 
richting het pittoreske Bertem vertrokken 
door het glooiende landschap van de 
provincie Vlaams Brabant. Afspraak bij 
clublid Paul Borloo en zijn zoals steeds 
zeer lieve echtgenote Loeki. De bedoeling 
is/was om zijn privémuseum met 
memorabilia Austin Healey te bezoeken.
Stipt 14 uur zijn wij aanwezig om zeker 
niets te missen van het gebeuren. 
Paul zou Paul niet zijn, zodat wij zeer 
goed ontvangen werden. Zelfs een 
voorbehouden parking werd voorzien. 
Healey’s mochten op het binnenplein 
parkeren; Porsche op het buitenplein en 
alle anderen dagelijkse voertuigen op het 
marktplein! Dagelijkse voertuigen werden 
dus weldegelijk minder gesmaakt…
Op het binnenplein staan de Healey’s 
schaal 1/1 opgesteld in volle glorie. Elk 
goed museum van automobilia heeft 
enkele volwassen modellen opgesteld. 
Dus hier doen wij niet onder voor de 

grote broers… Trouwens de omgeving om 
dergelijke wagens op te stellen kan niet 
beter passen. Een binnenhof van een oude 
boerderij. In de schaduw van de grootstad 
Brussel. Een mooiere locatie bestaat bijna 
niet om Austin Healey’s te showen.
Eerst even een woordje van de 
regiovoorzitter (maar daar waren wij 
eigenlijk niet voor gekomen) vergezeld 
van een lekker tasje koffie en daarna 
kon Mr Borloo van wal steken met zijn 
geanimeerde uiteenzetting van het hoe 
en waarom hij ooit verliefd is geworden 
op onze Austin Healey’s. En ja, aan 
de passie te zien waarmee verteld en 
geluisterd werd was het duidelijk dat 
hij gebeten is door de Healey microbe! 
Ondertussen werden wij verwend met 
een heerlijk huisgemaakt vissoepje door 
Loeki, de gastvrouw van dienst. Als de 
“Flanders” samen komen is er wel altijd 
iets Bourgondisch aan de sfeer! 
En dan het “moment surprise”.  Een 
verzameling Healey spullen om u tegen 
te zeggen. Gaande van folders, posters, 
miniaturen, krantenartikels, enzovoort. 
Mag ik een beetje jaloers zijn alstublieft? 
Iedereen kwam ogen te kort en kon 

zijn bewondering niet onder stoelen of 
banken steken. In groepjes van vijf werden 
wij rondgeleid in het walhalla van Paul. 
Alles netjes gesorteerd, geordend en 
tentoongesteld. Mooie overzichtelijke 
verzameling die ieders bewondering kon 
hebben. 
Zonder het echt te beseffen was het 
18 uur en begon de duisternis te vallen. 
Dus tijd voor afscheid te nemen en 
huiswaarts te keren. Met (weeral) zeer 
goede herinneringen en zaken om over te 
dromen. Paul oprecht gefeliciteerd met 
uw Healey imperium! En Loeki (en Paul 
ook) bedankt voor de perfecte ontvangst 
en de gastvrijheid. En natuurlijk voor de 
bijhorende natjes en droog jes. Het was 
echt super… 
En nu op naar de voorbereiding van het 
Ardennen Offensief 2016 – Clubweekend 
AHOCN – Georganiseerd door Regio 
Flanders van 24 tot 26 Juni 2016. Niet 
vergeten inschrijven dus!

Paul Meersman
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MICHIEL CAPELLE
RESTAURATIES

RESTAURATIES
CARROSSERIE

ONDERHOUD

NIJVERHEIDSSTRAAT 22

7041 GE ’S-HEERENBERG
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INFO@MICHIELCAPELLE.NL
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“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

Je krijgt wat je verdient!

CONTENTE MENSRIT

in Belgiē. Langs Lommel Kolonie en de 
grensgebieden glijden alweer prachtige 
weilanden, bossen en vergezichten aan 
ons voorbij.
In de buurt van Bergeyk duikt dan plots 
dat stukje kaart op in het roadbook om 
te eindigen ten zuiden van Bladel. De 
uitgang is dan ook letterlijk de uitgang 
van de kaart, en dan de dwarsstraat, en 
dan een heeleind. Het lijkt wel of de 
straatnamen gekozen zijn voor onze rit. 
Af en toe passeren we natuurlijk een 
bebouwde kom maar het merendeel van 
de wegen gaat toch door natuur en mooi 
landschap.
En zo komen we aan in de Gouden Leeuw 
in Vessem. Hier hebben we bij een vorige 
Contente Mensrit nog eens aangelegd. 
Intussen is het interieur er helemaal 
gerenoveerd, het brouwproces van eigen 
bier op punt gesteld. Ja, dat hebben onze 
experten vastgesteld door empirisch 
onderzoek. Onze Healeys staan intussen 
geduldig te wachten op het grasveld op de 
binnenplaats. Fijn geregeld.
In de open keuken kun je natuurlijk zien 
wat ze allemaal aan het bereiden zijn, 
zodat meer met het oog besteld wordt 
dan aan de hand van de kaart. Het is 
trouwens erg lekker!

Wat is dat nu weer?
Na de eerste 70 km is het tijd om deel 
twee aan te vatten. Wagen in versnelling, 
rechtsaf, en nu?  Stoppen. Wat hebben 
we vandaag geleerd?  Altijd het road book 
goed lezen. Als er staat dat het vertrek in 

Zondag 20 september, eerst broodjes 
halen bij de bakker in Asten, ontbijt, 
en dan de wagen prepareren voor de rit 
vandaag, dat wil zeggen, nog even wassen 
om netjes aan de start te verschijnen. Nog 
een keer stiekem omhoog kijken. Blauwe 
lucht. We kunnen open rijden.

Royale Brabantse taartpunten
Plaats van afspraak: Kempen Airport te 
Budel, uiteraard in de cockpit ook gekend 
als de brasserie. We worden hartelijk 
ontvangen door de organisatoren en 
krijgen meteen het contentemens-bord 
in de handen gestopt in ruil voor een 
handjevol euro’s. We starten meteen met 
een lekker stuk gebak en koffie of thee. 
Keuze genoeg, en meteen de honger 
gestild. Die Brabanders met hun royale 
taartpunten… Heerlijk.
Met de nodige hoi’s, hallo’s en gedags 
kunnen we een plekje innemen op het 
buitenterras. Genieten van de zon, 
weerzien met bekenden, bijkletsen 
en intussen kijken naar het opstijgen 
en landen van allerlei vliegtuig jes. De 
grootste opkomst ooit voor deze rit: een 
ruime delegatie van de regio Flanders, 
mensen uit het hoge noorden, van alle 
kanten waren ze gekomen.
Uiteraard wordt een briefing gehouden, 
tactisch onderbroken door wat wel 
een Duits oud vliegtuig leek [maar een 
Dakota bleek te zijn, Wim Kievits], waarbij 
gewezen wordt op het mooie weer en 
bijgevolg gemaand wordt voorzichtig te 
zijn voor fietsers en wandelaars. «Roger: 
hebben we begrepen» 
Het vertrek gaat in vijf groepen, waarbij 
de langzaamste wagens natuurlijk eerst 

vertrekken, wij dus in de laatste groep 
zitten en rond 12 uur het vliegveld 
verlaten om vervolgens de rest voorbij te 
snellen.

Road book was AF!
Aan de startlijn krijg je een netjes 
ingebonden road book voorzien van de 
nodige nuttige telefoons en adressen, 
programma, kortom: AF. Het is voor 
ons niet de eerste keer dat we deze 
rit meerijden dus we zijn al een beetje 
voorbereid op een paar -niet al te 
moeilijke- instinkers van het lollige soort 
(ik ga ze niet verklappen, rij volgend jaar 
maar eens mee). Zo waren er meerdere 
versies van het road book.  Achter elkaar 
aanrijden om niet te moeten navigeren 
is dus geen goed plan, en de navigator 
moet zijn/haar ogen open houden als bij 
het omslaan van een bladzijde opeens 
een stukje kaart moet gevolgd worden in 
plaats van bolletje pijl. Dat is niet moeilijk, 
wel een leuke afwisseling. Goed gevonden.

Opeens zijn we in België
We rijden dus weg van het vliegveld voor 
deel 1 van de route. Keurige aanduidingen 
van kilometers en miles, totalen en 
extra aanduidingen zoals straatnamen 
completeren de bijzonder goede bol-pijl 
tekeningetjes. Wat een monnikenwerk is 
dat weer geweest… Een paar spoorwegen 
over, tussen de malievelden, door de 
bossen, hier en daar een varkenskweker 
(ondanks onze verkoudheid toch wel 
iets waargenomen..) en opeens zijn we 

Ivo Huysmans en Jeanne Lingg (Sprite MKIII)
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een bepaalde straat is, dan moet je dat ook doen.  
Na deze eenmalige correctie gaat alles alweer supervlot 
door alweer heerlijke landschappen. Navigator ontspant 
zich, bij elk vakje staat een straatnaam, en dan plots 
twee identieke rode markeringen in het boek, wat is dat 
nu weer?  Simpel, 1800m voor het ene plaatje, en dan 
1800m verder weer dezelfde afstand naar het volgende 
plaatje, het hoort toch zo, niet? 
De maïs is intussen klaar om te oogsten, maar met al het 
water van de afgelopen week hebben de boeren besloten 
een luie zondag te houden tot het droog genoeg is. Goed 
voor ons, geen modder en tractors op de weg. Maar niet 
altijd een goed uitzicht. Je kan niet alles hebben.
En dan opeens, de laatste bladzijde van dat spannend 
boek, rijden we de parkeerplaats van de Golfclub te Sint-
Oedenrode op. Hier drinken we nog een paar biertjes, 
wijntjes of frisdrank. Ideaal om nog even na te kaarten over 
de fijne rit, en we nemen afscheid van elkaar. Tot volgende 
rit.

Bob en Wim, proficiat met de organisatie. Zoals het 
spreekwoord zegt: je krijgt wat je verdient. Dat zagen jullie 
vertaald in het mooie weer, het contrast kan niet groter 
zijn: zoals de hele week dof en nat was, zo stralend en 
hartverwarmend was deze lustrumeditie van de Contente 
Mensrit nummer 10.

vervolg Contente Mensrit

De ritten
De Fatmod was in juni al ingereden. Een rit op-en-neer naar 
Noeus les Auxi in Frankrijk. 1000 km op de teller erbij, olie 
verversen en alles even natrekken en we waren klaar voor het 
volgende avontuur. Last drive along the River “Niers”.
Rivieren volgen van bron tot monding is een nieuwe hobby van 
ons. Met de Healey zo dicht mogelijk langs de stroom rijden 
werd telkens een doel op zich. Zo reden we langs de Maas vanuit 
Frankrijk en langs de Rijn vanuit Zwitserland. Ons nieuwste doel 
was de Niers vanuit Duitsland. Ine groeide op in Gennep. Gennep 
in Noord-Limburg ligt aan die rivier. De Niers is ongeveer 110 
kilometer lang. Voor liefhebbers: hij loopt vanaf het gehucht 
Wockerath (D) bij Erkelenz via Kuckum naar Mönchen-Gladbach 
en vervolgt haar weg langs Viersen, Grefrath, Wachtendonk, 
Kevelaer, Weeze, Goch via Ottersum naar Gennep. We reden de 
route in vier etappes op een zaterdag of zondag. Hieronder wat 
highlights.

Op de kaart een saai gebied, maar al postzegelend openbaarde 
zich meer en meer een gevarieerd landschap met kastelen, 
musea, watermolens, forten en golfbanen. De rivier bleek 
(opnieuw) een bron van geschiedenis en nijverheid. Reydt, 
geboorteplaats van Herr Goebbels en onderdeel van Mönchen 
Gladbach, was altijd een grote textielstad; vooral uniformstof. 
De wegkwaliteit in M.Gladbach mishandelde onze spaakwielen. 
Wegonderhoud onder het motto: ‘smeer dicht dat gat en zie niet 
om’. 
Lunchen deden we vaak picknickend onderweg, maar ook 
bijvoorbeeld bij het voormalig Alter Schlachthof aan de Niers, 
een moderne plek met woningen, kantoren en restaurants. 

Volkstuincomplexen, bruggen, visvijvers, paden, 
drinkwaterboezems en viaducten, veelal vernoemd naar 
de Niers, trokken aan ons voorbij. Zo belandden we bij een 
openluchtmuseum bij Kasteel Dorenburg voorzien van 
een “Pannekookenhuus”. Dat leek ons wel wat. “Hätten 
wir reserviert” was de vraag. “Hè ? Was? Reservieren für’n 
Pannekooke?” “Ja, freilich die Herrschaften. Dass ist ja sehr 
beliebt heutzutage“. We zaten gelukkig al; ja, die lockere 
Holländer doch immerhin. 
Bij een van de ritten belandden we in Kevelaer, bekend als 
bedevaartsoord. Ook vanuit zuidoost Brabant reisde of liep men 
daar groepsgewijs naar toe. Op het centrale plein aangekomen, 
ontwaarden we een zee van brandende kaarsen tegen de 
zwartgeblakerde buitenmuren van een kapel.
“Daar moet ik zijn” zei ik tegen Ine, “want ik voel me vandaag 
helemaal niet goed”. Na het opsteken van een kaars en het eten 
van een schnitzel bij het Busmannstübchen, voelde ik me wel wat 

Fat Mod’s last drive

Het weer is fraai. Het is zondag 27 
september 2015. Een dag tevoren hebben  
we besloten dat dit onze laatste rit met  
de rode Mod moest zijn.

De hopman aan de Niers

Langdorferstrasse Wachtendonk, Picknic Afscheid van een tijdperk

beter. Dat kon ook komen door de processie die ons tijdens  
het eten passeerde. 
De laatste rit bracht ons via Weeze naar het provinciestadje 
Goch. Goch, in de laatste oorlog flink gebombardeerd, maar 
als Wirtschaftswunder prima herbouwd. Garmin liet ons in het 
centrum flink heen en weer rijden, maar toch vonden we de 
Steintor en een watermolen aan Susbrücke 1. Toen twee slonzige 
types in de lege straat, één met een fles bier in z’n hand, de ander 
achter een rollator, belangstellend naar de Healey gebaarden, was  
de foto shoot voor ons snel afgelopen. 
Van Goch binnendoor naar Ottersum in Nederland bleek niet 
al te gemakkelijk. Zoals veel wegen in Duitsland waren de kleine 
weggetjes afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Toch jubelde 
Ine boven het Healey-gebrom uit, toen we  “haar molen” voorbij 
reden op weg naar Gennep en het eindpunt van de Niers. De 
graanmolen staat tegenover het woonhuis uit haar vroegste 
jeugd. 

Het Afscheid 
We draaiden de grintweg in op weg naar de monding van de 
Niers. Aan het eindpunt, een bescheiden parkeerplek voor onze 
ModSport. 

Kaarsje in KevelaerJack wacht, Ine fotografeert de Niers

AngloAmerican ModSports on its last outing

Jack Hoogland & Ine Wielders

Van daar wandelden we naar Het Genneperhuis, de restanten 
van een fort oorspronkelijk daterend uit de Romeinse tijd. Bij de 
laatste Franse inval in Nederland helemaal opgeblazen. Vanaf 
de ruïne op een landtong tussen Niers en Maas hadden we goed 
overzicht over het landschap en de plek waar de Niers uitmondt. 
Het weer is fraai. Het is zondag 27 september 2015. Een dag 
tevoren hebben we besloten dat dit onze laatste rit met de 
rode Mod moest zijn. Een volgende eigenaar zal zich moeten 
verstaan met zijn eigenzinnige uiterlijk. Bijna vijfentwintig jaar 
was hij aan onze zorg toevertrouwd. Wij lieten hem bouwen 
naar onze eigen wensen: een strakke wegligging, veel koppel en 
grote betrouwbaarheid. Daarin heeft hij ons nooit teleurgesteld. 
Heel Europa hebben we met hem doorkruist, meetings bezocht, 
coryfeeën ontmoet en vrienden voor het leven gemaakt. 
FatMod staat te pronken en te wachten op zijn nieuwe eigenaar 
bij BMC Classics in Mierlo. Zo is het goed. Tijd voor nieuwe 
avonturen.
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door de uitzetters

TOUR ECOSSE XVIII 2015 

TOUR ECOSSE XVIII 2015 

Vorig jaar was al duidelijk dat we deze editie van de Tour Ecosse 
weer eens flink wat kilometers wilden afleggen. Dus, John 
O’Groats here we come... naar het noordelijkste puntje van 
Schotland.

Aangezien het ook in de UK druk is met gemotoriseerde 
evenementen heeft het nog wat voeten in aarde en is hulp 
van dierbare Engelse Healeyvrienden nodig voordat we 
ons rally’tje mogen organiseren. Om de klachten van de 
afgelopen jaren te beperken besloten we tot wat aanpassingen. 
Geheime tijdcontroles, meer quiet zones, meer controle op 
notoire hardrijders en last but not least het aanpassen van de 
startvolgorde van onze snelle deelnemers. Die verdelen we 
deze keer op volgorde van de uitslag van vorig jaar keurig over 
het 51 tellende veld. Zo krijgen we ook meteen feedback van 
de overige deelnemers. Sociale controle verzekerd!  Na het 
bekendmaken van de startnummers worden we plat gebeld door 
de “gedupeerden”. Uiteindelijk kan toch iedereen zich in onze 
uitleg vinden, gelukkig. Alleen nummer 47 blijft mopperen. Laat 
die nou toch aan het einde van de eerste dag op nummer 1 liggen! 
I rest my case.

Het vertrek vanuit IJmuiden is zoals altijd supergezellig boven 
op het dek van onze ferry. Altijd weer een klein reüniegevoel. Al 
snel na vertrek wordt duidelijk dat dit geen rustige vaart wordt. 
In al die jaren hebben we dit nog niet eerder meegemaakt. Het 
welkomstpraatje en het uitdelen van de routeboeken gebeurt 
onder zeer schommelende omstandigheden. Al snel vertrekken er 
veel mensen naar hun hut om maar vooral plat te kunnen liggen! 
We komen de volgende dag vanwege het stormachtige weer maar 
liefst een uur later aan dan gepland. De start van de Tour Ecosse 
wordt met een half uur uitgesteld. Dat wordt rekenen ’s avonds! 
De laatste instructies aan de posten, alle attributen uitgedeeld en 
we kunnen onder toeziend oog van de Healey Club Northumbria 
starten. 

Het is prachtig weer, dus we mogen niet klagen en dat doen we 
dan ook niet. Na al die maanden voorbereiding en communicatie 
met eigenwijze Engelsen en Schotten zijn we nu supertrots 
dat we toch maar weer zo’n mooi evenement voor al die leuke 
mensen hebben mogen organiseren. We hebben zelfs tijd om er 
van te genieten. 
Maar bij de lunch in ons trouwe Plough Inn krijgen we bezoek 
van een nogal geagiteerde agente. Ze komt verhaal halen waarom 
ze bijna van de weg is gereden door een rallyauto (een Austin 
pick-up!). Na een beleefd gesprek blijkt dat ze niet op de hoogte 
is gesteld door het hoofdbureau van Northumbria Police. Dit tot 
grote ergernis van de geüniformeerde dame. Ze wenst ons nog 
veel plezier en drukt ons op het hart toch vooral voorzichtig te 
zijn. 

De colonne vertrekt weer en loopt nog 
flink wat vertraging op bij de Forth Road 
Bridge bij Edinburgh. Zo veel, dat er weer 
heel wat organisatietalent nodig is om de 
posten op tijd op hun plek te krijgen en 
het hotel in Pitlochry er van te overtuigen 
dat we echt zeker een uur later aan zullen 
komen. Het hotel is overigens niet van de 
wijs te krijgen en werkt soepel mee. Moe 
maar voldaan kunnen we daar met de hele 
groep, behoorlijk laat, lekker aan het eten 
beginnen.

Dag 2 wordt de dag voor de ‘die hards’! 
De marathon naar John O’Groats. Weinig 
navigeren maar 8 regelmatigheidsetappes. 
De weergoden zijn ons goed gezind 
en de omgeving en uitzichten zijn 
adembenemend. Je komt wel ergens… 
Prachtige TopGear-testwegen, bloeiende 
heidevelden, schapen en Lochs. Als 
wedstrijdleider is het wel afzien in dit 
prachtige gebied. Slecht bereik voor de 
mobiele telefonie. Met 8 RE’s en posten 
die op de juiste plek moeten staan valt het 
niet mee om het hoofd koel te houden. 
Tijdens het uitzetten in mei hadden 
zelfs wij voor het eerst in 18 jaar 
pech met de Mini One! En ook deze 
kilometervreterdag verloopt niet 
zonder technische mankementen. De 

tekst Roelie Schmidt, foto’s Romé Schmidt en Sezen Ornek

serviceploeg heeft het logistiek dan ook 
niet makkelijk vandaag. Zeker niet omdat 
ze met een trailer onderweg zijn en dat 
bevordert het tempo niet. Maar gelukkig 
komt ook deze dag iedereen weer in ons 
hotel in Pitlochry terug. De uitslag van 
vandaag laat even op zich wachten. Valt 
niet mee die RE’s uit rekenen. En buiten 
gaat het gesleutel vrolijk door onder 
toeziend oog van luidruchtige omstanders 
die het natuurlijk altijd beter weten!

De laatste rally dag starten we extra 
vroeg, 7.00 uur. En zoals altijd in 
omgekeerde volgorde, ontstaan uit 
noodzaak om iedereen op tijd bij de ferry 
in Newcastle te krijgen. Maar eerst moet 
er nog even een Healey onder een bus 
vandaan getoverd worden die vast zit 
onder de voorbumper van een Touringcar. 
Gelukkig komt na wat zinloos gesleutel 
de chauffeur om de bus te starten en de 
luchtvering doet de rest. Het was een 
hilarisch opstootje met goede afloop 
zonder ernstige schade. 
Ook vandaag is het een zonnige dag 
met voor Schotland uitzonderlijk hoge 
temperaturen. We zien bij de TC’s dan 
ook alleen maar lachende, blije gezichten. 
De lunch is vandaag een beetje vroeg en 
ze zijn er ook nog niet echt klaar voor na 
het uitbundige feestje van gisteravond 
in het hotelletje. Na wat hapjes en de 
bekende slappe koffie is iedereen weer 
klaar om de laatste loodjes te leggen. 

En natuurlijk zoals altijd zitten de laatste 
addertjes onder het gras en het venijn in 
de staart. Wij zijn nieuwsgierig of er nog 
wat gaat wisselen in de eindstand. Wij 
weten namelijk wel wat ze nog allemaal 
verkeerd kunnen doen!  

Het is nog even spannend of iedereen 
de ferry wel gaat halen. Organisatorisch 
kom je ook onverwachte wendingen 
tegen. Zoals een gigantische file op de 
aanlooproute naar Newcastle. Dus dat 

Auteur Roelie, vlak voor de prijsuitreiking

Briefing op de boot (nog voor de storm)

Chillingham Castle

Druk bospad Tour Ecosse

Keep Left

landschap

Leendert de Haan en Inez van de Poll (Fiat Spider) op 2

Pim Janus en Ton Janus (Volvo Amazon) op 3

Ruud Sliepenbeek en Paul van den Donk  
(3000 MKIII) op 1

Start
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Healey Museum nieuws

200 mph Bonneville cap
Deze cap werd recentelijk uitgereikt 
aan rijders die op de Salt Flats in Utah 
de snelheid van 200Mph overschreden. 
DMH was één van die mannen. De 
cap is gedoneerd door Baird en Margo 
Foster uit New Jersey, USA en wordt nu 
tentoongesteld in het Healey Museum. 

Bordspel met 100S
Onlangs heeft Erik van de Klippe op een 
rommelbeurs een bordspel gekocht met 
een Austin Healey 100S op de voorzijde 
van de doos en op het bord een 100S met 
pech langs de baan. Dit spel is midden 
jaren 50 uitgegeven door drukkerij 
Luctor.
Erik heeft het spel te leen gegeven aan 
het Healey Museum.

Model Webers
Vrijdag 7 augustus bracht Colin Rule 
vanuit Australië een bezoek aan het 
Healey Museum. Colin is de man de het 
inmiddels bekende 1:2 schaal model van 
de DD300 heeft gemaakt, dat in het 
Museum staat.
Bij het bouwen van dit model heeft Colin 
diverse gietmallen moeten maken om 
alles in 50% van de werkelijke grootte te 
kunnen bouwen. Een van de kunststukjes 
zijn de Weber carburateurs, die zeer 

Gewijzigde openingstijden
 Na bijna 3 jaar Healey Museum blijkt 
dat er op donderdagen weinig bezoekers 
gebruikmaken van de openstelling .
Daarom heeft het bestuur besloten om 
het Museum op donderdag te sluiten. 
Daar staat tegenover dat het aantal 
buitenlandse aanvragen voor een bezoek 
op andere dagen toeneemt. Er is dan ook 
besloten om voor buitenlandse groepen 
op verzoek het bezoek op alle dagen 
mogelijk te maken.
De nieuwe openingstijden van het Healey 
Museum zijn vrijdag, zaterdag en zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur. Andere dagen 
alleen op verzoek.

Sprite fan met enkel blad
Recentelijk ontving het Healey Museum 
een donatie van Doug Ingram uit Victoria, 
Canada. Het gaat om een enkelbladige 
ventilator, die op de eerste Sprites was 
gemonteerd. Deze enkele fan leverde niet 
voldoende koeling en na 250 auto’s werd 
hij vervangen door een vierbladige fan. 
Dit blad komt uit een oude opslag van een 
monteur die ooit aan de Sprite AN5L 501 
werkte. De toenmalige eigenaar van deze 
eerste Sprite liet i.v.m. koelproblemen 
het enkele blad vervangen door een 
vierbladige Fan.
Hoewel het Healey Museum geen bewijs 
heeft achten zij het zeer waarschijnlijk dat 
dit de fan van de allereerste Sprite is.

Tekening BMC rally team
Tijdens het laatste Healey Drivers 
clubweekend in Abingdon kreeg de 
stichting Healey Museum uit handen van 
Den Green (links) en Bill Price (midden) 
een prachtige tekening aangeboden. 
Beide heren waren werkzaam op de 
Competition afdeling. De tekening is 
voorzien van 13 handtekeningen van 
bekende rijders en teamleden uit de 
glorietijd van het BMC rally team. 
Museum-voorzitter Hans van de Kerkhof 
nam de gift dankbaar in ontvangst.

nauwkeurig zijn gemaakt. Colin vatte 
het idee op om van deze mini-Weber 
een display te maken in gelimiteerde 
oplage van 100 stuks. Tijdens zijn bezoek 
doneerde hij het eerste model (1/100) aan 
het Healey Museum. Voorzitter Hans van 
de Kerkhof was hier duidelijk door verrast. 
Colin is bereid om bij voldoende 
belangstelling het Healey Museum het 
alleenrecht voor de verkoop in Europa 
te geven. Heeft u belangstelling voor 
zo’n model laat dit dan weten via info@
healeymuseum.nl. Op dit moment is de 
prijs voor die schitterende display nog niet 
bekend.

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

wordt flink communiceren met DFDS 
zodat ze de laadkleppen iets langer open 
houden. Zelfs de deelnemer waarvan wij 
dachten dat die het echt niet ging redden 
met z’n kapotte koppeling glijdt de boot 
nog op. En direct achter hem gaat de klep 
omhoog. Pffffff… gered. 
Iedereen sprint naar het buitendek in de 
zon met een drankje en de organisatie 
zit de eindstand te berekenen. Nog wat 
laatste aanpassingen en telfouten eruit 
halen en daar is ie dan. Keurig op tijd 
zit iedereen in de Navigator’s Bar met 
gespannen koppies te luisteren naar het 
samenvattende praatje van Rinus en de 
uiteindelijke uitslag: 
3. Pim Janus en Ton Janus (Volvo 
Amazon)
2. Leendert de Haan en Inez van de Poll 
(Fiat Spider)
1. Ruud Sliepenbeek en Paul van den 
Donk (Austin Healey 3000 MKIII)

vervolg Tour Ecosse XVIII 2015 

We komen altijd weer moe maar voldaan 
thuis. Het is een enorme klus zo’n Tour 
Ecosse, maar we zijn super trots dat we 
het iedere keer weer voor elkaar krijgen. 
En zonder al die fantastische deelnemers 
zouden wij geen rally hebben, dus alsnog 

iedereen bedankt. Ook de meereizende 
en actieve posten en niet te vergeten 
onze trouwe sleutelploeg;  HEEL VEEL 
DANK: Jaap, Bart, Huub, Peter, Paul, 
Diane, Romé, Sezen, Mariëlle en Rinus, 
namens Mark en Roelie.
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Perspectief op de Healey markt

Is de markt op een hoogtepunt?
Daar lijkt het in ieder geval wel op. Blue-chip investment 
cars, een term uit de bankwereld voor klassiekers die worden 
aanbevolen als belegging, brengen ongekende bedragen op bij 
internationale veilingen. Vooral de Italianen (Ferrari, Maserati, 
Lamborghini etc.) van voor 1985 zijn momenteel erg in trek. Als 
we kijken naar de resultaten van deze veilingen over de afgelopen 
15 jaar, zien we dat bijzondere Ferrari’s, Porsche’s, Mercedes’, 
Jaguar’s in de regel vijfmaal en soms zelfs ruim tienmaal hoger 
geveild worden. Bovendien keren dezelfde auto’s regelmatig 
terug. Dat is een teken dat er hevig wordt gespeculeerd. 

Invloed van bankiers
Ook dichter bij huis zien we soortgelijke signalen. Er worden 
seminars georganiseerd over beleggen in klassiekers. Zo hoorde 
ik onlangs dat er bankiers zijn, die voor hun klanten op zoek 
gaan naar vroege luchtgekoelde Porsche’s. Ze worden doorgaans 
niet eens op kenteken gezet om kosten te vermijden en de 
anonimiteit te waarborgen. Dat zijn voor mij echte alarmbellen. 
Het is wellicht goed om even terug te kijken naar de piek 
van 1989-1990. De markt stortte toen razendsnel in onder 
invloed van Japanse aandelen en onroerend goed. Er zijn nu 
vele overeenkomsten, de grote veilinghuizen zoals Bonhams, 
RM Sotheby’s, Gooding & Company, drijven de prijzen op en 
exclusieve klassiekers worden gekocht door speculanten in plaats 
van liefhebbers. We horen weer dezelfde taal als ‘investment 
value’ en ‘buy now, it will cost more next month’. Er is nu 
bovendien veel nieuw geld in de markt. De superrijken uit Oost-
Europa, Latijns-Amerika en Azië komen naar Pebble Beach en 
Goodwood om inkopen te doen. 

Healey’s zijn andere koek
Ook Austin Healey’s hebben een gestage prijsontwikkeling 
doorgemaakt. Voor een goed exemplaar moet je al gauw € 
50.000 neertellen en daarmee is hij al lang niet meer voor 
iedereen bereikbaar. Toch is de Healey in vergelijking met 
andere klassiekers nog relatief betaalbaar. Kijk maar eens naar 
de dagprijzen die worden betaald voor bepaalde Porsche’s en de 
Jaguar E-type series 1. Bepalend voor de waarde zijn het aantal 
gemaakte exemplaren, de authenticiteit, de schoonheid en 
de naamsbekendheid van een merk. De Austin Healey neemt 
traditioneel een plek in de middenmoot in. Hij onderscheid zich 
o.a. door zijn succesvolle race- en rallyreputatie. Deze reputatie 
is niet onbelangrijk. Het meest sprekende voorbeeld zijn wel de 
James Bond films die tot waardestijging van bepaalde modellen 
hebben bijgedragen.

Ook in de toekomst zullen de Healey’s een breed publiek 
blijven aanspreken. Volgens mij zijn er zijn maar weinig klassieke 
sportwagens met meer karakter en uitgesproken fraaie lijnen 
dan de Healey. En wie niet bereid is om zoveel geld uit te geven 
voor een Engelse sportwagen, kan kiezen uit alternatieven zoals 
een MGA of een Triumph TR of uit de honderden MGB’s die er 
momenteel in Nederland te koop staan. 

Baby boomer generatie
Het zijn de ‘baby boomers’ (mensen geboren in de periode 1946 
tot 1964) die de markt bepalen. Zo’n 58% van de klassiekers is in 
het bezit van mensen in deze leeftijdscategorie. Demografische 
verschuivingen zorgen voor veranderingen in de markt. In de 
komende jaren zullen er veel klassiekers op de markt komen, van 
mensen die door toegenomen leeftijd afstand zullen doen van hun 
Austin Healey. Feit is dat de instap van een Big Healey gewoon 
wat lastiger wordt als je de leeftijd van 70 bent gepasseerd. 
Bovendien hebben zoon of dochter vaak niet automatisch 
dezelfde belangstelling voor auto’s dan hun ouders. Met de 
wisseling van generaties, verandert ook de voorkeur voor bepaalde 
klassiekers. Kijk maar eens naar de snelgroeiende belangstelling 
voor de categorie ‘youngtimers’. Vandaag de dag is originaliteit 
nog van groot belang en medebepalend voor de prijs. Ook dat 
gaat veranderen, ik zie dat jongere eigenaren vaker een Healey 
naar eigen smaak en inzicht willen. Daarbij speelt ook de rij-
ervaring een belangrijke rol en zijn moderne aanpassingen niet 
langer taboe.

Waar gaat de markt heen?
Net als bij andere markten wordt deze bepaald door vraag en 
aanbod. Het grootste aanbod komt als vanouds uit de VS en 
de grootste vraag uit West-Europa. Nederland is overigens wel 
een atypisch land, in vergelijking met andere Europese landen, 
hebben we hier relatief veel Healey’s. Het lijkt er desalniettemin 
op dat het hoogste niveau nu is bereikt en er sprake is van 
stabilisatie. Bij de zescilinder 100/6 en 3000 modellen hebben 
we in Nederland een lichte terugval gezien in de afgelopen 12 
maanden. In Autoweek Classics verscheen onlangs een artikel 
met de kop: ‘Icoon op zijn retour’. Hierin zegt verzekeringsexpert 
Sjoerd Wiggemansen: “Ik heb al jaren voorspeld dat de prijzen 
voor Healey’s gaan dalen. Hoe dat kan? Simpel: de jongere 
generatie komt tot de ontdekking dat je geen beenruimte hebt 
en als je er nog wel in past, hou je dat niet lang vol, kan ik je 
verzekeren. Met mijn 1.86 meter is het geen pretje een Healey te 
besturen”. Vredestein-taxateur Huib Adolfs vult aan: “De hype 
is over. De Healey was de sportwagen om te hebben. Iedereen 

die er een wilde hebben, heeft er al een. En laten we eerlijk zijn: 
naar huidige maatstaven is het hard werken in zo’n auto. Het 
stuurt en schakelt zwaar. Je zit bijna bovenop de achteras en elke 
oneffenheid voel je in je rug. Daar komt nog bij dat de stoeltjes 
niet echt bijdragen aan het comfort”. Laten staan dus? “Nee ben 
je mal. Het rijden is een Healey is een sensatie, een groot feest” 
vervolgt Adolfs. 

Beetje gas terug?
Een Austin Healey 3000 MKIII in staat 1 was volgens de 
verzekering experts vijf jaar geleden nog € 84000 waard, nu is 
dat € 75000. Met zo’n kennelijke prijsdaling is volgens mij niets 
mis. Healey’s zijn per slot van rekening bedoeld om in te rijden en 
van te genieten. Adolfs’ uitspraak dat de hype nu over is, vind ik 
overtrokken. Ik constateer namelijk een soortgelijke terugval bij 
Triumph TR’s en de MG’s uit dezelfde bouwperiode. Hij heeft wel 
een punt dat er sprake is van enige verzadiging, maar dat geldt 
dus ook voor andere Britse sportwagens. 
Ook de woorden van Sjoerd Wiggemansen wil ik enigszins 
relativeren. Onlangs hebben we nog enkele Healey’s aangepast 
voor extra lange mensen. Het originele 16 inch stuurwiel dat de 
instap belemmert, is eenvoudig te vervangen door een Motolita 
sportstuur met een kleinere diameter. Door de bodem te 
verlagen en de stoel naar achter te plaatsen, kan de zitpositie 
adequaat worden aangepast. Zelfs een extra lang postuur van 2 
meter of meer hoeft geen obstakel te zijn. 

Invloed van de Euro
Op korte termijn kan de minder gunstige wisselkoers ten 
opzichte van de dollar een negatief effect hebben. Handelaren in 
de VS klagen al enige tijd over terugvallende vraag vanuit Europa. 
Het aanbod in de VS enerzijds en de vraag uit Europa anderzijds, 
zijn dus bepalend. 
Verder moeten we rekening houden met het toegenomen 
aanbod van mensen die door hoge leeftijd of als aanvulling op 
het pensioen afscheid nemen van de klassieker hobby. Op de 
middellange termijn verwacht ik de een geleidelijke afname van 
de vraag om de reeds genoemde redenen. We praten dan echter 
wel over de periode na 2020. Nieuwe generaties hebben nu 
eenmaal niet dezelfde fascinatie met dit soort auto’s en ‘smaken’ 
zullen mee veranderen. 

Alpha en Omega
Net als bij andere merken wordt de markt aangevoerd door 
de alpha en omega van de reeks. De 3000 MKIII ofwel BJ8 
was lange tijd het favoriete model. Met zijn krachtigere motor, 

gepolijste walnoten dashboard, gebogen voorruit met draairamen, 
ging het convertible model aan kop. Deze positie heeft de BJ8 
de laatste jaren moeten prijsgeven aan de vroege roadsters, de 
Austin Healey 100, BN1 en BN2. We zien dat de 100-4 zich 
qua prijs sterker ontwikkelt dan de zes cilinder modellen. Ik 
ben het daarom eens met Bart van Tiggelen, die Healey 100’s 
restaureert. Bart voorspelt al geruime tijd dat de Healey 100/4 
verder zal doorstijgen. Het oorspronkelijke ontwerp krijgt eindelijk 
de waardering van kenners met een geoefende smaak. Het is de 
Austin Healey zoals hij door Donald Healey is bedoeld. Met zijn 
lagere gewicht, grote koppel, fraaie lijnen en ‘folding windscreen’, 
is de 100/4 inmiddels het favoriete model onder verzamelaars. 
Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de sterk gestegen 
prijzen voor de 100S en 100M. Voor de 640 door de fabriek 
gebouwde 100M’s worden momenteel al prijzen van dik boven de 
2 ton gevraagd. Als straks gefortuneerde Chinezen een Healey in 
hun verzameling willen, is Austin Healey 100M de eerste keuze. 
Insiders speculeren er zelfs al op dat de prijs voor de Factory M’s 
in de komende 3 jaar gaat verdubbelen. 

Gemaakt om in te rijden
De Big Healey is en blijft een ander kaliber sportwagen dan een 
hand gebouwde Aston Martin. Je kunt er met een gerust hart 
mee rijden en ergens overnachten, zonder wakker te liggen over 
wat er ‘s nachts op de parkeerplaats rondstruint. Samenvattend 
denk ik dat we er vanuit kunnen gaan dat de prijzen de komende 
jaren redelijk stabiel zullen blijven, met een marktgerelateerde 
verdere stijging voor de 100/4. Als er in het topsegment 
(exclusieve Ferrari’s etc.) daadwerkelijk een ‘bubble’ ontstaat, zal 
dit zijn weerslag hebben op de Healey’s. In dat scenario denk ik 
dat we rekening moeten houden met een prijsdaling van 20 tot 
30%. 
Tegen aspirant kopers zeg ik daarom: een Austin Healey is 
gemaakt om in te rijden en niet als belegging. Je mag hem 
koesteren en vertroetelen maar hij moet regelmatig de weg op. 
Drievoudig Tulpenrallye winnaar Rinus Sinke vatte het onlangs 
treffend samen: “Een Healey kan alles en je rijdt er overal 
mee naar toe. Er is geen mooier geluid dan van een zescilinder 
Healey…” Priceless dus!

Peter van Naarden is mede-eigenaar van BMC Classics in Mierlo. 
Het bedrijf importeert Austin Healey’s uit de VS en verkoopt 
binnen heel Europa. Peter kent de markt en volgt de ontwikkelingen 
nauwlettend. In dit artikel geeft hij zijn visie op de klassiekermarkt in 
het algemeen en de Austin Healey’s in het bijzonder. 

Het zal geen enkele autoliefhebber zijn ontgaan,  
de prijzen van exclusieve klassiekers hebben sinds 2008 
een enorme vlucht genomen. Maar zijn de huidige prijzen 
nog wel gebaseerd op werkelijke waarde? Of hebben 
speculanten deze flink opgedreven? In de afgelopen  
12 maanden is er sprake van een lichte prijsdaling voor 
de zescilinder Healey’s. Wat is er aan de hand?

Peter van Naarden

Terwijl de 100/4 blijft stijgen, laten de prijzen voor de zescilinders 
volgens het Duitse blad Autobild een dalende tendens zien.

Topdagen voor de grote veilinghuizen zoals RM Sotheby’s, 
Barett Jackson, Bonhams, Gooding & Co.

Als eigenaar van BMC Classics volgt Peter van Naarden de 
marktontwikkelingen nauwlettend.
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KNAC Advertorial

KNAC: persoonlijke pechhulp voor ú, in plaats van voor iedereen

Kees de Regt, manager bij de KNAC, 
ging deze zomer vol goede moed op 
vakantie naar Spanje. Althans, tot de 
auto in Frankrijk plotsklaps snelheid 
minderde... Hier een aantal nuttige tips 
van een ‘ervaringsdeskundige’.  
En dat aantoont dat de ene verzekering 
de andere niet is.

Vergelijking KNAC-pechhulppakket en ANWB Wegenwacht:

Standaard: Classic Car 
Pakket

Wegenwacht 
Europa Standaard

Pechhulp Nederland (voor alle gekentekende voertuigen exclusief 
vrachtwagens) √ √

Hulp bij pech en ongevallen in het buitenland √ √

Vervangend vervoer in binnen- en buitenland √ √

Dekking aanhangwagen/caravan √ √

Altijd-terug-garantie √ -
Dekking rally’s en ritten √ -
Aantal kentekens bij pech per jaar Onbeperkt 2

Prijs 2015 € 137,50 € 157
Kampeerautoservice √ € 22
Woonplaatsservice (optioneel) € 24 √

SPECIALE AANBIEDING
De KNAC biedt u de mogelijkheid om tijdelijk tegen extra voordelige voorwaarden voor een lidmaatschap te kiezen (al vanaf € 42,- p.j). Wie dat nu 
doet krijgt de rest van 2015 het lidmaatschap gratis, inclusief KNAC Breakdown Service (pechhulp), een originele KNAC-badge voor op de auto en 
een Sonax poetspakket t.w.v. € 34,95. Het enige dat u hoeft te doen is bellen met de Ledenservice van de KNAC (070-3831612) en te vermelden 
bij welke Vriendenclub u bent aangesloten. Aanmelden kan ook via KNAC.nl/ lid-worden-van-de-knac/. Bovendien krijgt uw club voor ieder nieuw 

KNAC-lid € 12,50 van de KNAC. Goed voor de clubkas!

Breng alle inzittenden achter de vangrail 
in veiligheid en neem contact op met de 
alarmcentrale. Het nummer staat op de 
achterzijde van uw pasje. Zorg altijd voor 
voldoende hesjes en een gevarendriehoek 
(in de meeste landen verplicht).
In Frankrijk zijn geen wegenwachters 
die ter plekke komen, maar een 
dépanneur die via een praatpaal moet 
worden opgeroepen en die de auto naar 
een nabij gelegen garage zal brengen. 
Deze takelkosten naar dit bedrijf en 
een eventuele doorsleep naar een 
gespecialiseerde garage zullen door 
de KNAC rechtstreeks aan dit bedrijf 
worden voldaan.
Bij de KNAC heeft u recht op een 
vervangende auto als blijkt dat uw eigen 
auto niet binnen 48 uur te repareren 
is. In dit kader een waarschuwing: 
tegenwoordig zijn er veel aanbieders – 
meestal verzekeraars - van ‘pechhulp’. 
Ogenschijnlijk goedkoop, ware het niet 
dat zij pas overgaan tot repatriëring van de 
auto als deze niet binnen 4 werkdagen(!) 

gerepareerd kan worden. Bij pech op 
vrijdagavond zou dat betekenen dat je  
een hele week moet wachten totdat de 
auto is gemaakt of per openbaar vervoer 
(2e klas) huiswaarts keren. Einde vakantie, 
met dank aan de zo ‘gunstig geprijsde’ 
pechhulpverzekering. 
Sluit altijd een reisverzekering af. Als 
je dat via de KNAC hebt gedaan zien 
de medewerkers van de alarmcentrale 
dit en kunnen aangeven dat de dekking 
‘onvoorziene uitgaven’ de kosten van het 
hotel en de maaltijden vergoed. 
Zorg altijd dat je een creditcard hebt.
Voor de borg en eventuele aanvullende 
verzekeringen van de huurauto moet je een 
(door de verhuurmaatschappij vereiste) 
creditcard overleggen. Ook hier een puntje 
van aandacht: bedenk dat er in zo’n geval 
direct een fors bedrag van de kredietlimiet 
wordt gereserveerd c.q. afgeschreven. 
Dat deel kan dus niet meer tijdens de 
vakantie worden gebruikt. Overigens: 
de daadwerkelijke huurkosten van de 
vervangende auto worden rechtstreeks 
door de KNAC voldaan.
Houd er rekening mee dat niet altijd direct 
een vervangende auto voorhanden is. Zeker 
op ‘zwarte zaterdagen’ niet. Het lijkt vaak 
eenvoudig om bij een lokale verhuurder 
een auto te huren maar deze staan meestal 
niet te trappelen bij het idee dat u op 
doorreis bent naar een ander land en de 
auto in Nederland gaat inleveren.

Breakdown Service
Los van de directe en unieke voordelen 
organiseert de KNAC workshops, 
taxatiedagen, rally’s en ritten, Cars 
& Coffee-bijeenkomsten en biedt 
uitstekende autoverzekeringen aan. 
Bovendien ontvangen KNAC-leden acht 
keer per jaar het autoblad ‘de Auto’ en is er 
de KNAC de Breakdown Service. Bij pech 
wordt de Wegenwacht gestuurd. Alleen 
heeft een KNAC-lid extra rechten. 
Een Wegenwacht lid kan geen aanspraak 
maken op hulp tijdens een rally, een 
KNAC lid wél. Daarnaast kennen wij een 
gegarandeerde repatriëring van klassieke 
auto’s uit het buitenland. En bij de ANWB 
mag je maar met twee verschillende 
kentekens hebben per jaar. De KNAC kent 
deze beperking niet

KNAC en ANWB
De KNAC Services B.V. is een 100% 
dochter van de ANWB, de vereniging 
KNAC heeft een eigen bestuur en is 
compleet onafhankelijk. De ANWB moet 
miljoenen leden bedienen en levert dus een 
pakket aan algemene diensten. Maar wij 
zijn als KNAC uitsluitend met auto’s bezig. 
Dat maakt ons een totaal andere club, die 
veel meer maatwerk kan leveren, zoals 
specifieke verzekeringen en pechhulp voor 
liefhebbers van auto’s.
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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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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

Tweede Limburg Classic Equipe Jan en Nelly Van Opstal

Een prima verzorgd road book loodste 
al die superverwende cilinders over 
een 80km lange route langs de abdijen 
van Tongerlo en Averbode, de Basiliek 
van Scherpenheuvel, het geboortehuis 
van Ernest Claes, eindigend met een 
lunchpauze in het Grand Café-Brasserie 
Pact24 in Bekkevoort.
De Haspengouw- en fruitroute stonden 
op het menu voor de namiddag. Een 
70km lange fruitkraam: appels, peren 
en druiven.... ik wist niet dat kleine 
fruitboomkes zoveel fruit konden dragen! 
En wat een prachtige landschappen 
mochten we onderweg aanschouwen.
Bij de prachtige oldtimercollectie van 
Mecanic Import Sint-Truiden was het 
vieruurtje uitzonderlijk om 3 uur: Michel 
en Julie trakteerden er alle deelnemers 
op een lekker glaasje Apfelschörle (vers 
geperst appelsap met bruiswater). Hééél 
lekker!

Aan alle schone ritjes komt helaas een 
einde en ook aan deze dus. Rond 17u 
presenteerden zich 27 verwende en moe-
maar-voldane teams bij de finish van het 
circuit van Zolder.
Zo dankbaar moeten we toch zijn dat er 
in onze Healeyclub zoveel enthousiaste 
leden zijn die zich inzetten om ons zo 

te verwennen! De 2e Limburg Classic 
was weer een schot in de roos! Bedankt 
Michel en Julie

Na vier sombere septemberweken 
hadden de weergoden ingezien dat ze nog 
enkele niet opgebruikte zonnige dagen 
hadden liggen. En dat kwam op zaterdag 
26 september goed van pas voor de 27 
deelnemende teams van de 2de Limburg 
Classic.
In naam van de regio Flanders hadden 
Michel en Julie Meulemans een 
interessant bod de wereld ingestuurd: 
“een te rijden route van 160km, langs 
oerdegelijke Vlaamse wegen, met enkele 
tientallen meters kasseien en 300m 
onverhard, ontvangst met koffie en vlaai, 
een lunch met soep en brood en drank, 
afsluitend met een goodbye-moment met 
bubbels en borrelhapjes”. Wie kan daar 
aan weerstaan?

Tussen 9.30u en 10.30u op een frisse 
maar zonnige zaterdagmorgen werden de 
poorten van het Business Center Circuit 
Zolder–Terlamen wijd open gezet om heel 
veel schoon volk maar vooral heel veel 
schitterende Healey-bolides te ontvangen 
met veel “egards”, zoals wij dat in ‘t 
Vlaams zo mooi kunnen zeggen. Na de 
obligate kussen, knuffels en omhelzingen 
was er taart en koffie voor iedereen. Om 
10.30u was het dan tijd voor het echte 
werk... want daar waren we toch voor 
gekomen!

Verzamelen op Business Center Circuit Zolder–Terlamen

Robert Jan op bekend terrein, nu met convertible!
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Door achtergrond - geschiedenis in 
Leiden - en managementervaring 
in de ICT gaat mijn belangstelling 
voor een belangrijk deel uit naar 
marketingcommunicatie en het 
enthousiasmeren van mensen voor hun 
erfgoed of, zo je wil, hun passies. Zo ben 
ik in 2012, na me ruim 15 jaar bezig te 
hebben gehouden met het rijden van 
ritten en het jaarlijks (mede-)organiseren 
van de Contente Mensrit, mij ook wat 
meer gaan verdiepen in de geschiedenis 
van ons roemruchte merk.
Inmiddels onderhoud en vul ik website 
en Facebookpagina’s van het Healey 
Museum met informatie die meestal 
door het museumbestuur wordt geleverd. 
Vanuit het buitenland worden onze 
activiteiten door velen op de voet gevolgd! 
Het lijkt of men onze pagina’s de hele dag 
in de gaten houdt! Het enthousiasme uit 
de Nederlandse achterban is wat kleiner, 
maar wij geven de hoop niet op. 

Ik had zelf niet verwacht dat ik dit werk 
leuk zou vinden.
Toch is dit geen hosannaverhaal. 
De club organiseert veel evenementen 
en sommige leden hebben ongeveer een 
dagtaak aan het deelnemen daaraan, of 
het nu in Nederland of daarbuiten is. Dat 
daarachter heel veel inspanning schuilgaat 
van – jammer genoeg – een klein aantal 

Enthousiaste leden? Dan ook enthousiaste vrijwilligers!

vrijwilligers, dat lijken de meeste leden te 
vergeten. Enkele vrijwilligers staan altijd 
klaar en alle activiteiten komen steeds 
weer op deze kleine groep mensen neer. 
Dat voor het opstellen, organiseren, en 
onderhouden van al die communicatie en 
evenementen veel inzet van die enkele 
vrijwilligers nodig is lijken de meeste leden 
voor lief te nemen. 

De vraag is of dit wenselijk clubgedrag is. 
Persoonlijk ben ik meer betrokken bij het 
Healey Museum dan bij de club - mijn 
incidentele bijdragen aan dit blad en de 
jaarlijkse Contente Mensrit daargelaten. 

Wim Kievits

Ook bij het Healey Museum bespeur ik 
een lauwe betrokkenheid van de leden. 
Alle clubevenementen, maar ook de 
activiteiten voor wat betreft marketing 
en communicatie, verdienen veel meer 
daadwerkelijke ondersteuning. 

Buitenlandse clubs zijn hartstikke jaloers 
op onze vele evenementen en de unieke 
collectie van het Healey Museum. Wat 
moet er gebeuren om de AHOCN-leden 
enthousiast te krijgen eens wat meer de 
handen uit de mouwen te steken. Of 
om wat vaker op bezoek te komen in 
Vreeland? Ik ben ervan overtuigd dat de 
gemiddelde Healey rijder een professional 
is die ook in het dagelijks leven (actief 
werkend of gepensioneerd) vaak zijn/haar 
handen uit de mouwen steekt buiten de 
vaste uren. Waarom dan niet ook voor de 
Healeyclub of het Museum ?

Ik zou het heel erg op prijs stellen als 
jullie hier eens over willen nadenken en in 
actie komen. Het is ontzettend gaaf en 
wij kunnen de werklast tot een minimum 
beperken als iedereen meedoet. Je zult 
zien dat de club en het Healey Museum 
daar enorm van profiteren! 
Ik wil daarom besluiten met een 
uitnodiging: 
Laat zien dat je niet alleen een petrol head 
bent, maar hart (én tijd) hebt voor alles 
wat met Healey te maken heeft
Het Healey Museum en de AHOCN 
zien jullie enthousiaste reacties graag 
tegemoet! 

Een zeer geslaagde Zeelandrit

Na een bijzonder stormachtige nacht met 
veel onweer en regen kwamen we bij een 
stralende zonnehemel aan op de golfclub 
in Bruinisse. Vooral veel regio Zuid-
Westers, de andere gewesten lieten het 
wel een beetje afweten.
Onder het genot van een kopje koffie met 
een appelpunt van “Dudok” (wie of wat 
Dudok is werd niet duidelijk, maar de punt 
smaakte prima!) kregen we de briefing. 
Feitelijk kwam het erop neer dat het 
vooral niet nodig was om hard te rijden 
en dat we overal tijd genoeg hadden om 
onderweg te stoppen om iets te bekijken.
We begonnen met een rondje door Park 
Grevelingenhout, zodat we daar een leuke 
tweede woning konden uitzoeken. 

Toen we uit het park waren konden 
we genieten van de mooie Zeeuwse 
natuur. Er was net geoogst waardoor de 
wegen vol bagger waren. Doordat wij in 
koppositie reden kregen we de volle laag 
van de vruchtbare Zeeuwse klei. Langs 
allerlei slingerende en rechte dijkjes 
kwamen we uit op de parkeerplaats van 
Viane, een vroegere havenstad aan de 
Oosterschelde. Van de stad was niets 
meer over, er stond alleen nog 1 woning 
in aanbouw. Hier stapte iedereen even uit 
om van het uitzicht te genieten. Het was 
laag water en mooi helder zodat we ver 
over het water konden kijken.

Na een poosje ging het weer verder tot we 
in de haven van Zijpe uitkwamen; die van 
het veer Anna-Jacobapolder-Zijpe. Leuk 
dat de rit ons bij de bezienswaardigheden 
wat extra achtergrondinformatie gaf. 

Hierdoor wist je meteen wat meer over 
Zeeland. We gingen weer door Bruinisse, 
waar ons vast een blik gegund werd op het 
visrestaurant waar de rit ’s middags zou 
eindigen.

We gingen over de Philipsdam naar de 
Krammersluis. Degenen die behoefte 
hadden aan wat lichaamsbeweging 
konden hier de uitkijktoren beklimmen 
voor een adembenemend uitzicht. 
Wederom zorgden de uitzetters voor 
achtergrondinformatie, waardoor we nu 
weten dat de Philipsdam in plaats van 
het veer is gekomen en dat de sluizen 
een uniek systeem hebben om zoet en 
zout water gescheiden te houden zodat 
de natuur ontzien wordt. Op www.
beleefdedeltaroute.nl kunnen liefhebbers 
lezen hoe dat zit.

Wij reden verder naar Tholen, waar we in 
de haven konden parkeren voor de lunch.
Die bestond uit een overheerlijke Zeeuwse 
koffietafel. Doordat netjes tafel voor tafel 
werd aangesloten in de rij hoefde niemand 
langer dan een minuutje in de rij te staan 
en kon iedereen lekker genieten van 
Zeeuwse bolus, Zeeuws spek en Zeeuwse 
worstbal. Tijdens de lunchstop hoorde we 
van andere deelnemers dat ze onderweg 
zeer uitgebreid waren gefotografeerd door 
een groep Koreanen. Het is dus niet uit 
te sluiten dat we over enkele jaren de “Kia 
Healey” op de markt zien verschijnen.

Na het eten gingen we weer rijden en 
zagen we een schitterende hoeve en een 
vliedberg. Over de vliedberg was weer 
een aardige uitleg geschreven, dat maakte 
de route echt leuker! Geïnteresseerden 
zoeken op Wikipedia onder Vliedberg. 
Wij gingen verder door Sint Annaland, 

waar veel mensen even de route kwijt 
waren. Gelukkig kon die snel daarna weer 
opgepikt worden zodat we na het rondje 
om de kerk het terrein van de jachthaven 
op reden.
Daar werden we verwacht voor een 
regelmatigheidtest. Het uitgezette traject 
moest met een gemiddelde snelheid 
van 28 km/u worden afgelegd. Lekker 
slalommen en daarna door een loods 
rijden en weer terugslalommen en dan 
een stop “a cheval”. Op het moment dat 
wij de loods inreden reed er een brommer 
voor ons. Daardoor moesten we wat vaart 
minderen. Tijdens de tweede slalomronde 
was die brommer er ineens weer en zo 
gingen wij iets langzamer dan gepland.

We kregen een lekker koel drankje en 
gingen weer verder naar Bruinisse naar 
het visrestaurant. Tot onze grote verbazing 
werden we daar als winnaar uitgeroepen 
en ontvingen we de hoofdprijs! We zaten 
slechts 1/10 seconde onder de juiste tijd.
Onze dank aan de meneer op zijn 
brommertje die ons precies voldoende had 
afgeremd. 
Afsluitend bleven we nog voor het etentje 
en in opperbeste stemming reden we naar 
huis. Onze dank aan Clemens en Bert, 
we hebben genoten van deze rit en alles 
was zeer verzorgd. Voor ons was het de 
eerste keer in Zeeland en we denken dat 
het zeer voor herhaling vatbaar is. Zeker 
voor mensen zoals wij, die niet uit Zeeland 
komen, is dit een prachtige rit.

Voor wie er volgend jaar aan denkt om dit 
eens te doen hebben we een tip: 
reserveer al voor de zomervakantie een 
b&b of hotel, want dan zit er al heel veel 
vol. Als je op het laatste moment wilt 
reserveren kun je het wel vergeten..
Het is zeer de moeite waard.

Cristine Kraimaat

Wim Kievits start Contente Mensrit 2015

buitenland is jaloers op ons museum
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eerste delen gelast, wachten op nieuw plaatwerk

Benno’s restauratieproject (II)

In nummer 5 van Healey Magazine 
introduceerden we Benno Versloot en 
het restauratieproject waarvan hij op 
de website www.austinhealey3000.
eu verslag doet. De eerste aflevering 
was een verslag van demontage en 
schoonmaken van chassis en body. In deze 
tweede aflevering is Benno van plan het 
mechanische spul aan te pakken. Maar 
chassis en plaatwerk blijven hem ook nog 
wel even bezighouden.

Mechanische onderdelen
De ophanging is aan de beurt. Hoewel een 
van de fuseepennen goed vast zit lukt het 
tenslotte de draagarmen te demonteren 
(“samen met Wim Janzen aan een flink 
lange pijp hangen zodat dat de pen los 
kwam”). (zie foto: fusee)
Stralen van de armen geeft vervolgens 
veel voldoening. (zie foto: armen) 
Maar blijkbaar veroorzaakt dat werk wel 
veel rommel en dus besluit Benno een 
straalkast aan te schaffen. Dankzij dat 
ding kan hij daarna kleine onderdelen 
ontdoen van roest en rommel zonder dat 
het grit en het stof in de hele werkplaats 
gaan zitten. (zie foto: straalkast)
Inmiddels is Benno thuis ook begonnen 

fusee

straalkast

armen
bladveren

elektrolyse 1
elektrolyse 2

gestraalde body

chassis en body zijn hard

Benno Versloot start

met de bladveren. Na het ontroesten zien 
die er nog prima uit. (zie foto: bladveren) 

In de tussentijd probeerde Benno een 
aantal moeren te stralen en daarna zelf 
te verzinken door middel van elektrolyse. 
Dat lukte wonderwel.
“Samen met azijnzuur, keukenzout, suiker 
en als pluspool een mooi stuk zink van een 
regenpijp die mijn buurman Andy nog 
had liggen, heb ik een start gemaakt. Na 
20 minuten zat er keurig een laag je zink 
op de moeren. Van belang is wel dat alles 
goed gestraald is. Voor een eerste poging 
ben ik tevreden. Het kan alleen maar 
beter worden”. (zie foto: elektrolyse 1 en 2)

Terug naar chassis en plaatwerk. 
Als het plaatwerk terugkomt van de 
straler noemt Benno het resultaat 
verbluffend. Na het lassen worden chassis 
en plaatwerk voor een tweede keer 
gestraald. In overleg met de straler besluit 
Benno body en chassis niet in lasmenie te 
zetten maar in tweecomponenten epoxy. 
(zie foto: gestraalde body)
Panelen gaan onbehandeld weer mee 
terug naar huis. Om kosten te besparen 
wil Benno zelf lak afschuren. Hij is erg 

Na zijn vakantie in augustus wil Benno 
snel verder met de achteras, het schuren 
van de panelen en het demonteren van 
de motor. Daarna wil hij bepalen of 
hij voor een gedeeltelijke of complete 
motorrevisie gaat. Als hij terug is van 
zijn vakantie zijn de eerste nieuwe delen 
plaatmateriaal gelast. Het is nu even 
wachten op plaatmateriaal dat net is 
besteld maar nog niet binnen is.  (zie foto: 
eerste delen gelast, wachten op nieuw plaatwerk) 

Om de onderdorpels te kunnen lassen 
zullen de motor en de voor- en achteras 
op chassis gemonteerd moeten worden. 
Om die reden maakt Benno eind augustus 
het hele motorblok met versnellingsbak 
schoon. Thuis zal hij de achteras ook 
moeten doen. Over enkele weken wil hij 
die delen klaar hebben. 

Verandering van plan
In de volgende aflevering buigt Benno 

tevreden over het werk van straalbedrijf 
Otco uit Elst, maar wat hij zelf kan doen 
besteedt hij niet uit. 

In augustus staan chassis en body bij Koen 
in de garage en wordt er een lijst van te 
kopen plaatwerk opgesteld. Ook wordt 
duidelijk dat een muizenfamilie de Healey 
wel ziet zitten. Benno wil geen huisbaas 
zijn en haalt de rotzooi uit het chassis.
Koen is begonnen het eerste plaatwerk 
er in te zetten. Het chassis is keurig 
rechtgetrokken en de deuk rechtsvoor is 
er mooi uitgehaald. “Het chassis is, zoals 
we al in het begin dachten, helemaal 
hard.” (zie foto: chassis en body zijn hard) 

zich over de motor. De motor is klaar om 
straks redelijk schoon terug te kunnen 
plaatsen, maar inmiddels is toch maar 
besloten een gehele motorrevisie uit te 
voeren.
Maar het nieuwe plaatwerk staat er straks 
ook aan te komen. Dus in september gaat 
het werk aan body, motor en ophanging 
tegelijkertijd door. Daarover meer in 
aflevering 3 van de restauratie van 
Benno’s 3000 MKIII.
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CALENDARIUM REGIO COLOFON

Calendarium 2016

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.

Calendarium 2016  
(onder voorbehoud)

Datum Organisator

InterClassics Maastricht clubstand 15 - 17 januari Zuid-Zuid
DHC Rally Happening 2016 23 januari DHC
Nieuwjaarsborrel 27 januari Oost

Antwerp Classic Salon clubstand 4 - 6 maart Flanders
British Car & Lifestyle clubstand 12 - 13 maart Zuid-Oost
Tech Meeting Flex Healeyparts 26 maart DHC

Ledenvergadering AHOCN 3 april AHOCN
1e Kastelen Tour 17 april Oost
Jan Hein Lantau rit 24 april Midden
Sleuteldag 30 april Veluwe

Drenthe rit 1 mei Noord
Drie Landentour 7 mei Zuid-Zuid
Aspergerit 14 mei Zuid-Oost
Noorderkempenrit 22 mei Flanders

Ladies Day 12 juni Oost
Avondrit 16 juni Zuid-West
1e Good Morning rit 18 juni Zuid-Zuid
Club Weekend Spa (B) 24 - 26 juni Flanders

Concours d ‘Elegance clubstand 2 - 3 juli Veluwe
DHC 25 bij Le Mans Classic 8 - 10 juli DHC

Classic Days Schloss Dyck (tent) 5 - 7 augustus Zuid-Zuid
Waeslandrit 15 augustus Flanders
BBQ rit 20 augustus Midden
Veluwerit 21 augustus Veluwe
Tweede Healey Golf Tour 25 - 28 augustus Wim Janzen
10e Twentse Zomerrally 28 augustus Oost
Zeelandrit 28 augustus Zuid-West

De Zondagsrit 4 september Zuid-Zuid
Contente Mens rit 18 september Zuid-Oost
Tour Ecosse XIX 22 - 26 september DHC
Limburg Classic 24 september Flanders

6e Halloweenrit 29 oktober Zuid-Zuid

DHC De Langste Nacht 12 - 13 november DHC

First-owner Healey in een schuurtje Paul Borloo

Iedere rechtgeaarde Healeybezitter 
droomt er wel eens van het schuurtje 
te ontdekken waarin een Austin Healey 
rustig al vele jaren stof staat te vergaren.
Niet alleen vonden we het schuurtje, 
inclusief een zeer gezonde BJ8, maar de 
Healey bleek nog steeds in het bezit te 
zijn van zijn eerste eigenaar!

Hoe vind je nu zoiets? Eerst en vooral 
helpt het om zo vaak mogelijk met jouw 
Healey “onder de mensen te komen”, 
zoals we hier in Vlaanderen zeggen.
Op een zonnige - of zeg maar hete - 
zondag in juli besloten we toch maar met 
de Healey naar het verjaardagsfeestje 
van een goede vriendin van mijn vrouw 
te rijden. En, zoals dat wel eens vaker 
gebeurt, komt er iemand op me af met 
de vraag of die “Austin” van mij is. Op 
het bevestigend antwoord komt de reeds 
eerder gehoorde zin: “Zo heb ik er thuis 
ook eentje staan”. Leuk, weer een Healey-
eigenaar - en dus potentieel clublid- 
ontdekt. Maar nu wordt het interessant…
“Heb je die al lang?”
“Nu ja, vanaf mijn achttiende“.

De man in kwestie was nu niet stokoud, 
maar zonder iemand te willen beledigen 
mag ik stellen dat hij meer dan 
waarschijnlijk de wettige pensioenleeftijd 
bereikt of overschreden had. Snel even 
rekenen: vanaf zijn 18e jaar, nu 65 of 
meer, dus minstens 47 jaar geleden 
gekocht, en nog steeds in zijn bezit!
Die 47 jaar bleken er eigenlijk 52 te zijn. 
In 1963 kocht een gulle vader deze Healey 
voor zijn drie zonen? Er werd flink mee 
gereden maar toen na een aantal jaren 
de interesse afnam en overwogen werd 
dat ouwe ding maar te verkopen, besliste 
de jongste zoon om de auto toch maar te 
bewaren en enkele jaren geleden werd er 
zelfs wat geld besteed om de wagen wat 
op te kalefateren. 
Toen ik dit hoorde sloeg de schrik me om 
het hart; wie weet hoe er toen geknoeid 
werd met die auto? Amateuristische 
opknapbeurten kunnen heel wat schade 
toebrengen aan een oude goed bewaarde 
auto. Later bleek mijn vrees totaal 
ongegrond.
De nieuw ontdekte eigenaar vreesde 
wel dat het, na meerdere jaren stilstand 

in het schuurtje, moeilijk zou zijn om de 
auto terug aan de praat te krijgen. Hier 
bood ik vanzelfsprekend meteen hulp aan, 
natuurlijk met de bedoeling het gevonden 
juweeltje eens van nabij te kunnen 
inspecteren.
Enkele weken later trokken wij er op af, 
samen met mijn friendly garagekeeper 
uit het dorp, gewapend met de nodige 
werktuigen, hulpbatterij, etcetera. 
Meteen bleek dat het vroegere 
herstelwerk klaarblijkelijk zeer vakkundig 
werd uitgevoerd. Ook het feit dat deze 
Healey zijn hele leven in een droge 
garage had doorgebracht droeg er toe 
bij dat er op of onder het koetswerk 
nergens roest te bespeuren viel, zelfs 
niet in de kofferruimte. Het koetswerk, 
Healeyblue over OEW, zoals het hoort, 
lag wel onder een flinke laag stof, de kap 
en de binnenbekleding roken wel wat 
muf, maar waren totaal intact. Alleen 
de - oh zo kostbare -richtingsaanwijzer... 
de kleinkinderen die in de auto wel eens 
speelden hadden er voor gezorgd dat die 
aan vervanging of reparatie toe was.
Dan de meegebrachte  batterij 
aangekoppeld, maar het geruststellend 
getik van de benzinepomp bleef natuurlijk 
uit. Flink kloppen en wat friemelen hielp 
niets: de benzinepomp zat muurvast en 
kon daar moeilijk meteen vervangen 
worden.
De eigenaar toonde ons wel zijn in 
aanbouw zijnde nieuwe garage waarin ook 
een plaatsje voor de Healey voorzien was, 
en die moet dus nodig op korte termijn 
weer in prima staat worden gesteld.
Mijn vriend de garagehouder, die ik 
inmiddels volledig tot het Healeydom heb 
bekeerd, kijkt reeds uit naar die taak die 
hij met enthousiasme zal uitvoeren.
Dit verhaal wordt dus vervolgd.

Nog een korte nabeschouwing voor onze 
ledenadministratie: destijds las ik in het 
Amerikaanse clubblad dat ze een specifiek 
register hadden gecreëerd voor originele 
eigenaars. Zou het niet leuk zijn even na 
te gaan hoeveel van onze circa 1100 leden 
nog first owner zijn? Of is dit iets om via 
de website te organiseren?
Ik kijk met belangstelling uit naar de 
resultaten.

Sesam open u

5 jaar stof

Interieur volledig en perfect

Motor kregen ze nog niet aan de praat

De troste eigenaar
Samen met de regiomanagers van de 
club en met de DHC is een voorlopige 
evenementenkalender voor 2016 vastgesteld. 

Leo Dorjee
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HEALEYWINKEL

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 handbook €  21,00 
Austin Healey 100 Owners handbook €  21,00 
De Sprite MK2&3 and Midget MK1&2 €  35,00 
Austin Healey Sprite instructieboekje €  12,50 
Austin Healey Sprite instructieboekje. Stokvis uitgave €  10,00 
Austin Healey The Bulldog Breed €  32,50 
S.U. Carburateurs €  29,50 
Austin Healey MK 3 Instructieboekje Nederlandstalig €  12,50 

Varia
Austin Healey cap, groen €  9,95 
Austin Healey cap, bordeaux €  9,95 
Austin Healey cap, blauw €  9,95 
Set Austin Healey fleece muts en shawl in 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 

Een van de leukste “jobs” in onze club is 
die van beheerder van de clubwinkel. Je 
komt op mooie plaatsen en je maakt veel 
mensen blij met de prachtige spullen in 
ons assortiment die zij kopen.
Zoals we in het vorige Healey Magazine al 
schreven: winkeljuf Mieke Bleiji-Holty wil 
een stap terug doen. De club zoekt dus 

Mieke Bleiji-HoltyHEALEYHANDEL
De rubriek Healeyhandel is van leden voor leden. AHOCN-
leden kunnen als particulier gratis in deze rubriek adverteren. 
Handelswaar kan alleen in betaalde advertenties worden 
gevraagd en aangeboden. Spullen die zijn verworven om 
verkocht te worden of zaken die worden gevraagd om door te 
verkopen, ook door leden, kunnen niet worden geplaatst in de 
rubriek Healeyhandel.
Stuur uw advertentietekst en -foto naar redactie@healey.nl of 
naar Redactie Healey, Kastanjelaan 40, 2061 ER Bloemendaal

Te koop:  
overtollig Sprite materiaal:
• 1 bijna nieuwe complete kachel unit met goede 

matrix en blower plus kachel, schakelaar met kabel   
• set gepolijste raamsteunen Frogeye
• voorruit frame Frogeye
• starter motor Frogeye/MKII
• dynamo Frogeye/MKII
• nieuwe bumper Frogeye
• set deursloten Frogeye/Midget
• oliekoeler Spridget
• complete set achterlichten Frogeye
• nieuwe nummerplaatverlichting chrome Frogeye
• tonneau cover pvs zwart Spridget/hoofdsteunen
• hardtop Ashley style in gel coat
• set  nieuwe alu gepolijste racespiegels, nieuw
• Astrali leder sportstuur 13 inch
• uitlaat spruitstuk Spridget
• set 18 cm diam Marchal spotlights
• set  Lucas flame throwers, perfect chrome
• tonneau cover d.blue 3000  MKI en II, nieuw
  
Prijzen op aanvraag, G.H. Frieman, +31 (0) 65 111 11 79

Te koop:
Austin Healey Mk III phase 2 (BJ8) 1967. Original Golden Beige 
(last 553 made) with matching numbers. Restored over the past 
2 years; documentation available.
Drives perfect.
Jan Hendrickx,  
e mail: hjanac@gmail.com,  
tel: +32 478 344493

Te koop:  
Austin Healey 3000 MKI, BN7 1960, Modsports-inspired.

Midden negentiger jaren nut and bolt restauratie ondergaan 
door LB Racing en Top Gear. Volledige motorrevisie en 
update auto in 2015 door Gabor Konkolyi van Black Magic. 
Specificaties op basis van de sixties Fabrieks race- en 
rallyauto’s DD300 en SMO 746 van John Chatham en John 
Gott.
BMIHT Certificate. High torque startmotor, Pertronic 
electronische ontsteking, totaal hitte-isolatiepakket, 
geflowde cilinderkop, lichter vliegwiel, snelle nokkenas, 
verbeterde olieafdichting, oliekoeler, verstevigde 
achterveren, extra schetsplaten voor rolkooi en stijf chassis, 
Brantz mechanische twinmaster, Motolita stuurwiel, 
overdriveschakelaar op pook, Aston Martin spaakwielen, 
driepunts veiligheidsgordel, zeldzame originele BN7 fabrieks-
hardtop, tonneau cover en softtop. Blok droog en geen drup 
olie onder de auto. Sterke betrouwbare rijauto met strakke 
wegligging en een gedurfd uiterlijk. De auto staat bij BMC 
Classics in Mierlo. 
Jack Hoogland, jack.hoogland@ziggo.nl.

Te koop Austin Healey MK3 uit 1966
Momenteel wordt deze Healey met “matching nummers” 
vakkundig gerestaureerd. U kunt zich hiervan zelf 
overtuigen. De carrosserie wordt gerestaureerd en motor, 
versnellingsbak, overdrive, achteras en wielophanging zijn 
gereviseerd. Het is de verwachting dat deze Healey eind mei 
2016 op naam gezet kan worden.
Voordeel voor de koper is een gespreide betaling en dat 
hij zelf nog kan bepalen in welke exterieurkleur de auto 
gespoten moet worden en in welke kleur leder het interieur 
afgewerkt moet worden. Ook speciale wensen kunnen nu nog 
meegenomen worden in de opbouw. 
De originele kleur is “Ivory White” en de interieurkleur is 
zwart. Het gehele interieur wordt afgewerkt in leder; dus 
geen skai! Vraagprijs voor deze “nieuwe” Healey is € 75.000.
Reden om deze Healey nu al aan te bieden is dat ik een 
Healey 100/4 BN2 gekocht heb die ik zelf wil gaan rijden en 
die ik nu gelijktijdig onder handen wil nemen. 
Neem contact op met Jos Jansen, tel. +31 6 5325 8919, 
e-mail joscjansen@upcmail.nl

Verkooplijst Healey Clubwinkel

een nieuwe beheerder en die heeft zich na 
onze vorige oproep nog niet gemeld.
Misschien denken mensen dat het veel 
werk is? Qua tijd kost het zo’n 2 tot 3 uur 
per week, inclusief de beursdagen. Valt 
dus mee, zeker ook omdat Mieke aanbiedt 
te blijven helpen. Met haar ervaring in 
de detailhandel moet dat voor iedere 

opvolger een voorrecht zijn! 
Als je meer wilt weten, vraag het aan 
Mieke (winkel@healey.nl) of kom naar de 
stand van de winkel op de onderdelendag/
aarafsluiting of op de clubstand bij 
InterClassics Maastricht. 

De redactie
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 Uitstraling van toen, techniek van nu 

 De Sprint Classic is speciaal ontwikkeld voor liefhebbers met oog voor detail 
en design. Onder dit klassieke uiterlijk gaan de meest geavanceerde technieken 
schuil. 
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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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