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VAN DE REDACTIE

COLOFOON

Tsja, daar sta je dan als nieuwbakken Redacteur van ons
mooie clubblad. Eerlijk is eerlijk, ik had dat niet zien aankomen. Ik wist natuurlijk wel dat er werd gezocht naar een
opvolger van Bernie, omdat hij al ruim een jaar geleden
had aangegeven dat hij het redactiestokje wilde overdragen. Maar zoals helaas vaker het geval is, was de lijst met
vrijwilligers extreem kort. Toen het bestuur mij polste of
ik bereid was om het te gaan doen, naast mijn werk, de
contributie-inning en de ondersteuning van mijn Annie bij
de ledenadministratie, heb ik daar toch wel even kort over
nagedacht. Je neemt een belangrijke functie op je en dan
moet je het wel goed kunnen doen. Ik had wel door dat er
een serieus probleem zou ontstaan als ik nee zou zeggen
en daar kwam bij dat het mij ook een erg leuke functie
leek en tot slot: er zitten 24 uur in een dag. Na een goed
gesprek met Bernie en een uitgebreid overleg met het
bestuur heb ik ja gezegd.
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daardoor meer dan 1000 meningen, maar als er trends in
zitten dan ga en moet ik daar wat mee doen. Mijn insteek
is “evolutie boven revolutie”, dus eventuele veranderingen
zullen geleidelijk gaan.
We hebben als club de zaken goed voor elkaar met een
mooie site en dito clubblad. Beide communicatiekanalen
vullen elkaar aan, waarbij de site een korte verversingstijd
heeft en dus actueler kan zijn en het clubblad beschouwelijker kan zijn met artikelen met meer diepgang. Lies
Dorjee en ik zullen vanuit die optiek nauw samenwerken
om u via beide kanalen zo goed mogelijk te informeren.

De redactie voeren is mij niet vreemd. Ik doe dat al vele
jaren maar wel op ambtelijke beleidsstukken. Hoewel het
ook bij die beleidsstukken draait om goed geschreven,
aansprekende boodschappen die zijn afgestemd op de
belevingswereld van de lezer, is dat echt wat anders dan
een mooi, gezellig en informatief tijdschrift voor een club
van gepassioneerde mensen. Ik realiseer me dat ik dus nog
veel zal moeten leren. Leren doe je van anderen dus graag
uw constructieve feedback.

Aan dit nummer werkten mee: Kees van Beijmerwerdt, Wilbert Peters, Don van Gool, Rob Lemckert,
Joek Vlasblom, Bertus Bleiji, Rob Oudshoorn, Wim
van Hoogstraten, Rinus Sinke, Paul Mol, Julia Lenstra,
Hans van de Kerkhof, Leo Dorjee, Marcel de Reuver,
Kees Postma, Peter Vaessen, Lies Dorjee, Nick Tilmans, Marlène Tilmans, Jan Rademakers, Han Punte,
Arjan Buiter, Lucy en Ben Verbeek, Jos van Putten,
Lau de Smet, Benno Versloot, Antonio Stroes, Flip
Brühl, Annie Veen, Bob Pieters, Harald Doornbos,
Jacques Boonekamp, Michel Meulemans, Aad en Hilly
Henneken en Jan Piet van de Meer.

Omdat ik redacteur ben geworden op het moment dat
Healey 2019-1 al had moeten uitkomen, hebben we -het
bestuur en ik- besloten om Healey 1 en 2 te combineren omdat de bladen anders te kort na elkaar uitkomen.
In deze extra dikke Healey vindt u interessante info en
beschouwingen in de columns, rubrieken en artikelen. We
kijken terug en vooruit naar heel veel mooie en gezellige
evenementen. Door de wervende aankondigingen en het
lentezonnetje staat u ongetwijfeld alweer te trappelen om
met de auto naar buiten te kunnen.

Ons clubblad is -net als de site- enorm belangrijk als
“communicatieverbinding” tussen de leden. Bernie heeft
in het in de afgelopen jaren naar een hoog niveau getild
en ik streef er naar om dat -met uw hulp- te continueren.
Die hulp is erg belangrijk. Een clubblad is voor de club,
maar ook door de club. Zonder inbreng van leuke verhalen
houdt het rap op. Ik kan best zelf een verhaal schrijven
en heb ook een aantal ideeën voor onderwerpen, maar
een clubblad krijg ik niet vol. Bovendien wordt het dan
mijn clubblad, terwijl het voor u is bestemd. Ik reken dus
op u, maar maak me daar geen zorgen om. Als u naar de
colofoon links van deze column kijkt, ziet u een lange lijst
met namen van mensen die hebben bijgedragen aan deze
uitgave. Dat voelt erg goed.

Op de cover:
De lente is in aantocht, we mogen weer naar buiten!
Met dank aan Wilbert Peters
Lidmaatschap AHOCN en DHC
Aanmelden op www.healey.nl/lidmaatschap
Contributie p.j. (acceptgiro) € 65,Contributie p.j. (aut. incasso) € 60,Aanvullende contributie DHC-leden p.j. € 25,Contributie na

Ik wens u veel lees- en kijkplezier.
Vriendelijke groeten
Lex Veen

VAN DE LEDENADMINISTRATEUR
In de afgelopen periode hebben de onderstaande
leden zich aangemeld bij de Austin Healey Owners Club.

Ga ik veranderingen aanbrengen in het blad? Vast wel.
Ik heb, net als Bernie, eigen ideeën over de inhoud en
vormgeving van het blad. Hoewel de artikelmix bestaat
en ook zal blijven bestaan uit gezelligheid, sport, techniek
en historie, zal die balans vast niet hetzelfde blijven. Er
zijn al een paar subtiele veranderingen in deze uitgave te
zien. Maar u als lezer heeft beslist ook een mening over
het blad en er leven ongetwijfeld wensen. Dat wil ik graag
van u weten en dat moeten we creatief combineren. Als u
bepaalde onderwerpen onder- of oververtegenwoordigd
vindt of wensen heeft m.b.t. vorm of leesbaarheid, laat
het me dan weten. Nu zijn er meer dan 1000 leden en
4

Annie Veen
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H.H.G. de Bock

Herkenbosch

Nog geen Healey

G.H. Kersten

Kesteren

3000 Mk 1 1961

A.L. Broekhuizen

Baarn

3000 Mk 3 1966

L.M. van Leeuwen

Halsteren

100/6 1957

H.A.J.N. Dols

Amsterdam

Nog geen Healey

H.A. Stroes

Houten

3000 Mk3 1966

P.Y.N.G. Adegeest

Hulst

100/6 1957

steering column
voorzitterspraat
Een nieuw jaar een nieuw geluid
met een wat verlate uitgave van ons
lijfblad. De reden daartoe zal jullie
bekend zijn. We hebben een nieuwe
redacteur, Lex Veen. De wisseling
van de wacht heeft dus wat logische
opstartperikelen. Het heeft nogal wat
voeten in aarde gehad om een waardige opvolger voor Bernie te vinden
maar het is toch op de valreep gelukt,
we zijn er blij mee. Bernie bedankt en
Lex veel succes toegewenst.
We hebben een prachtig Healey jaar
achter de rug. Mooi weer, veel ritten
en prachtige actieve leden. Hou vol
zal ik maar zeggen.
Soms wordt er met een schuin oog
naar mij gekeken omdat ik niet van
sleutelen houd, geen vuile vingers wil
krijgen en weinig verstand heb van
onze Healey´s. Inderdaad ontbeer ik
de Healey passie die vele leden hebben. Maar ik heb wel de passie voor
het rijden in een Healey. Als ik de
sleutel omdraai om te starten en de
motor aanslaat, dan gaat mijn bloed
al borrelen en dan is het gaan met
die banaan. Maar als voorzitter ben ik
niet gekozen om aan bovenstaande
kwaliteiten te voldoen. Besturen is
mijn taak en dat is het. Het besturen
van wat voor vereniging dan ook is
niet alleen de leuke dingen doen
maar soms ook lastige zaken regelen. In onze Calvinistische cultuur
verwachten we dat je alles goed doet,
dat vinden we normaal, maar als je
iets fout doet valt de hele meute over
je heen. Kijk maar naar de politiek,
de Politie en de Brandweer. Gelukkig
hebben wij in onze club weinig tot
geen gedonder maar morgen kan het
anders zijn en dan is het de taak van
een bestuurder om actie te ondernemen en zaken in goede banen te leiden. Goed besturen vereist ook veel
inzet dus tijd. Het oor te luisteren
leggen is een belangrijk item en dat
probeer ik te doen door veel regio’s
te bezoeken en ritten mee te rijden.
Niet dat verwijt van het zitten in een
ivoren toren maar met de laarzen in
de klei zal ik maar zeggen.

rob oudshoorn

Op het MECC heb ik
wederom het genoegen
gehad om alle drie de
dagen aanwezig te zijn.
Vele leden kwamen
langs voor een praatje, koffie, wijntje
of fris. Tijdens het borreluur op zaterdag en zondag konden we over de
hoofden lopen van de drukte. Het geschatte aantal van leden die de Healey stand bezocht hebben is ongeveer
400. Dit betekent 40% van de leden
en dus echt een prachtig resultaat
waar menig club jaloers op zal zijn.
De tweede plaats voor de mooiste
clubstand en de eerste plaats voor de
meest originele Healey viel ons ten
deel. Hulde voor de regiomanager
Nick Tilmans en zijn crew.
Geschrokken zijn we om de gezondheidsperikelen van onze enige ongeëvenaarde Rinus Sinke. Als drijvende
kracht van de DHC en bestuurslid is
hij bijna onmisbaar. Zijn toespraken
en inzet zijn legendarisch. Vanaf deze
plaats van harte beterschap toegewenst.
Nog even dit, want een vrolijke noot
hoort erbij: De Erasmus Universiteit
in Rotterdam geeft korte cursussen
aan 75 plussers om het geheugen
actief te houden gezien de verhoogde kans op dementie en vooral tot
het aanvullen van de universiteitskas.
De cursussen duren 15 minuten want
langere cursusuren kunnen die 75
plussers niet meer aan vanwege het
moeilijke korte geheugen vinden zij.
Voorwaarden tot deelname zijn: 75
jaar of ouder en een IQ van meer dan
30. Zelf heb ik al ruim 50 van deze
cursussen gevolgd zodat alle muren
in huis tot aan het toilet toe vol zitten met certificaten. Als je me vraagt
wat ik dan heb geleerd moet ik het
antwoord schuldig blijven. Naar
verluidt komt er nu een cursus over
Healey´s, nu maar afwachten of ik dat
wel kan onthouden.
Een mooi en vooral gezond seizoen
toegewenst, stel zo weinig mogelijk
uit, geniet van het leven want het
duurt maar even.

van het bestuur

Bertus Bleiji

Joek Vlasblom, Secretaris
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Op 19 december heeft het bestuur
zijn laatste vergadering van 2018
gehad. Er was geen uitvoerige
agenda maar toch genoeg om nog
even de koppen bij elkaar te steken.
Natuurlijk kwam de vacante functie van redacteur aan de orde (het is al op meerdere
plaatsen gememoreerd). Wij zijn meer dan
blij dat de naam van Lex Veen die toen
genoemd werd ook inderdaad tot een
nieuwe redacteur heeft geleid. We hopen
dat Lex naast het vele werk dat dit met zich
meebrengt er ook plezier aan mag beleven.
De penningmeester heeft een voorlopige
begroting 2019 opgesteld. Ook die ziet er
weer gezond uit, mede omdat er ruimte was
voor wat reserveringen bijvoorbeeld voor de
Car-Parts Day; een evenement dat in 2018
zeer succesvol is verlopen en zeker in 2019
een vervolg verdient.
De voorbereiding voor de ALV op 14 april
aanstaande vergde weinig inspanning omdat de agenda redelijk standaard kan zijn.
Onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement kan met de wijzigingen die afgelopen
jaar zijn aangedragen nu door de vergadering vastgesteld worden.
We hebben ons gebogen over de vraag of
op de verzendkosten van ons blad naar
de “buitenlandse” leden bezuinigd zou
kunnen worden door die bladen zelf elke
twee maanden over de grens bij de post te
bezorgen. Elke kostenbesparing is immers
welkom. Dat bleek te weinig op te leveren
om het risico van een extra schakel in het
transport te willen lopen.
Ook hebben we even onze gedachten laten
gaan over de mogelijkheid om leden/bedrijven de gelegenheid te bieden om een
zgn. “advertorial” in ons blad te plaatsen.
Een stukje tekst met toelichting over het
bedrijf tegen een beperkte vergoeding.
We horen graag uw commentaar hierop.
De vergaderdata van het bestuur voor 2019
zijn vastgelegd te weten: 6 maart, 24 april, 3
juli, 9 september en 18 december.
U mag die data in uw agenda noteren
want….u kunt altijd een onderwerp eens
aan het bestuur willen voorleggen. Dat gebeurt eigenlijk zelden of nooit en toch……het
bestuur is er voor u en niet andersom.!!

regionieuws
Regio Noord-West

Dinsdagavond 29-01-2019 hebben
wij onze jaarlijkse nieuwjaars diner
gehad bij hotel restaurant Babilon
in Heerhugowaard. We waren met
28 personen en het was weer super
gezellig.
In Februari zijn we gewoon in de
Healey Pub bij de Fa Hemke.
In maart gaan we naar een schadeherstelbedrijf. Start om 19.30 uur bij
de Fa Hemke.
En verder elke 3de dinsdag een
bijeenkomst met een presentatie of
spreker.
En vergeet niet dat we op 23 juni de
RIT OM DE NOORDKOP hebben. Verdere info over hoe en wat volgt nog.
Met vr gr, Ben Reimerink.
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algemene ledenvergadering 2019
De Algemene Ledenvergadering van
onze vereniging vindt plaats op 14
april 2019. Ook nu zijn wij weer te
gast in het Healeymuseum in Vreeland.
Graag nodigt het bestuur u en uw
partner/kinderen uit om te komen
naar het Healeymuseum: Bergseweg
28q, 3633 AK Vreeland

A New Dawn is Rising in the Austin-Healey World

naar het secretariaat om de vergaderstukken per post te ontvangen.
Voorinschrijving
Om de dag soepel te laten verlopen
verzoeken wij u vriendelijk via de
website www.healey.nl kenbaar te
maken met hoeveel personen u naar
Vreeland komt. Op de homepage vindt
u een eenvoudig in te vullen digitaal
formulier dat per e-mail naar het
secretariaat kan worden verzonden.
Namens het gehele bestuur tot ziens
op 14 april in Vreeland.

Aluminium & Cast Iron Cylinder Heads

Available at www.ahspares.co.uk

A.H. Spares Ltd | Austin Healey Cylinder Head | Half Page | 2019

29/01/2019 16:57:49

De ALV vindt plaats in de grote hal
van het museum. Op vertoon van de
lidmaatschapskaart ontvangt u voor u
en uw partner kosteloos een entreebewijs voor het museum. Koffie met
gebak is er, zoals altijd, voor iedereen.
Het museum accepteert geen museumkaarten of 65+ kaarten maar
parkeren is gratis.
Dagindeling:
• om 10.00 uur opent het museum
haar deuren
• 10.00-13.00 uur: ontvangst met
koffie en gebak
• tot 12.45 uur kunt u lunchen in
het museum (eigen rekening)
• 13.00-16.00 uur: ALV
Een vertegenwoordiger van Glazurit
zal een presentatie geven over lakken
voor oldtimers.
Na afloop van de ALV is de bar van
het museum geopend tot circa 20.00
uur.
Bestuur
Er zijn dit jaar geen bestuursleden
aftredend.
Vergaderstukken
Alle vergaderstukken worden tijdig op
de website www.healey.nl geplaatst.
Zodra dat is gebeurd, ontvangt u daarover bericht per nieuwsbrief. De vergaderstukken kunt u dan zelf downloaden. Mocht dat bezwaarlijk zijn
dan volstaat een mail of een belletje
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Joek Vlasblom
1 februari 2019
secretaris@healey.nl
Vergaderstukken:
Concept Notulen ALV 22 april 2018;
agendapunt 3
Concept Financieel verslag 2018;
agendapunt 5
Voorstel Contributiebesluit; agendapunt 9
Voorlopige Begroting 2019; agendapunt 10.
Wijzigingsvoorstel Statuten en Huishoudelijk reglement; agendapunt 16
Agenda
• Opening
• Ingekomen stukken / mededelingen
• Vaststelling notulen ALV
22 april 2018
• Verslag verenigingsjaar 2018
• Financieel verslag 2018
• Verslag Controlecommissie
• Kwijting bestuur (Decharge)
• Benoeming Controlecommissie
• Contributiebesluit
•
Begroting 2019
•
Bestuur
•
Evenementen AHOCN 2019
•
DHC
•
Euromeet 2018
•
Uitreiking speld 25/40 jaar lid
•
Wijzigingsvoorstel Statuten
en Huishoudelijk reglement
•
Clubman van het jaar 2018
•
Rondvraag
•
Sluiting
9

Routebeschrijving naar
het Healey Museum
Vanuit Amsterdam en/of Utrecht
via de A2:
Afslag 4, Hilversum/Vinkeveen
Neem de N201, richting Hilversum
Volg de N201 -passeer afslag
Vreeland- tot rotonde
naar Nederhorst den Berg (kortste
weg navigatie systeem negeren)
Op de rotonde ¾ rond afslag Nederhorst den Berg >>N523
Voor de ijzeren ophaalbrug brug
naar links
Vreelandse weg gaat over in Bergseweg
Na 400 meter ligt links het Healey
Museum

In Memoriam, Steve Bowen
“Toen was Steve al een beetje bijzonder voor ons……
een echte Engelsman die door de liefde (Sylvia) in
Nederland terecht kwam….. en in de Nederlandse
groep Sprite fanaten al gauw naam kreeg als:
The know it all”.

Op 3 november is Steve overleden. Na een zwaar half jaar gaf
zijn lichaam het op.
Hij was vriend, adviseur, leverancier en clublid. In die volgorde.
Hij studeerde autotechniek en ging werken bij Weslake
Engineering, wist alles van de nokkenassen van Kent (en de
concurrentie!) en werkte samen met Cosworth. Beetje basis moet
je hebben toch?



Door z’n geweldige connecties in de UK was hij de bron toen
voor de moeilijker te verkrijgen onderdelen…
Vandaag aan de dag gaan we achter de computer zitten en
vinden we praktisch alles wat we willen hebben….., nee maar
Steve zocht het voor je op en belde dan een
week of 2 later en zei dan kort GOT IT
FOR YOU MATE….
Prachtige tijden toch”

In Duitsland werkte hij bij Ford mee aan
de ontwikkeling van Group 2 Capri’s. ’s
Nachts ging hij de gieterij in om van de
gietkernen voor de 6 cilinder motoren
op de juiste plaats stukjes zandmodel
te verwijderen zodat de blokken stijver
werden en de krukassen niet zo ver
doorbogen. Kon je er meer toeren mee
maken! Kunst was natuurlijk om na het
gieten de juiste blokken er uit te vissen
zodat die voor de rallyauto’s gebruikt
konden worden!
Enne, zo’n Capri kon je alleen maar vol
gas rijden: als je het gas losliet (of volgens
Steve nog erger, remde) dan kwam de
achterkant van de auto je voorbij………….

Een ander clubje was de “Toerclub” waarvan
deelnemer Don van Gool zegt: “Hij was
niet kwaad te krijgen. Altijd beleefd en altijd
rustig. Van de gebroeders Moss kreeg hij al
heel vroeg een hoge hoed, om de waardering
voor zijn optreden uit te spreken”
De trots van Steve was de Sebring Sprite
WJB 707 met aluminium carrosserie, een
van de 7 originele door Sprizel afgeleverde
Sebrings. Gekocht als tweedehandsje in 1966,
hij reed er door de week mee naar zijn werk
en in het weekend naar de Rallycross. Na de
gereden wedstrijd gewoon weer over de weg
naar huis, soms wel 2000 km in een weekend.
Omdat het werk zoveel tijd vroeg heeft de
Sebring een aantal jaren stilgestaan voordat
er in 1988 een begin gemaakt werd met de
restauratie. Uiteindelijk was hij in 2008 klaar:
een plaatje van een auto, helemaal zoals door
John Sprinzel afgeleverd aan Ian Walker.
Ondertussen was de carrosserie ook nog door
Brian Archer gebruikt om een mal te maken
voor de replica Sebring waarvan er inmiddels
meer dan 100 zijn gebouwd. Het afscheid
van die auto (hij is begin 2018 naar Duitsland verkocht) was het
afscheid van een leven.

Vanaf 1973 had hij zijn eigen bedrijf:
Eurospeed Services. Hij kocht, verkocht,
importeerde en exporteerde onder andere
Porsches (van Duitsland naar Engeland)
en alles wat Engels was van Engeland
naar Duitsland, Belgie en Nederland.
Het transport deed hij zelf, de laatste
vrachtwagencombinatie die hij reed was
een 40 tons Volvo!
Steve kende iedereen in de wereld van
klassiekers en iedereen kende hem.
Zijn bedrijf in Valburg is door heel wat
AHOCN leden bezocht: bij Steve kreeg
je altijd advies. Hij wist ook hoe je iets snel en betrouwbaar kon
maken en hij zorgde dat je dan de benodigde spullen in huis
kreeg. Van Sprite, Midget en Mini was altijd alles aanwezig, maar
ook voor de Big Healey’s kon je bij hem terecht.
De laatste jaren bedreef hij zijn handel vanuit Poederlee in
Belgie, ook daar zijn heel veel vrienden langs blijven komen.
Want het was er altijd gezellig!

De reis van Steve is voorbij, en ik stap dadelijk in mijn kikker.
Als ik wegrij is het geluid te horen waar hij zo gek op was: de
uitlaat van een Sprite.

Steve zat ook in allerlei clubjes, zoals met Gerrit Frieman
die al rond 1979 ontdekte dat hier een bijzondere bron voor
onderdelen aangeboord was:
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Steve, namens de hele club: bedankt!
Kees van Beijmerwerdt
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HEALEY MUSEUM NIEUWS

de koninklijke healey westland
In het boek “De automobielen van
Prins Bernhard” van Frans Vrijaldenhoven is te lezen dat de prins in
november 1947 een Healey Westland
Roadster in gebruik nam. De prins
was een echte autoliefhebber en het
is dan ook geen verrassing dat ook
deze nieuwe sportieve auto hem kon
bekoren. De Healey Westland werd
dus koninklijk! In het toenmalige
kentekenregister kwam maar één
Healey Westland voor met kenteken

L-13 en dat moet dus deze auto zijn
geweest. Het kenteken L-13 was
een provinciaal kenteken (Utrecht),
waaronder dus ook Soestdijk valt.
De auto droeg geen AA-kenteken. De
AA-kentekens werden pas in 1951
toegewezen voor gebruik op hofauto’s.
De prins heeft tot eind 1948 met de
auto gereden.
De auto is daarna eigendom geworden van de heer H.A.H. (Henk) Sijthoff
uit Wassenaar, de uitgever van onder
meer de Haagsche Courant. Het kenteken H-531 dat de auto toen droeg is

12

van de provincie Zuid-Holland. Henk
Sijthof had ook een sportieve inslag
zoals op de foto’s en de race-uitslagen
van juni 1949 is te zien. Hij reed de
Healey met nummer 40 en liet zeer
goeie rondetijden noteren. Hij was de
op twee na snelste!
Jaren heb ik mij afgevraagd wat er
geworden is van de Westland Healey van Prins Bernard. Dat zal in het
volgende nummer van ons clubblad
duidelijk worden.
Hans van de Kerkhof
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GEWOON ALLEDAAGS

Passie voor auto’s?

“De MKII van familie van Lau de Smet. De Healey is van zijn tante Elly en zijn oom Pieter staat ook op de foto. Tante Elly
was gek van auto’s en naast deze MKII had ze ook nog een Matra Bonnet coupe en een Karman Ghia 34 coupe. Een echte
vrouwelijke petrol head.”

Word lid van de KNAC en ontvang 8 x per jaar ‘De Auto’.
Autoliefhebber? Word dan nu lid van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club
met of zonder pechhulppakket en ontvang altijd 8 x per jaar ons clubmagazine ‘De Auto’.
Met 116 pagina’s vol autonieuws en reportages over bijzondere (klassieke) auto’s.

Vanaf € 46,= per jaar
Ons clubmagazine is exclusief voor leden en niet los of via een abonnement verkrijgbaar.
Ga dus snel naar www.knac.nl en ontdek welk lidmaatschap het beste bij u past.

Uit het Amsterdams archief.
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POST
Oldtimerdag Zoetermeer

Heritage Skills Acad @TheHSAcademy 19 nov
2018.

The New Heritage Engineering Technician apprenticeship was approved
23rd Aug. Meet the our second group
who started last week, the only training provider in the UK with this Block
Release Apprenticeship. #apprenticeships #apprentice #classiccars #heritage
#restoration

EVEN VOORSTELLEN
Met wie hebben we
het genoegen?

(afbeelding van Bob Pieters)

Nav afgelopen Contente Mens rit is er
door de deelnemers een bijdrage gedaan aan stichting Gerede Gereedschap.
Stichting GG heeft hiervoor de AHOCN
bedankt in hun boekje, zij bijlage.
Alleen Healey is verkeerd gespeld en
Maarten zijn achternaam.

Mijn naam is Antonio Stroes en woon
in Houten. Ik ben 55 jaar jong en al
33 jaar getrouwd met Yvonne. Ik ben
eigenaar van een horeca franchise
organisatie (Kwalitaria en Délifrance).
Deze worden allemaal op basis van
franchise geëxploiteerd en vanuit ons
hoofdkantoor te Vianen ondersteund.

Elk jaar organiseert ons clublid Jacques Boonekamp in Zoetermeer een oldtimerdag voor auto’s uit de jaren ’40, ’50 en ’60 en elk jaar is daar een flink aantal
AHOCN en DHC leden die daar aan deel neemt. Het thema dit jaar is…Engeland.
Een wel heel goeie reden om ook aan te sluiten. Het maximaal aantal deelnemers ligt op ca 120 auto’s en dat wordt elk jaar ruimschoots gehaald. Er is zeer
veel belangstelling voor dit evenement en het aantal bezoekers overschrijdt
de laatste jaren de 10.000. De dag bestaat uit een tourrit van ongeveer 100 km
door het mooie polderlandschap van Zuid-Holland en een Concours d’Elegance
in de Dorpsstraat dat wordt begeleid door muziek en cabaret. De deelname aan
de rit kost €17 per equipe inclusief koffie/thee, lunchpakket en schildje. Als u
alleen wilt deelnemen aan het Concours dan kan dat ook en dat kost €6,
inclusief gratis koffie/thee en schildje. Meer info en inschrijven op:
www.oldtimerdagzoetermeer.nl

Wat beweegt je?

Mijn hobby’s zijn: tennis, golf en skiën
maar ook alles waar benzine in moet.
Vanaf vroege leeftijd heb ik veel aan
motorcross en karten gedaan. Natuurlijk eerst brommer gereden, daarna
motor (nog gestart met proefrijbewijs)
en daarna auto. Nu de wilde haren er
wat afgaan zocht ik naar een mooie
oldtimer. Na het bezoek van de oldtimersbeurs in Maastricht 2018 was
ik direct verliefd op de Austin Healey.
Ik heb in Nederland en Duitsland
verschillende exemplaren bekeken
en uiteindelijk een prachtige MK3
gevonden in Noorwegen. De keuring
bij de RDW werd een probleem omdat
het plaatje met het motornummer
ontbrak. Uiteindelijk heb ik een procedure moeten voeren en gelukkig heb
ik deze gewonnen, het kenteken is nu
onderweg.

Twitter Harald Doornbos @HaraldDoornbos
dinsdag 27 november 2018.
Filmpje van Radio Free Europe/Radio Liberty

Hoe cool is dit nou weer?!
Tientallen vintage- en classic cars van
Pakistaanse autoliefhebbers rijden door
de befaamde Khyber Pass, nabij de
grens met Afghanistan!
Tijdje terug zijn ze vertrokken vanuit
Karachi, 1400 km zuidelijker.
(via @RFERL)

Wat verwacht je?

Ik hoop in de komende periode veel
leden van de club te ontmoeten en
verheug mij erop om vele jaren heerlijk te gaan toeren met mijn Healey.

Bij Luso Classics Hilversum (via Yvo A)
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eerst spelen en dan werken – michel meulemans

Don van Gool

Spelen op het circuit.

Een man met deze instelling moet haast een bourgondische inslag hebben. Een ‘pluk de dag’-levenswijze is kennelijk een keuze. Mocht een dergelijk persoon ook nog een echtgenote naast zich hebben, dan wordt de zaak gecompliceerder. Zij heeft dan de keuze om ofwel mee te ‘springen’ in dit vrolijke levensritme ofwel wandelt ze haar eigen
robuuste, bedaagde maar zekere tempo. Wij stellen u voor twee gelijkgestemde zielen die gaan voor elkaar en voor
aangename zaken des levens: Michel en Julie Meulemans.
Spelen in de tuin

Mijn vader had een bouwbedrijf en een aantal GMC’s lopen en in die tijd moesten de wagens warm draaien. Mijn
taak was om die dingen ’s morgens vroeg aan de praat te
krijgen, zodat de chauffeurs meteen aan de slag konden.
Dat was ook de tijd dat we met een Ford Anglia, van ’54, in
de tuin rond scheurden’. Michel is een vlotte verteller en
zijn relaas is beeldvormend.

Michel en Julie vormen al geruime tijd een hecht koppel.
Toen Julie Michel leerde kennen, had hij al een sterke
band met auto’s en snelheid. ‘Het is me met de paplepel
ingegeven’, zo vertelt Michel. ‘Mijn ouders hadden al een
leven dat erg in het teken van de auto stond en dan speciaal de snelle uitvoeringen. Regelmatig namen ze ons mee
naar Francorchamps, naar de races. Ook maakten we veel
toertochten met een picknick onderweg. Mijn vader reed
uitsluitend Amerikanen. Dus bracht ik heel wat tijd door
op de achterbank van een Chevrolet of een Ford. Ik weet
nog dat hij in 1953 een Ford bestelde in two-tone, blauw
wit. Dat was heel uitzonderlijk in die tijd. Ik moet een jaar
of 8 zijn geweest toen ik al met GMC’s in de weer was.

Spelen op straat

Naarmate we samen verder in zijn verleden duiken, worden de verhalen ook spectaculairder. Wanneer Michel, voor
het eerst, legaal achter het stuur kruipt, betreft het een
Fiat 600. Volgens Michel paste die aankoop destijds geheel in zijn budget. ‘Ik herinner me nog goed dat ik, tijdens
een van mijn eerste afspraakjes, samen met Julie door de
sneeuw moest rijden, maar dat de sneeuw door de bodem omhoog kwam; een bodem van karton meneer! Toen
waren we jeugd en konden daar om lachen’. Als Michel
uitlegt waarom hij later dikwijls Amerikaanse auto’s reed,
beleven we toch een moment van herkenning. ‘Dat kwam
omdat mijn vader elke twee jaar een nieuwe auto kocht’,
aldus onze gastheer. ‘Mijn moeder kreeg dan de oude en
de kinderen die van mijn moeder’. Wij knikten begrijpend,
want bij ons thuis was dat gebruikelijk voor de broeken.
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Spelen met de ´vergissing´.

Michel bleef regelmatig de circuits bezoeken en zo kwam
hij in beeld als wedstrijdcommissaris voor diverse happenings op het circuit. Een aardig detail is dat zijn vrouw
Julie hem daarbij veelal vergezelde. Hij organiseerde ook
wedstrijden voor 4x4 en werd hij betrokken bij de rallycrosswegstrijden op het circuit van Valkenswaard. ‘De
wedstrijden achteruitrijden waren erg spectaculair’, herinnert Michel zich. Van 1974 tot 1979 was hij actief bij de
Koninklijke Automobiel Club Belgium, als secretaris van de
sportcommissie. Ook hier vult zijn vrouw Julie hem weer
aan: ‘Ga ik één dag niet mee, komt hij thuis als bestuurslid’.
Vier jaar lang reed Michel van huis uit naar Brussel. ‘Een
mooi maar hectisch leven’, weten de echtelieden, ‘Maar
geen job voor een getrouwde vent’. Beiden kwamen ze tot
de conclusie dat Michel een echte job moest zoeken en
zijn rol als huisvader moest gaan spelen.

De Meulemansen maken vele reizen met de Healey. Naar
Sardinië, Zuid Frankrijk en natuurlijk Engeland. Michel
is wel lid van de Belgische club, maar was daar niet zo
tevreden over. De ritten waren heel kort en de meeste tijd
brachten de leden door in een nogal exclusief restaurant.
Nou is Michel best Bourgondisch maar als het erop aan
komt, zit hij toch liever in de Healey dan aan ‘Huitres Royale’. Zijn ritten bevallen zo goed dat hij denkt dat een ‘plat
geslagen kever’ hem nog meer geluk zal brengen. Daarmee
maakte ik toch wel een foutje’, aldus Michel. ‘De 911 2.7
Targa is natuurlijk een prima wagen, maar de uitstraling
van een Healey is toch echt even wat anders. Met een
Healey oogst je lachende gezichten en met de Porsche
oogst je heel wat anders. De Porsche staat nu te koop en
ik omschrijf hem als een dure vergissing’.

Spelen met luxe.

Spelen na werken

Het is ronduit gezellig toeven bij Julie en Michel en de
tijd vliegt. Regelmatig vult Julie haar man aan en zoekt
ze enthousiast foto´s. Uit alles blijkt dat ze samen plezier
hebben in hun hobby. ´We hebben fantastische vrienden
in onze regio en in Nederland en we ondernemen leuke
tochten´, aldus Julie. En passant vertelt Michel ook nog
over zijn Ford Cortina. ´Die moet hard´, verduidelijkt hij.
Toch geeft hij aan dat die toch maar eens een andere baas
moet zoeken. `Ik word ook een dagje ouder´. Dat ouder
worden schijnt ook tot uitdrukking te komen in de aanschaf van de Healey MK3 van Harrie Mosterd: een rode
notabene. ´Die auto heb ik gekocht omdat Julie graag
comfort wil´, zo vertrouwt Michel ons toe. Daar hebben we
begrip voor en ons begrip wordt verder verruimd als Julie
ons even later in het oor fluistert: ’Hij zegt dat ie dat voor
mij doet, maar dat is natuurlijk niet waar’. Onwillekeurig
denken we aan de Gijsbrecht van Aemstel: Waar werd
oprechter trouw, dan tussen man en vrouw, ter wereld ooit
gevonden? Het zal toch spelen in luxe worden, want de
MK1 gaat in de verkoop. Twee Healeys is wat veel, twee
gelijkgestemde zielen alleen maar mooi. Die kunnen uitstekend samen spelen.

Voor een groot deel van zijn arbeidzaam leven bracht hij
zijn tijd door bij een grote supermarktketen, maar toen
hij ‘de pijp aan Maarten gaf’, bloeide de liefde voor de
autosport weer op. ‘Een vriend van me leende mij zijn
Austin Healey 100M voor een ritje bij de Rotary’, zo vertelt
Michel. ‘Daarmee was het hek van de dam. Ik moest er zelf
ook een hebben. Ik vond een gerestaureerd exemplaar in
Lanaken. Zowel de Belgische club als Bruno Verstraete
hebben me met raad en daad bijgestaan. De wagen was
weliswaar gerestaureerd, maar we hebben er nog een
paar ‘kunstgrepen’ aan toegevoegd en toen was de wagen
rally-klaar’. Julie stond er ook helemaal achter. Ze had
echter één bedenking. ‘Ik zei nog, voordat hij op pad ging,
dat alles goed was behalve een rode. En waar komt ie mee
thuis? Een rode!’ De eerste rit van Julie en Michel is nogal
een heftige geweest, volgens hen. ‘De wagen was volledig
geradbraakt’, aldus Michel. Alles was kapot gerammeld
en er zat geen schroef meer op zijn plek, bij wijze van
spreken’. Nadat alles weer op zijn plek was gemonteerd
en verbeteringen waren aangebracht, begon het ruigere
speelwerk zoals de Tulpenrally.
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met de healey naar toscane

Rob, Carly en Giulia Lemckert

Healey zo de vakantie kunt doorbrengen. Wij kijken in
ieder geval alweer uit naar de volgende Italiaanse zomervakantie met onze “Bella Macchina”.

voor het eerst de extra gemonteerde ventilator inschakelen om de koeling weer op orde te krijgen.
Het is onze ervaring dat de lokale bevolking erg vriendelijk is en regelmatig komt het voor dat men een praatje
komt maken om iets meer over de auto te weten te komen,
die tenslotte behoorlijk afwijkt van de voor de Italianen
meer bekende Alfa Spider. Ook blijft het altijd mooi als je
op een dorpspleintje geparkeerd staat en je start de motor
om weer verder op pad te gaan, menige dorpsbewoner
draait dan toch wel even zijn hoofd om, om te kijken waar
dat geluid vandaan komt. Maar het zijn niet alleen de
Italianen die je aanspreken. Toen ik op een ochtend met
onze dochter Giulia ergens in de buurt van San Gimignano
was gestopt om van de auto met het dorp als achtergrond
een foto te maken riep een man ons toe “Bella Macchina,
is ie van jou?”

Eenmaal ter plekke maken we, altijd onder natuurlijk de
nodige belangstelling van nieuwsgierige toeristen, de afdekhoes en sjorbanden van de Healey los en kan de motor
weer gestart worden waarbij menigeen van het geronk
onder de indruk blijkt. De auto wordt vervolgens netjes
voor het door ons gehuurde huis geparkeerd waar hij een
veilige plek heeft. De wetenschap dat we de Healey hier
drie weken lang kunnen rijden is dan altijd een fantastisch
vooruitzicht.

Inmiddels al een flink aantal jaren nemen wij onze Healey
mee op zomervakantie naar het zonnige Toscane in Italië.
Speciaal hiervoor hebben we een trailer aangeschaft
om onze trots op een veilige en comfortabele manier
ter plekke te krijgen. Met een overnachting geboekt in
een familiehotel in Aeschi, Zwitserland voor de heen- en
terugreis gaan we goed voorbereid op pad. Een kist met
gereedschap, de nodige reserve-onderdelen zoals V-riem,
bougies, puntjes, rotor, condensator, verdeelkap en zelfs
een reserve benzinepomp “voor het geval dat!” is allemaal
aanwezig. De eerste keer is zo’n lange rit met een trailer
met de Healey van samen 1900kg achter je auto is toch
wel even spannend, maar daar wen je snel aan. Alleen de
smalle Zwitserse autotrein voor het stukje van de Lötschbergbahn van Kandersteg naar Goppenstein) vereist even
de nodige stuurmanskunst.

Vanuit onze vakantie locatie, die zeer centraal is gelegen
midden in het Chianti gebied, zijn ontzettend veel mooie
wegen te vinden. Van smalle onverharde stoffige wegen
met soms steile hellingen tot prachtig glooiende geasfalteerde 2-baans wegen waar de Healey zich flink in vast
kan bijten. De afgelopen jaren hebben we wat dat betreft
de omgeving al uitgebreid verkend en een wegenkaart of
navigatiesysteem is dan ook nauwelijks of niet meer nodig
omdat de meeste smalle wegen je leiden door kleine middeleeuwse dorpjes en de doorgaande (binnen)wegen vaak
spectaculaire uitzichten bieden. Onze favoriete routes
lopen zo’n beetje allemaal door het Chianti gebied waar je
uren kunt rijden naar plaatsen als bijvoorbeeld Castellina
in Chianti, Poggibonsi, San Gimignano en Volterra.
Maar ook de Crete Senesi (het gebied met z’n maanlandschap, korenvelden en cipressen die je in iedere Toscaanse
brochure ziet afgebeeld) is een feest om te doorkruisen.
Dit jaar op een warme dag ook naar het Castello di Brolio
gereden waar een prima Chianti Classico gebotteld wordt.
De laatste kilometer naar het kasteel loopt over een tamelijk steil, één auto breed, onverhard pad omhoog. Hier liep
de motor temperatuur behoorlijk hoog op en moesten we

De tweede dag van onze reis voert steevast over de
Simplonpas waar je tot een hoogte van 2000 meter moet
klimmen. Omhoog rijden vormt nooit een probleem, maar
bij het afdalen is het wel van belang de juiste versnelling
te kiezen om de snelheid goed laag te houden en de remmen niet warm te laten lopen.
Via Milaan vervolgens over de tolweg naar Bologna en
verder naar Florence, dit jaar hebben we voor het eerst
via de ANWB een kastje (transponder) aangeschaft dat
achter de voorruit van de auto wordt geplaatst en waarmee je gebruik kunt maken van de “telepass” doorgangen
waardoor het wachten voor de tolpoorten tot het verleden
behoort. Als laatste 35 km rest ons dan nog een slecht
onderhouden 4-baans weg naar onze vakantiebestemming
in San Donato in Poggio.
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Ook dit jaar was het natuurlijk weer
een geweldige belevenis. De Healey
heeft het er weliswaar wat zwaarder
dan in het vlakke Nederland op de in
Italië vaak wat minder goed onderhouden wegen, waardoor “rammeltjes”
in de ophanging wel wat luider gaan
klinken, maar verder klimt hij met alle
gemak tegen ieder helling op.
Dit keer voor het eerst een spannend
moment beleefd toen zo’n 80 kilometer
van ons vakantieadres de spanningsregelaar defect raakte. Gelukkig toch nog
zonder problemen terug kunnen rijden.
In de koffer met reserve-onderdelen
zat nog een oud Lucas exemplaar en
diezelfde middag aan tafel, onder de
parasol met een glas prosecco, met een
schuurpapiertje de puntjes schoongemaakt en gericht. Daarna gemonteerd
en met een multimeter de laadstroom
afgesteld, waarna we de rest van de
vakantie zonder problemen verder
konden toeren.
Tegenwoordig kiezen wij ervoor, nu
we niet meer aan de schoolvakanties
gebonden zijn, om eind juni, begin juli
op vakantie te gaan. Voorheen was dat
een maand later en dan is het midden
op de dag vaak erg warm om in de
brandende zon te rijden. De Italianen
geven niet voor niets de voorkeur aan
een dichte auto met airconditioning!
Voor ons weegt dat echter niet op
tegen het plezier waarmee je met de
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twentse zomer rally 2018
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We keken uit naar de nieuwsbrief van Han Punte (Regio
Manager van Regio Oost ) om in te schrijven voor de
Twentse Healey Zomer Tour 2018 . Die werd gehouden op
zondag 26 augustus 2018. We waren er als de kippen bij
om zo snel mogelijk in te schrijven. Nadat we van Han de
start locatie hadden gekregen, hebben we een leuk hotel
geboekt, zodat wij niet heel vroeg op hoefden te staan. Wij
wonen namelijk in Voorschoten en dan moet je wel heel
vroeg uit de veren om op tijd in Twente te zijn. Het werd
Hotel “De Lochemse Berg” te Barchem.

tas met versnaperingen voor onderweg. Met het routeboek
op schoot en twee soepkommen met het logo van AHOCN
vertrokken we via mooie binnenwegen het Twentse landschap te gaan verkennen.
Bij punt 56 van het routeboek moesten we stoppen en
regio Oost stond klaar met de potten soep met stokbrood
om onze mooie soepkommen te vullen. Het was met alle
deelnemers een gezellige bijeenkomst. Nadat we de soepkommen hadden leeg- en schoongemaakt en ingepakt,
hebben we de rit weer voortgezet met als eindpunt “Jan
Wesselink Hoes” te Beuningen. Daar werden we weer verrast, nu door een uitstekende BBQ die ook door het Team
zelf werd verzorgd. Waar ook rekening mee was gehouden,
was dat Max Verstappen zijn GP op Circuit Spa-Francorchamps zou gaan rijden. Han is niet voor 1 gat te vangen
en met een groot TV-scherm en een schotel die hij had
meegenomen konden de heren met veel genoegen zien

We waren mooi op tijd bij de startlocatie en langzaam
druppelden de ingeschreven deelnemers binnen. Op deze
locatie houdt Regio Oost zijn bijkletsavonden. Rond 10.15
uur vroeg Han de aandacht en hij legde aan de 34 Equipes
uit hoe het programma eruit zou gaan zien. Nou, het was
weer een verrassing wat het Team allemaal had geregeld!
Zo kregen we uit de kofferbak van de auto van Han een
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dat Max de 3e plaats behaalde. De meeste dames genoten
op de achtergrond in de zon met een drankje in de hand
van de heerlijke BBQ.

veel applaus werden Han en zijn enthousiaste team bedankt door de deelnemers voor de heel gezellige dag. Om
ongeveer 17.00 uur vertrokken wij weer naar ons hotel in
Barchem waar wij na een glaasje wijn met een kaasplankje onze dag in Twente afsloten.

Jetze Visser werd nog in het zonnetje gezet omdat hij
zijn bijzondere Healey Westland die in het Healey Museum staat, beschikbaar had gesteld om te pronken op de
AHOCN-stand op Concours d’ Elegance 2018 van Paleis
het Loo. Ook de uitzetter van de rit, Harry Bruine, werd
bedankt voor zijn inzet. Hij was degene die ons via het
bolletje pijltje systeem met veel plezier, mooie uitzichten
en weinig drempels heeft laten rijden. Hij kreeg van Han
een bijzondere klok met het logo van AHOCN Oost. Met

Han, wij kijken er naar uit om weer een gezellige en mooie
rit te komen rijden in het Twentse Landschap.
Regio Oost, bedankt voor de gezellige Healey dag en de
complimenten voor de organisatie.
Lucy en Ben Verbeek
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DUTCH HEALEY COMPETITIONS
DHC Nieuws & Agenda

Jetze Visser toegetreden tot
het bestuur van de DHC

DHC Jaarprogramma

Op 8 februari is het bestuur versterkt met
Jetze Visser. We zijn erg gelukkig dat hij
bereid is om als algemeen bestuurslid te
komen helpen. Jetze heeft als rijder een
uitgebreide ervaring met zowel rally’s
als races en het organiseren van sportieve
evenementen. Hij heeft zelf meermalen deelgenomen aan
bijvoorbeeld de Tulpenrally, Mille Miglia, Gran Premio
Nuvolare en Classic le Mans en was jarenlang de organisator van De Langste Nacht. Hij is dus zeer goed bekend
met de behoeftes van de sportieve Healey-rijder en vormt
een verrijking van het bestuur.

De DHC is weer erg actief in 2019 en er is een goed
gevuld jaarprogramma.

Wings & Wheels

Op 31 augustus vindt dit 2-jaarlijkse historische demo
race- en vliegfestijn plaats op de luchtmachtbasis Gilze-Rijen. Dit evenement wordt ook wel de Little Dutch
Goodwood genoemd. De leden van de Austin Healey
Owners Club Nederland / Dutch Healey Competitions zijn
weer uitgenodigd om aanwezig te zijn.
Inschrijving en verdere informatie eenvoudig via de website van de AHOCN/DHC. Het evenement staat ook in de
Evenementen kalender van de AHOCN.

De Langste Nacht

Kaartleescursus

Op zondag 24 Maart 2019 DHC wordt
een kaartleescursus met oefenrally
gegeven door Bart den Hartog , Hij
is de vier keer winnende navigator
bij de Tulpenrallye waarvan drie keer
met Rinus Sinke.
De informatie en het inschrijven staat
op de AHOCN/DHC-website onder
jaarprogramma. Informatie bij Rinus
Sinke dhc@healey.nl of 0653196210

DHC Rally Championship 2019

Jaarprogramma
DHC 2019

Van 9 op 10 November wordt de Langste
Nacht verreden. De organisatoren zijn Leo
Dorjee en Marcel de Reuver. Voor meer
info en aanmelden zijn de website www.
delangstenacht.com. Het DHC Rally Championship 2019
wordt waarschijnlijk weer in deze rally beslist.

Ook in 2019 wordt het DHC Rally
Championship georganiseerd.
De eerste rally is al verreden in januari.
Een compleet overzicht van de rally’s die meetellen en de
nieuwe puntentelling kunt u vinden op de website www.
Healey.nl/DHC onder DHC Rally Championship 2019.

DHC Rally Championship 2019.
Alle rallyevenementen meetellend voor dit
DHC Championship staan vermeld in de Rally kalender.
www.healey.nl/DHC/Rally Championship 2019

zondag 24 maart kaartleescursus met een oefenrally, door Bart den Hartog
voor beginnende en ervaren rijders en navigatoren
www.healey.nl/DHC Nieuws - Info:Rinus Sinke dhc@healey.nl

zaterdag 30 maart 2019 Technische meeting AHOCN bij HealeyParts in Herwijnen
Info: Wim Janzen rally@healey.nl

Restaurant De Sluis
Weert

Rinus Sinke, voorzitter DHC:
dhc@healey.nl (0653196210)
Wim Janzen, rallyafdeling DHC:
rally@dhc.nl (0624198007)
Jetze Visser,
algemeen bestuurslid

Herwijnen

Find us on Facebook Badge

CMYK / .ai

zaterdag 4 mei 2019 Rijvaardigheids- en drifttraining. Slotemakers anti-slipschool met Zandvoort
Jan Lammers.
www.healey.nl/DHC Nieuws - Info: Wim Janzen rally@healey.nl

zaterdag 31 augustus 2019 Classic Wings & Wheels,
met de mooiste klassiekers en Austin Healeys
www.healey.nl/DHC Nieuws - Info: Rinus Sinke dhc@healey.nl

9-10 november 2019 De Langste Nacht 2019
www.delangstenacht.com

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 onze
Healey World.

Luchtmachtbasis
Gilze-Rijen

Nederland
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Dutch Healey Championship 2018
Zoals ieder jaar is in het
Healeymuseum de prijs
uitgereikt voor het DHC rally
championship voor 2018. Dat
vond plaats op 27 januari 2019
tijdens het ‘DHC Rally/race event’.
Elders vindt u het verslag van
dit event. De uitslag is als volgt:

Tulpenrally
Van 12 tot en met 18 mei wordt de fameuze Tulpenrally weer verreden.
Hieronder het overzicht van de vele Healey-equipes die deelnemen.

Eindstand 2018
Sportklasse / Drivers

1

Robert Millar

465

2

Daan van der Vliet

427

3

Joost den Elzen

357.5

Sportklasse / Navis
1

Jord van der Vliet

427

2

Ronald van Weelde

357.5

3

Midas Nelissen

328

deelnemende Healey’s aan de Tulpenrallye 2019

Tourklasse / Drivers
1

Willem Groskamp

170

2

Wim van Gent

168.5

3

Jan Frans de Groot

158

Tourklasse / Navis
1

Bernard Oldenkirchen

170

2

Albert Bijlsma

151.5

3

Niels van de Westelaken

108

000

Marius Hoogendam
Eric Bruens

000

000

Martk van Son
Irene Blauwkuip

Jan van den Broeke
Allard Hoebee

000

Luc van Eekeren
Ted Meij

Historisch sportief

000

Willem Kok
Judith de Haas

De auto van Jos van Putten op Zandvoort 20 mei
1960 toen deze amper twee maanden op kenteken
stond. Vanaf het begin goed gebruikt!
DUTCH HEALEY COMPETITIONS

Jos van Putten in actie in 1992 tijdens een twee
daagse cursus voertuig beheersing georganiseerd
door de Healeyclub
26

000

Willem Groskamp
Ben Odenkirchen

000

000

Bas Kragten
Nanne Valkenburg

Kick Vegter
Celia van de Zee

000

Cees Boonen
Erik van Kleef

000

000

Gert-Jan Geels
Martin Geels

Wim van Lieshout
Tom van Lieshout
27

DUTCH HEALEY COMPETITIONS

Verslag DHC Rally & Race Event 2019

Dutch Healey Competitions

beschikbare BMW’s, maar je kunt ook
met de eigen Healey de baan op gaan.
Het leren driften en een perfecte 180
of 360 graden slip maken moet op
het einde van de dag haalbaar zijn.
Opgave en info op de site van de DHC.
Verder was er veel aandacht voor het
racen met de Healey, Wim toonde
een poster van 2005 waar nog 11
Nederlandse Healeys staan afgebeeld,
die in dat jaar op de circuits te zien
waren. Van de Healey’s op die poster
zijn er inmiddels helaas nog maar 4
actief. Het wordt dus tijd voor nieuwe
aanwas, zo is door de DHC een flyer
gemaakt met de oproep: “DHC zoekt
Healey coureurs”.
veel plezier rijden vaak in het buitenland, zoals de Boucle de Spa in Belgie.
Het is spectaculair, maar vergt veel
van man en machine.

Zondag 27 januari kwamen zo’n 75
DHC leden af op dit nieuwe Event, dat
de DHC Rally Happening opvolgde
waarin de aandacht vooral lag op
het rally rijden met de Healey en de
prijsuitreiking voor het Rally Championship.
Het nieuwe Rally & Race Event trekt
het competitieve gebruik van de
Healey breder door ook aandacht
te besteden aan het racen met de
Healey op de circuits. Verder was er
natuurlijk ook weer aandacht voor het
rally rijden en de prijsuitreiking van
het DHC Rally Championship 2018.
De middag werd op soepele wijze
aan elkaar gepraat door Wim Janzen.
Normaal is Rinus Sinke ook van de
partij, maar door ziekte moest Rinus
afzeggen voor dit Event. Hopelijk zien
we Rinus weer snel op een DHC-evenement.

DUTCH HEALEY COMPETITIONS

De DHC kan terugkijken op een succesvol en goed bezocht seizoen 2018
met onder andere het bezoek aan de
Classic Le Mans, de deelname van
veel Healeys aan de Tulpen Rallye en
het bezoek aan de Six Hours op Spa.
Leo Dorjee, die sinds 2018 samen met
Marcel de Reuver de nieuwe organisatie vormt van de Langste Nacht, presenteerde de volgende Langste Nacht
2019, die dit jaar van Noord naar Zuid
zal gaan, startend vanuit Bourtange.
Ook liet hij weten een soort instapklasse te zullen creëren voor nieuwe
deelnemers die eigenlijk niet gelijk
de hele nacht willen doorrijden. Meer
informatie komt op de site van de
Langste Nacht (http://delangstenacht.
com).
Wim Janzen lichte kort de doelstelling
toe van de DHC. Waarbij het vooral
gaat om het competitieve gebruik van
28

de Austin Healey en het bevestigen en
versterken van het sportief karakter
en imago van de Healey. En de DHC
staat ook voor het organiseren van
veel sportieve evenementen.

Ook werd er een oproep gedaan
voor een nieuwe kaartleescursus die
de DHC organiseert in Weert op 24
maart. De cursus wordt verzorgd door
Bart den Hartog, 4-voudig winnaar
Tulpenrallye navigator. Een zeer informatieve cursus waarbij er ook een
oefenrally wordt gereden en deze ook
achteraf weer wordt geanalyseerd en
toegelicht.

Tijdens een gezellig pauze konden de
deelnemers rondkijken in het Museum, werden films gedraaid van races
en rallys met Healeys en konden de
nieuwe race-Healey van Huib Mars
en de rally-Healey van Robert Millar
worden bewonderd.
Na de pauze presenteerde Wim
Janzen de aankomende rijvaardigheiden drifttraining met Jan Lammers
op de slipschool van Slotemakers in
Zandvoort. Dit gaat plaats vinden op
zondag 4 mei. Een hele dag met veel
praktijk onderdelen, rijden met de

Na een korte uiteenzetting met
onder andere de mogelijkheden voor
het behalen van een racelicentie
op Zandvoort werd door Elisabeth
van der Plas dieper ingegaan op de
homologatie eisen. Dat zijn de regels
waar een Healey en zijn berijder aan
moeten voldoen om aan races te
mogen deelnemen. Elisabeth is goed
op de hoogte van de eisen, omdat ze
ook gecertificeerd keurmeester is voor
de klassiekerraces op de circuits. Er
komt toch nog wel wat voor kijken
om te voldoen aan de eisen van de
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Het DHC Rally Championship 2019 is
inmiddels al van start gegaan met de
eerste rally afgelopen januari: de Happy New Years Drive. De puntentelling
is in grote lijnen gelijk aan voorgaande jaren, maar nu worden er onder de
eerste 25 Healeys punten verdeeld.
Meer informatie en een voorbeeld
zijn te vinden op de DHC-site (https://
www.healey.nl/dhc/)
Jan Piet van der Meer hield een enthousiaste presentatie over het rally
rijden met de Healey op afgesloten
circuits, de zogenaamde “Legend
Rallys”. Helaas gaan die in Nederland
veranderen omdat de KNAF ze niet
meer organiseert. Maar ze rijden met

vervolg: Verslag DHC Rally & Race Event 2019
KNAF/FIA, maar het is goed te doen.
De belangrijkste eis is toch eigenlijk
wel dat de wagen origineel moet zijn.
Alleen de preparaties zijn toegestaan
die waren toegelaten in de periode
dat de Healeys uitkwamen en op de
circuits deelnamen. De regels zijn er
natuurlijk niet voor niets. Het gaat
erom dat de auto’s historisch correct
blijven en op gelijke voet kunnen
strijden op het circuit. Deze eisen
zijn helaas niet toereikend, want
met (veel) geld is veel te koop. Om
te voorkomen dat de rijkste coureurs
altijd winnen zijn aanvullende eisen
gesteld (toerenbegrenzer). Alle homologatie-eisen zijn bekend en liggen
vast en Elisabeth kan daar desgewenst nadere toelichting op geven.
Hierna hield Healey coureur Huib
Mars een leuke presentatie over zijn
ervaringen met zijn Healey op het
circuit. Huis schetste op humoristische wijze hoe zijn eerste wagen
(een BMW) van lieverlee steeds meer
racewagen werd en hoe ook hij moest
werken aan zijn conditie. Na een paar
jaar met een deze auto te hebben
gereden, wilde hij een meer uitdagende auto en toen liep hij -vanzelfsprekend- tegen een race-Healey aan. Het
is geen makkelijke auto voor op het
circuit, maar het geeft enorme veel
plezier om met een Healey te rijden
zo vertelde Huis Mars. Hij had zijn net

geprepareerde race-Healey bij zich
die in het museum was neergezet
en waar een nieuwe motor in was
gemonteerd. Een motor die onder de
3000 cc moet blijven, maar toch goed
is voor zo’n 270 PK. Huib hoopt nog
vele jaren zijn Healey de sporen te
geven op de circuits in Europa.
Afsluitend vond de prijsuitreiking
plaats om de winnende rallyrijders en
navigatoren van 2018 in het zonnetje
te zetten. De wisselbeker (beschikbaar
gesteld door het Healey Museum)
ging naar de winnaars in de TourklasDUTCH HEALEY COMPETITIONS
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se en Sportklasse.
Voor 2018 was dit voor Tourklasse
rijder Willem Groskamp en Tourklasse
navigator Bernard Oldenkirchen. Voor
de Sportklasse was het een bekende
die de beker al eerder had gewonnen: Robert Millar en navigator Jord
van der Vliet. De top drie rijders en
navigatoren kregen als aandenken
een glastrofee uitgereikt. De volledige uitslag 2018 is te vinden op de
DHC-site. Nadien werd onder het genot van vele lekkere hapjes nog lang
nagepraat en was het druk aan de bar
van het Healey Museum.
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HEALEYDOKTER

Flip Brühl (flip@bruhl.nl)

Hoe kan ik de wegligging van mijn Healey beïnvloeden
met de bandenkeuze en bandenspanning?

wat lichter gaat, de auto gaat driften
over-of ondersturen. Bij een Sprite is
dit heel gemakkelijk onder controle
te houden, bij de grote Healey’s is het
een kunst.
Een excellente coureur blijft op het
hoogste punt van de curve rijden. Bij
de F1 races kun je goed zien wie de
excellente coureurs zijn. Het zijn de
coureurs die bijna nooit hoeven tegen
te sturen: Fangio, Schumacher, Hamilton en Verstappen, overigens ook
bij uitstek de mensen die langer met
hun banden doen dan hun ploegmaat,
want ze overschrijden de sliphoek zelden. Een spectaculaire dwars rijdende
coureur rijdt niet hard.
Met de bandenspanning kun je veel
corrigeren. Hoe harder de band hoe
minder deze vervormd maar ook hoe
kleiner het oppervlak dat op de weg
staat.
Ik stel zelf de bandenspanning af
op een leeg parkeerterrein. Ik begin
met te harde banden die de bocht uit
stuiteren. Dan laat ik de ondersturende kant net zover leeglopen tot er een
neutraal gedrag ontstaat. Vervolgens
laat ik de spanning, voor en achter
gelijk, zakken tot er een goed compromis tussen snelheid, wegligging en
comfort is. Dat is met 155x80x13 op 5
inch velgen bij mij voor 1.8 atmosfeer,
achter 2.0 atmosfeer en in de zomer
ietsje minder.
Hoe weet ik welke banden ik moet
kopen? Ik vraag het vaak aan andere
Sprite-gebruikers. De rallyrijders zijn
vaak goed op de hoogte. Het ligt er
ook aan wat je wilt, goede regen- of
moddereigenschappen, grote grip
in de bocht of lekker comfortabel
rechtuit op de snelweg. Een band is
altijd een compromis en duur is bepaald niet altijd beter. Wel ten minste
iedere 6 jaar vervangen ook al zijn de
banden niet zichtbaar versleten. De
productiedatum staat op iedere band;
De eerste twee cijfers voor de week,
de laatste twee cijfers voor het jaar
van fabricage. (Zie Foto)

De banden zijn één van de belangrijkste onderdelen bij de
wegligging van een auto. Er zijn nogal wat variabelen:
• De rubbersoort, hoe zachter hoe plakkeriger en hoe
sneller een band slijt.
• De leeftijd. Na zes jaar is het rubber hard en glad:
vervangen dus ongeacht de slijtage.
• Het profiel. Dit bepaalt grip op de ondergrond, asfalt
met water, sneeuw of zand.
• De constructie. Diagonaal of radiaal bepaalt de sliphoek, waarover meer in dit artikel.
• De hoogte bepaalt de mate van vervorming en het
comfort tijdens het rijden.
• De eigen frequentie bepaalt hoe de vering en schokbrekers aangepast moeten worden. De eigen frequentie van de schokbrekers moet ver van de eigen
frequentie van de band afliggen anders gaat de auto
hobbelen.
gen lopen in de band (zie tekening). Ze hebben beide een
verschillend gedrag. Lage en hard opgepompte diagonaalbanden vervormen minder, ze sturen dus directer en slippen bij een kleinere sliphoek. Bij diagonaalbanden ontstaat een min of meer geleidelijke overgang naar slippen.
De sliphoek van radiaalbanden, die door hun constructie
meer kunnen vervormen, is dus veel groter omdat ze het
loopvlak platter op de weg blijven liggen, maar op een
bepaald moment verliest de band het contact met de weg.
Bij radiaalbanden ontstaat slip dus later maar wel iets
abrupter. De maximale grip bereikt een band vlak voordat
hij de sliphoek overschrijdt, daar voorbij wordt het minder.
Je kan het vaak voelen doordat het sturen daar opeens

Heel veel van het karakter van een band draait om de
sliphoek. Als je door de bocht gaat vervormt de band. Het
loopvlak blijft lange tijd in de rijrichting lopen terwijl de
wangen van de band vervormen en de velg dus meer de
bocht instuurt (Zie plaatje “Figure (1A)”). De figuren komen
uit Drive to win van Caroll Smith, een absolute aanrader
om te lezen. Op een gegeven moment volgt het loopvlak
de rijrichting niet meer: De band gaat slippen, dit noemen
we de sliphoek. Eerst gedeeltelijk en iets verder is er helemaal geen grip (Zie plaatje “Figure 5”).
Er zijn twee constructies van banden: diagonaal en radiaal.
Die naam is afgeleid van de richting waarin de koordla32
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BENNO’S RESTAURATIEPROJECT XX

Benno en Frank hebben in de afgelopen tijd veel gedaan.
Het plaatwerk is er op gezet inclusief de biezen. “Wat
werkt zo’n bies de oneffenheden mooi weg tussen shroud
en scherm. Top. Erg jammer dat er van die akelige nep
kunststof profieltjes zitten tussen de koplampen en knipperlicht. Met iets meer oog voor detail had hier ook een
precies op maat passend chromen biesje kunnen zitten.”
Helaas bleken er op het rechterpaneel vreemde blaasjes
te zitten. De spuiter wist niet wat het is maar hij heeft het
keurig opgelost. Stapje achteruit om daarna weer vooruit
te kunnen. Ook de grille zit er weer in net als de deuren.
Die deuren afhangen is een riskant klusje. “Eerst alles
netjes aftapen en één voor één de deuren gemonteerd.
Met vulplaatjes en wat frommelen met voorscherm zitten
beide deuren er naar tevredenheid in.”
Als klapstuk heeft Benno de voorruit samen met Frank
gemonteerd, waarbij ze eerst het onderrubber hebben
vervangen. “Wim Janzen had al gewaarschuwd dat het een
vervelend klusje is om het rubber goed in zijn profiel te
krijgen. Met een beetje wasmiddel en een brede schroevendraaier viel het wel mee. Enger was het om het rubber
aan beide uiteinden te versmallen met een stanleymes.”
Ze hebben zich ook gebogen over de verchroomde delen.
Vervangen of verchromen? “Ik heb de nodige offertes
binnen gekregen en veel tips van andere oldtimer liefhebbers. Het gevoel dat ik eraan over hou is dat ik in een zeer
commerciële wereld binnen kom waar m.i. de klant wordt
uitgemolken. Een niet fijn gevoel en dat brengt twijfel
of ik er wel mee in zee wil gaan. Ik ga eerst maar eens
poetsen.”
Dat werd best mooi, maar de verwering bleef zichtbaar.
Besloten werd om de bumpers en de kleine onderdelen
toch opnieuw te verchromen (bij een bedrijf in het Sauerland). “Over deze verchromerij heb ik een goed gevoel. Veel

Ook aan de binnenkant is veel gebeurd. Het nieuwe stuur
inclusief bedrading en de handrem zijn gemonteerd. Frank
Venhorst heeft voor de handremkabel keurig een beugel
gemaakt en gemonteerd. De geleiders van de voorstoelen
zitten erin. Bij het zien van de stoelen verzucht Benno “oh
wat ben ik toch blij met die mooie prinsesselijke (van Monaco weet je nog) bekleding op de stoelen.” De chokekabel
heeft de neiging om te blijven hangen. Om dit te voorkomen kwam Frank met het idee om mbv een kabelton
de kabels te fixeren. `”Nou het werkt als een speer en dat
voor 50 eurocent gehaald bij een motorenwinkel.” De tunnelbak is op aanraden van Wim Janzen aan de onderkant
met hittewerend materiaal beplakt. En vervolgens weer
terug geplaatst. Ook de bodem bedekt met hittewerend
materiaal. “Mooi spul is dat.”
Gaat het lukken voor de zomer? We gaan het zien in het
volgende nummer.

tevreden klanten, een serieus bedrijf, een redelijke prijs en
duitse gründlichkeit en heel veel is beter en voordeliger
in Duitsland”. Het begint aan de buitenkant weer op een
echte auto te lijken.
Benno heeft van Wim Janzen nog een lesje geleerd over
het rubber van de achterklep. Dat rubber zat namelijk verkeerd gemonteerd. Hij had aan de kofferbak zelf moeten
zitten in plaats van aan de shroud. “Aldoende leer je veel
dacht ik zo”.
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Zaterdag 30 maart 2019 - Technische meeting AHOCN

de jamie oliver onder de sprite-kenners – kees van bijmerwerdt
De vakkennis en handigheid van topkok Jamie Oliver zijn haast bovenmenselijk en verbazen
alom. Sommige mensen verbazen met hun kookkunsten, sommigen met hun passie en weer
andere adepten met hun verzameltalenten. Kees van Bijmerwerdt verbaasde ons met een
ongelooflijke hoeveelheid kennis over alles wat met Sprite te maken heeft. Een hoeveelheid
kennis die hij ook in de praktijk heeft gebracht. Hij schrijft daarom SNELHEID met
hoofdletters, maar ook zijn perfectie dwingt respect af.

In samenwerking met Flex HealeyParts BV
Liefde is…

Vier workshops met uitleg over de volgende onderwerpen:
* Verlichting; nieuwste LED ontwikkelingen en toepassing
op de Healey’s

* Brandstof en invloed E10;
Wat doet het, wat kan je er
tegen doen.

* Achteras; werking en revisie
differentieel (sper) en cardanas.

* Wegligging; Uitlijning; sporing, camber en caster.
Balanceren wielen/remtrommels.

Elke workshop duurt ongeveer een half uur. Er wordt vier keer gerouleerd zodat iedereen aan
alle workshops kan deelnemen.
Deelname aan deze leerzame middag staat open voor AHOCN leden en is gratis.
Aanmelding vooraf niet nodig. Inloop vanaf 13.30 uur. Start programma 14.00 uur.

Flex HealeyParts, Achterweg 94, 4171 BD Herwijnen. Tel. 0418-820200
36

Kees van Bijmerwerdt is de regiomanager
van de regio Zuid-West en organiseerde
tot voor kort elke derde donderdag van de
maand een bijeenkomst in Oudenbosch.
De belangstelling daarvoor is helaas niet
meer zo groot, maar volgens Kees moet de
clubgeest wel levend blijven. Dus denkt
hij nu na over hoe dat verbeterd kan
worden en dat tekent de grondhouding
van onze gastheer. De verbondenheid
met motorisch transport begint al in zijn
vroege jeugd. ‘Ik herinner me mijn eerste
kennismaking met techniek nog heel
goed’, aldus Kees. ‘Een NSU Quickly. Toen
de motorleeftijd aanbrak, werd dat een
CZ en mijn eerste auto was een Citroën
Traction in delen. Die Traction heb ik nooit
afgebouwd, maar doorverkocht. Dat was
overigens de enige auto waar ik ooit geld
aan verdiend heb’. In het verhaal van Kees
volgen de diverse aankopen elkaar snel
op. Daar zit ook een DS tussen en een BSA
Goldstar. Die laatste staat nog altijd in de
garage. Vroeg in de jaren tachtig loopt de
dan nog jonge Kees niet alleen een interessante jonge dame tegen het lijf, maar
ook een dito Triumph Vitesse MK2 Saloon.
Helaas beschikt de jonge man niet over
de nodige pecunia. Zijn aanstaande vrouw
heeft dat gelukkig wel en zo wordt maar
weer eens bewezen dat liefde alles overwint en zij koopt de Triumph. Liefde is…
vult u maar in. Mannelijke lezers moeten
dit verhaal, even achteloos, open op tafel
laten liggen.

Healey
Voor Kees en zijn gezin zijn de daaropvolgende jaren herkenbaar als de jaren
van hard werken. De Vitesse blijft echter
een prominent lid van het gezin en in
1991 is die wel aan een ‘opknapbeurtje’
toe. Het tempo van dat ‘beurtje’ staat op
een laag pitje, want Kees zit in diverse
managementfuncties met vooral stropdas
en dat vreet tijd, zo vernemen wij. Pas als
zoonlief besluit een tof autootje aan te

schaffen, komt een Mini in beeld en daarmee ook het setje steeksleutels. Intussen
is het gezin in Etten-Leur neergestreken
en heeft Kees helaas zijn vrouw verloren
aan een slopende ziekte. ‘Zware tijden’,
herinnert Kees zich, ‘maar je moet verder.
De betrokkenheid bij de Mini was heel
groot’, zo vertelt Kees. ‘Zo groot zelfs dat
ik in 2011 een Kikker kocht. Ik had nog
een blok liggen van de Mini en je kon met
een Mini natuurlijk leuke dingen doen.
Maar mijn aankoop was veel slechter dan
gedacht. Er zat veel werk aan en dus was
hij uiteindelijk te duur. Moet je maar niet
verliefd worden op een leuke auto’.
Zodra de ‘Sprite’ in beeld komt als topic,
raakt het gesprek in en stroomversnelling.
Met enige regelmaat loopt Kees naar zijn
boekenkast om een of ander boekwerk
tevoorschijn te toveren. ‘De ‘nalatenschap’
van David Vizard moet als de bijbel
beschouwd worden om zoveel mogelijk
paardenkrachten uit een motorblok te
persen. Kees weet heus waarover hij
spreekt en weet wat hij moet hebben.
Zo komt hij een supercharger op het
spoor in Engeland. De verkoper blijkt een
oplichter en wanneer Kees aangeeft het
ding wel op te komen halen, valt de boef
door de mand. Wijs geworden gaat Kees
het volgende ‘koopje’ ook ophalen en dat
ligt in New York. Helemaal gelukkig keert
onze ‘jager’ terug, waarna de motor wordt
gereviseerd en de charger ingebouwd. Tot
tweemaal toe gaat het verkeerd en moet
de hobby-constructeur zijn werk overdoen.
‘Niemand kon me vertellen wat ik verkeerd had gedaan. Uiteindelijk kon ik de
weg weer op, want ook het plaatwerk had
veel meer tijd gekost dan werd gedacht.’

Een clublid
In al die tussenliggende jaren stond ook
het restauratiewerk aan de Vitesse op een
laag pitje, maar inmiddels heeft Kees de
draad weer opgepakt en staat er een Ro37

yal Blue Triumph in de garage. Natuurlijk
willen we dat wel even van dichtbij bekijken. Een prachtig gespoten Vitesse wacht
ons op. Ook hier weer verregaande perfectie. ‘Ik heb een trekhaak onder de Triumph
gemonteerd want het is de bedoeling om
de groene kikker op een kleine ambulance
achter de Triumph aan te gaan transporteren’, aldus Kees. Het moet vast een fascinerend beeld opleveren, die twee rollende
klassiekers voorbij te zien komen. Kees
heeft niet alleen een lidmaatschap bij de
Healey-club, maar hij maakt ook deel uit
van de Triumph-gelederen. ‘Ook daar ben
ik altijd lid geweest en met plezier. In de
Healey-club heb ik dat ook, maar met een
Sprite lijkt het toch een beetje op een half
lidmaatschap. Ik heb de indruk dat het
niet zo gemakkelijk is om te infiltreren
in de hele gemeenschap. Hoewel, toen er
een gat viel als regiomanager, ben ik daar
meteen ingesprongen. Want er zitten veel
mensen met passie in deze club en het
doet goed om die te ontmoeten.’

Eeuwige liefde
Kees van Bijmerwerdt is in ‘ruste’, maar dat
mag best tussen aanhalingstekens staan.
Er is altijd werk en er blijven altijd problemen komen, die vragen om nadere studie
in een of ander handboek. Kees is wijs
maar weet, volgens zijn zeggen, nog lang
niet alles. Hij is kennelijk een bescheiden
mens. Een goede techneut is bescheiden.
Dat hoort, zo dachten wij, bij wijsheid.
Don van Gool

oldtimers aan de laadpaal
Er is geen groter contrast mogelijk
dan een stille elektrische auto en
een klassieker door zijn ontwerp en
geluid.
REGIO ZUID-OOST ging met 20 leden
op 9 juli op bezoek bij “Voitures extravert” op de Automotive Campus in
Helmond.
Is het elektrificeren van klassieke
auto’s een haalbare business? Volgens
Martijn van Dijk, met een achtergrond
als marketeer en Jurgen Moerman
voorheen werkzaam bij Mercedes wel.
Door hun voorliefde voor klassieke
auto’s zijn ze begonnen aan dit project
met als uitgangspunt een probleemloze auto bouwen voor dagelijks
gebruik. Er is bewust gekozen voor de
Porsche 911. Van de door ons gewenste modellen van deze gewilde klassiekers die zijn gebouwd tussen de late
jaren zestig en de late jaren tachtig,
zijn er wereldwijd nog voldoende
beschikbaar.
Voordat ze begonnen aan de restauratie hebben ze contact gehad met
de R.D.W. Bij de schouwing, (niet
onbelangrijk bij aanvang restauratie)
moet de auto rollend gepresenteerd
worden. In dit geval de Porsche 911
met verbrandingsmotor, na restauratie
voorzien van elektrische aandrijving
en 0 emissie. Martijn en Jurgen waren
niet ontevreden over de medewerking
hieromtrent van de R.D.W. Zij krijgen
alle tijd om dit project naar een goed
einde te brengen.
Het restaureren van een oldtimer is
sowieso al geen eenvoudige klus, laat
staan het ook nog ombouwen naar
elektrische aandrijving. En ze willen
graag een complete auto terug op
de weg zetten die zonder problemen
langdurig meegaat. Eén van de eerste
werkzaamheden is het inmeten van
de binnenkant van de gehele auto
op de millimeter nauwkeurig met
speciale apparatuur. Wereldwijd is
er gezocht naar de juiste bruikbare
componenten, die later op de gewenste plaats vaak afgeschermd moeten
worden ingebouwd. Er moet ruimte
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gemaakt worden voor de accu pakketten. En al deze elektronica moet geïnstalleerd worden onder zeer strenge
voorschriften. En niet onbelangrijk:
hoeveel km kan er mee worden gereden. Volgens de laatste berekeningen
zitten ze momenteel met het huidige
accupakket op een bereik van 360 km.
De Porsche 911 moet wel zijn uitstraling blijven behouden van de
late jaren ’60-80. Dat geld ook voor
de interieur afwerking, keuze voor
de juiste schakelaars, tot het stikstel
van de stoelen. Wat komt er bijvoorbeeld in de plaats van de toerenteller,
die niet meer nodig is. Maar er zijn
nog veel meer zaken waarvoor een
oplossing gezocht moet worden. Om
tijdens de winterperiode de binnenruimte op een aangename temperatuur te houden gaat ca. 15 % van
de accucapaciteit hieraan op. Door
een medegebruiker van Automotive
Campus werden zij geïnformeerd over
speciale binnenmaterialen die een
positieve bijdrage kunnen leveren aan
de temperatuur van de binnenruimte.
Meerdere malen hebben ze gebruik
kunnen maken van de kennis die op
de Campus aanwezig is.
Inmiddels zijn ze drie jaar verder, een
mindere periode achter zich latend,
hebben ze een investeerder gevonden
die hen de ruimte geeft om dit project
naar een goed einde te brengen.
Daarnaast is het mogelijk om deelnemer te worden van de Classic Future
Society.
Inmiddels hebben 25 van de maximaal 100 deelnemers ieder €5.000,00
geïnvesteerd in een 5 jarige obligatie.
Inmiddels is het opbouwen van de
auto in volle gang, in maart 2019
hopen ze de Porsche 911 op de weg
te hebben. Het zou zo maar kunnen
dat de accupakketten voorin zoveel
meer druk geven op de voorwielen,
dat de Porsche een aanzienlijk betere
wegligging krijgt dan het origineel.
Nadat de testen en keuringen succesvol zijn verlopen kunnen ze overgaan
tot het promoten van hun elektrische
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Porsche 911. Inmiddels is er al veel
belangstelling, ook internationaal.
Vooral uit Zwitserland, maar ook uit
de Arabische landen en Monaco.
Graag willen zij de Porsche gaan
uitleveren via het principe ‘assembly
to order ‘. In Duitsland worden de
donor-auto’s geheel gestript en weer
opgebouwd tot een hoog afwerkingsniveau. Nadat een kleurkeuze is gemaakt, wordt de auto in de gewenste
kleur gespoten en verder afgebouwd
met originele Porsche-onderdelen. De
elektrische aandrijving, de accupakketten en al wat verder nog nodig is,
staat op voorraad, klaar om deze auto
binnen een bepaalde tijd te kunnen
leveren.
De Porsche 911 is een klassieker met
status, waarvoor regelmatig bedragen
van boven de twee ton wordt betaald.
Zal de elektrische 911, waar een prijskaartje van twee en een halve ton aan
hangt, straks zelfs de grootste Porsche
purist kunnen overtuigen?
Voor meer informatie:
info@voituresextravert.com.
Wij wensen Martijn en Jurgen alle
succes toe. Nogmaals bedankt voor de
geweldige presentatie.
Wim van Hoogstraten

Vakantie en vrije tijd met de Healey

komen te staan. Samen uiteraard met nog een aantal
Healey’s. Blötsch zou zeker via de lift in de foyer kunnen
komen, We gingen daar in ieder geval vanuit.
Vanaf september 20-18 zijn we maandelijks met de standbouwgroep gaan vergaderen om ons idee verder uit te
werken. Blötsch zou het middelpunt worden!!!!
De leden van de regio Limburg werden gevraagd om
mooie Healey vakantie foto’s op te sturen. Niet alleen van
de regio Limburg kwamen foto’s binnen maar ook uit de
rest van het land. Van deze foto’s werden een aantal banners gemaakt om te verwerken in de stand. Een hele grote
banner van 7,00 x 2,00 meter en 3 kleinere banners van
3,30 x 1,10 meter. Zoals altijd zijn de banners collectors
Items en worden deze tijdens het MECC verkocht. Ze hangen nu bij een aantal leden in hun garage te pronken. Het
fijne daarvan is dat deze banners eenmalig zijn. Mooi toch.
Buiten de mooie mint kleurige 100 van Chris kwam ook
de 100/6 van Bert Knops en de Two Tone van Bernd op de
stand te staan.

Zo, het is maandag, 14 januari 2019 12.30 uur en het
MECC 2019 zit er weer op. Alles afgebroken en opgeruimd
en opgeslagen voor volgend jaar.
Het lijkt simpel, maar toch….
Het MECC 2019 begint eigenlijk al na de laatste dag van
het MECC 2018. Samen met het onvolprezen standbouwteam van de regio Limburg weer alles afbreken en daarna
evalueren. Wat was er goed, wat kan er beter, wat willen
we de volgende keer anders doen.
Dus eigenlijk beginnen dan de radertjes voor MECC 2019
al te lopen.
Gelukkig waren we er dit jaar ook weer snel uit. “Vakantie
en vrije tijd met de Healey” zou het thema worden. Het
voorstelkwam van Willem en Inge. Nu nog de invulling.
Ik heb een mooie kleine oud caravannetje zei Willem.
We noemen hem Blötsch. Dat is “deuk” op zijn Limburgs.
Blötsch zou samen met de Healey van Chris op de stand
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Alle was geregeld, wat kon ons nog gebeuren?
Eind 2018 kreeg ik meen telefoontje van Willem met de
mededeling dat hij Blötsch was gaan opmeten. De hoogte
was 215 cm en de maximale hoogte van de lift is 205 cm.
Probleem dus. Wat kon er mis gaan?
Een van onze vaste sponsoren van de Regio Limburg heeft
een verhuurbedrijf van Classic Volkswagen T2 campers en
heeft ook een klein caravannetje erbij. Zou deze passen.
Gelukkig dit Puck caravannetje paste precies in de lift. Poe
poe!!
Jaarlijks worden er ook door de Fehac prijzen uitgereikt
voor de mooiste clubstand en de mooiste Clubcar. Vrijdag
morgen kwamen er een aantal mensen van Fehac langs
om de zeer mooie 100/6 van Bert te bekijken. Dit is een

volledig originele 100/6 in een perfecte staat. En dat
zochten zijn dus. Niet een top gerestaureerde auto maar
een echte rijders auto. Later in de middag kwamen zijn
opnieuw naar de auto kijken en vroegen of wij om 15.00
uur op de stand van de Fehac wilde komen bij de prijsuit-
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reiking. Met een beetje aandringen bleek dat we mogelijk
meerdere prijzen zouden winnen. Ja hoor. De auto van Bert
werd gekozen tot de mooiste en origineelste Clubcar en
onze stand kreeg de 2e prijs. Prachtig toch!
De zaterdag- en zondagmiddag 15.00 uur was gereserveerd voor een ‘Meet & Greet borrel’ voor alle clubleden
onder het genot van een hapje en een drankje, iedere dag
met een ander thema, maar met wel iedere dag dezelfde,
zeer smakelijke, prosecco. Deze ‘Meet & Greet’ werd alle
dagen zeer druk bezocht en waren ontzettend gezellig.

Helaas op zondag om 18.00 uur werd het MECC gesloten
en moesten wel allemaal weer weg.
Restte ons nog om op maandag alles af te breken en op te
ruimen, etc. zoals in de eerste regel al vermeld.
En ja, we zijn al druk aan het nadenken over het thema
voor 2020. Eigenlijk is dat al bekend.
Nick Tilmans, Manager Regio Limburg
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de langste nacht 2018 – volgens de organisatie
meer moeite zeker als de ambtenaar
die de vergunning in behandeling
heeft van de aardbodem lijkt te zijn
verdwenen. Op donderdag 8 november (2 dagen voor de start dus) krijgen
we toch groen licht en daarmee is ook
die horde genomen.
Eén week voor de start blijkt dat ondanks de toezegging dat we in Sittard
de markt op mogen de blokkade pas
vanaf 13:00 voor ons naar beneden
mag. Koortsachtig overleg, is dat niet
te laat? Kunnen we nog iets doen?
Uiteindelijk blijkt op vrijdag een behulpzame stratenmaker/hovenier de
bewuste paal eruit gereden te hebben
en is er dus vrije doorgang.
Op vrijdagavond nemen we nog eens
alles door, onze checklist is afgewerkt,
aan alles is gedacht toch? We maken
nog de opmerking dat er in Sittard
een moment zal zijn waarop we
denken oeps, daar hadden we even
niet aan gedacht maar we hebben
geen idee wat dat zou kunnen zijn. We
maken ook een app groep aan voor
de marshals op de TC’s en hoewel we
met z’n allen hadden afgesproken de
app alleen te gebruiken voor serieuze
berichten gaat er al snel de nodige
gezelligheid over de lijn en later op
de avond ontstaat er zelfs een soort
competitie welke regio nou het leukste, mooiste, gezelligste etc. is.
Zaterdag ochtend de auto inladen
en afreizen naar Sittard, waar we rond het middaguur
aankomen. De regio Limburg heeft al bezit genomen van
het terras en heeft al enkele Healey’s opgesteld. Niet veel
later melden de eerste deelnemers zich en al snel vult het
marktplein zich onder toeziend oog van de nodige toeschouwers met rally Healey’s. Ondanks het wat miezerige
weer ontstaat er toch een gezellige drukte op de markt.
Precies wat wij voor ogen hadden. “De Langste Nacht”, de
DHC en de AHOCN laten zich zien aan de buitenwereld.

De 11de editie van “De Langste Nacht” zit erop, het stof is
weer neergedaald en we kijken terug op een volgens ons
geslaagde rally. Al hadden wij als nieuwbakken organisatoren van deze fantastische rally wel de nodige hobbels
te nemen, zelfs tot vlak voor de start was het nog even
zweten.
Drie weken voor de start laat het beoogde laserteam weten op vakantie te zijn, het backup team zegt toe te komen,
maar meldt een week later dat zij toch niet kunnen. Bellen
mailen en vragen, maar helaas geen laserteam, dus we
besluiten om de deelnemers maar niet wijzer te maken en
niet te melden dat er deze keer niet gelaserd zal worden.

Een kwartier voor de start komt ons “oeps, daar hadden
we even niet aan gedacht” moment. Terwijl de auto’s zich
opstellen en Bertus zich op maakt om ze weg te vlaggen
komen we tot de conclusie dat we geen startvlag hebben.
Maar gelukkig is daar een handige vrijwilliger die ons start
hotel binnenstormt om de vlag van volk en vaderland op
te eisen en zo kan Bertus getooid met de nationale drie-

Twee weken voor de start ontbreken er nog 2 vergunningen, die voor de start provincie en voor de finish provincie.
De ene is snel geregeld, maar voor de andere kost het
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we merken dat een equipe zich niet aan de regels heeft
gehouden, niet om vals te spelen of zo, verre van dat, maar
ze hebben zich toch niet aan de regels gehouden. Het
reglement erbij en inderdaad, daar staat het toch echt,
maar wat moeten we nu doen? Zeker als we zien dat de
betreffende equipe zich mengt in de strijd voor de bekers.
We besluiten om de equipe buiten mededinging te laten
meedoen, ze mogen door, maar komen niet in aanmerking voor de prijzen. Uiteraard is de equipe daar in eerste
instantie boos en teleurgesteld over, maar ze gaan toch
sportief door en we zien ze gelukkig weer bij de finish.
Bij de finish zien we alleen maar lachende gezichten,
menigeen heeft genoten van een ouderwetse “De Langste
Nacht” mede dankzij de door Eric Klunder uitgezette route.
Na een welverdiend ontbijt is het tijd voor de prijsuitreiking en nadat de winnaars gehuldigd zijn gaat iedereen
weer zijn eigen weg, op naar zijn of haar bed. Tevreden
trekken wij de deur van Lands Huys achter ons dicht wanneer we als laatste vertrekken. We hebben weer een mooi
hoofdstuk toegevoegd aan het verhaal dat “De Langste
Nacht” heet.

kleur alsnog poseren als de held des vaderlands voordat
hij de troepen het veld in zal sturen. En als na een half
uurtje 24 equipes op weg zijn gegaan valt er weer een
stilte over het marktplein in Sittard.
Kort daarop melden de eerste marshals zich in de app met
foto’s van hun fraai uitgedoste TC locaties. Aan werkelijk
alles is gedacht, ballonnen, feestverlichting, slingers, pruiken noem maar op, alles is uit de kast getrokken om de
deelnemers te vermaken en op de stamppot locatie is dat
goed te merken: de stemming zit er goed in. Helaas zijn
we wel met 2 equipes minder door technische pech.

Leo & Marcel

Ook op de middernacht stop is het een feestje, regio Oost
heeft uitgepakt met bitterballen, broodjes, bakworst en
krentenwegge (de laatste 2 voor onderweg), het parkeerterrein is afgezet met linten, waarom begrijpen we eerst
niet, maar wanneer er steeds meer Healey’s worden opgesteld wordt het al snel duidelijk: ze worden zo opgesteld
om mooie plaatjes te kunnen maken en dat gebeurd dan
ook volop.
Na de middernacht stop krijgen we ook te maken met een
boze bewoner, gelukkig wordt een mogelijke confrontatie
snel de kop ingedrukt en loopt het met een sisser af.
Midden in de nacht komt voor ons een lastig moment als
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de langste nacht 2018 – verslag winnaars van de tourklasse
“Wah benne jullie hier
allemaal aan ‘t doen?”

bij de pompen staan alleen maar Healeys, We snuiven de benzine dampen
op en genieten van de kleine chaos.
Bij het restaurant De Diepen worden
we traditiegetrouw verwelkomd met
Hollandse stamppot en boerenkool,
inclusief worst, speklappen en vette
jus; heerlijk, ook wij kunnen even
bijtanken!
Voordat we vertrekken zien Peter
en ik dat we na de 1e etappe op de
tweede plek staan met een achterstand van meer dan 200 strafpunten
op de nummer één. Dat gaan we
niet meer herstellen, is onze eerste
gedachte…

Voor de derde keer neem ik deel aan
De Langste Nacht, mijn zwager en navigator Peter voor de tweede keer. We
hebben er zin in! Vorig jaar als derde
equipe geëindigd in de Tourklasse,
deze keer willen we toch meer.
We hadden nog geen rally gereden dit
seizoen en vonden toch dat we nog
wel een proef en train rally moesten doen. Het werd de 3 Provinciën
rally op 27 oktober j.l., mooi 2 weken
vóór DLN. Dat werd dus een goede
wake-up call voor ons; niet scherp
genoeg het regelement gelezen, en
hop, daar maakten wij dus een paar
uitglijders. Mijn enthousiaste rijstijl
werd bovendien met zeer geraffineerde snelheidscontroles hard afgestraft
en dat was een bruikbare les!
De 3 Provinciën rally is overigens
een echte aanrader; erg leuk en goed
uitgezet. Mooi om te zien dat deze
rally is opgenomen in de DHC rallykalender van 2019.
Vrijdag check ik nog de nodige technische zaken van mijn Healey en besluit
toch maar de soft-top erop te zetten;
de weersverwachtingen zijn niet briljant. Jammer, open rijden in de Healey
blijft voor mij altijd een feestje.
Zaterdag lekker rustig opstarten
en rond 12.00uur samen met Peter
vertrokken om het eerste stuk naar
Sittard te slechten. Onderweg komen
we nog een paar Healeys tegen, die
diezelfde koers zetten naar het zuiden. Dan begint het speciale gevoel
van DLN al op te komen; een soort
verbroedering. We gaan een stoere
rally rijden!
Het marktplein van Sittard staat samen met de wekelijkse marktkramen
al lekker vol met Healeys en de sfeer
is opperbest. We voelen direct dat de
inwoners daar al klaar zijn voor de
11e van de 11e.
Eerst de documenten controle, de
“goodie” bag ophalen en de Healey

De tweede etappe voert ons verder
noordelijk, met een stukje Duitsland
en kronkelend over verhard en onverhard langs ’s Heerenberg, Lichtenvoorde, Haaksbergen, eindigend bij TC9
IN, net onder Denekamp. We pauzeren
bij het midden in het bos gelegen
Erve Beverborg, en nuttigen een
lekkere kop soep met een broodje. We
ontvangen ter plekke nog een leuke
“goodiebag “met lekkernijen uit de
regio; top initiatief van de regio leden.
voorzien van de nodige stickers en
schildjes. Er is veel belangstelling
voor al onze Healeys en de meeste
mensen begrijpen nauwelijks waarom wij nou de gehele nacht door het
achterland willen gaan rijden; “dan
zie je toch niets van ons prachtige
landschap” Daar hebben ze wel een
punt….
Koffie met een stevig stuk Limburgse
vlaai en we zijn klaar voor de briefing
in het zaaltje op de 1e verdieping
van restaurant Luxembourg. De sfeer
is goed, Eric Klunder geeft de toelichting op de door hem uitgezette
rally, en waarschuwt ons voor gladde
wegen en niet teveel bravoure; “hard
waar het kan, en langzaam waar het
moet”.
Om 15.02uur ontvangen wij ons
routeboek en Peter start alvast met
het intekenen. Ik loop nog wat om de
Healey heen te dralen, en af te tellen
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richting onze startijd van 15.32uur.
Het regent nu stevig, ruitenwissers
aan, we nemen de RC kaart in ontvangst, rijden onder de boog door en
worden afgevlagd; we zijn op weg!
We rijden prachtige routes door het
Limburgse landschap voordat het
donker wordt. De route leidt ons van
Sittard, onderlangs Roermond, naar
Tegelen en Lottum, met de Maas als
ons baken. De eerste etappe is toch
weer even wennen en inkomen, en
we nemen de tijd om zeker te zijn van
de juiste route. Onze logica; een RC
missen kost meer punten dan later
binnenkomen. Dat komt ons toch een
beetje duur te staan, aangezien we al
meteen meer dan 20 minuten tijdstraf
oplopen. We moeten dus wat scherper
aan de bak.
TC5 IN is op een tankstation bij Plasmolen en dat geeft een mooi tafereel;

Met opgefriste energie vervolgen
wij weer onze route. Na een uurtje
rijden worden we verrast door een
heftig zwaaiende boer met zaklantaarn midden op de weg. Daar kan ik
niet omheen, dus maar even stoppen;
“Wah benne jullie hier allemaal aan
t doen?” Na mijn korte uitleg over de
rally (“Dat is toch nie normaal, zo midden in de nach!”) en de gemeentelijke
vergunningen keek hij ons ongelovig
aan; “Daar weet ik helemaal niks van!”.
Restte mij alleen ons nog te excuseren voor de overlast, en lieten hem
enigszins verbouwereerd achter…. Wij
konden er wel om lachen.
TC12 IN is net buiten Rogat bij Classic
World, gespecialiseerd in Mini’s. In
een showroom vol met lekkere Mini’s
(werd er een beetje hebberig van!)
en andere Engelse klassiekers krijgen
we een sterke kop koffie met koek.
Peter en ik hebben een goed gevoel
over de laatste twee etappes, maar

hebben geen idee waar we nu staan
in de ranglijst. Nu nog de laatste
etappe. We voelen een soort elektrische lading in ons lijf die ons scherp
en geconcentreerd houdt, we willen
blijven rijden….
Kort na het vertrek uit TC12 verliezen
we de overdrive, na een paar keer erin
en eruit springen, zijn we ‘m definitief
kwijt. Geen probleem, dan maar wat
meer toeren op de lange stukken.
Bij terugkomst thuis blijkt ook de
versnellingspook gebroken te zijn, we
hebben geluk gehad….
Via heerlijke kleine rijders-weggetjes
in Drenthe vervolgen we de route
richting eindbestemming en passeren
Pesse, Westerbork, Anner en Stadskanaal. Met een grijs wolkendek rijden
we uiteindelijk rond 08.30uur het vestingstadje Bourtange binnen, waar we
verwelkomd worden door een aantal
enthousiaste inwoners; leuk!
Peter en ik kijken elkaar aan, het zit
erop, high five! De rally is voorbijgevlogen, en met een voldaan gevoel
stappen we ’s Lands Huys binnen. De
geur van koffie en roerei komt ons al
tegemoet; daar hebben we zin in. Op
de tussenstand t/m 3e etappe zien we
dat we bovenaan staan, dat hadden
we niet verwacht. Nu afwachten wat
de scores zijn van de laatste etappe.
Bij de prijsuitreiking wordt het duide45

lijk dat we de eerste plek hebben kunnen vasthouden, maar wel “with a very
narrow margin” van 30 strafpunten.
Zeer tevreden rijden wij weer richting
huis, zonder overdrive, met hoge toeren, dus geen conversatie meer…. Wij
zitten beiden in onze eigen gedachte.
Volgend jaar in de Sportklasse; we
gaan er voor!
Graag eindigen Peter en ik met een
enorme dank uit te spreken aan het
organisatieteam Leo & Marcel, aan
Eric voor het uitzetten van een gave
rally, en aan alle vrijwilligers bij de
TCs. Echt top.
Sommige TCs hadden hun post extra
opgeleukt met fakkels, kaarsen en
hier en daar Halloween versiersels;
het is ons niet ontgaan…
Keep up the good work, tot volgend
jaar !
Kees Postma & Peter Vaessen

ze(b) staat bijna op de wielen
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dln door de ogen van de winnende navigator
want het is een éénrichtingsweg. Na
een paar honderd meter kijken we
elkaar aan en zeggen we “dit was
vast niet de bedoeling”. Eric zal er wel
kostelijk om gelachen hebben!
We moeten een grote ronde omrijden om opnieuw het “Onderveld” in
te kunnen rijden en ja hoor, de VW
is verdwenen. Precies op die plek
draaien we nu rechtsaf en weten we
door de letter W vlak na het hoekje
dat we nu wel goed zitten. Gelukkig,
want dan is alle moeite niet voor niks
geweest.

De jonge restaurateur, die een hart onder de riem kreeg
van regio oost, is juist 18 geworden. Daarmee vervalt zijn
gratis lidmaatschap dat hem werd aangeboden. Hij verzekerde ons dat hij vanaf heden zelf voor dit lidmaatschap
gaat zorgen. Zeb is aan een HBO-studie autotechniek
begonnen. ‘Het lijkt me een mooie uitdaging om straks
mee te werken aan een nieuwe technische ontwikkeling
voor motoren’, aldus Zeb. ‘Wie weet kan ik nog een bijdrage
leveren aan elektrisch aangedreven oldtimers’. Er is de
laatste maanden veel tijd gaan zitten in de studieboeken.
Toch heeft ook het restauratiewerk niet stilgelegen. Inmiddels is de auto keurig in de lak gezet en zijn de voor- en
achterwielophanging nagenoeg compleet gemonteerd. Als
volgend item moeten de problematieken van een motor
en versnellingsbak worden getackeld. Daartoe lagen er
contacten met Stephen Bowen, die onlangs overleed.
Ondanks zijn ziekte zorgde Stephen voor de juiste onderdelen en contacten, maar er liggen nog veel vragen. De
jonge restaurateur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Hoopgevend nieuws dus, maar nog beter nieuws is
dat Zeb zich verzekerd heeft van een wel zeer essentieel
onderdeel: de leuke co-pilote genaamd Myrthe. Ook zij is
enthousiast en ondersteunt zowel de studie als restauratie. We houden u op de hoogte.

Pesse (altijd lastig)
Wat een fantastisch avontuur was het
weer. Voor mij de 3e echt “serieuze”
rally ooit, en wat voor één. De rally
was dit jaar zeer mooi verdeeld. De
eerste 2 etappes net wat langer en
intensiever en op precies de goede
momenten tijd voor goedverzorgde
pauzes, een beetje rust (en bezinning).
Met Kees is het lekker relaxed onderweg en hij heeft het lood in zijn rechtervoet dit keer thuisgelaten. Achteraf
blijkt voor niets want de “laserboys”
waren er niet. Goed dat we dat niet
wisten!
Het leuke met de Healey van Kees
vind ik dat wij lekker “origineel” en
“simpel” rijden. Met eenvoudige
hulpmiddelen als een lampje, loepje, liniaaltje en analoge tripmaster
komen we de nacht door. Dit zonder
gordels of communicatiemiddelen,
andere mogelijke hulpmiddelen. Best
even wennen in het begin, maar zo
was de auto nu eenmaal toen hij op
de markt kwam.
Als navigator krijg je weinig mee van
de wereld om je heen, voor zover dat
in het donker al mogelijk is, maar
uiteraard waren er voor ons zeker een
paar memorabele momenten tijdens
DLN2018:

Groenlo

Vlak voor TC7 in Groenlo sturen we
na een routeomleiding aan op punt

14 om erachter te komen dat we op
de nieuwe weg rijden die niet op de
hoofdkaart maar in het kaartfragment
staat.
Via een stukje terugrijden pakken
we de letter op bij punt 14 zonder al
teveel, alhoewel 10 minuten, tijdverlies. Pff, gelukkig dat hebben we weer
overleefd.
Alleen zijn we hierdoor bij het wegrijden van de TC7 even niet scherp,
missen we een overduidelijke letter
direct na de TC en vergeet ik dat de
schaal van het kaartfragment afwijkt.
Gevolg; we belanden midden in het
centrum van Groenlo met allemaal
éénrichtingsweggetjes.
Op goed geluk weten we het centrum
uit te komen en weten we met wat
richtingsgevoel en speurwerk de goede weg weer op te pakken. Pff, ook dat
weer overleefd.

In het bos

We zijn in etappe 3 onderweg naar
TC11 en rijden dwars door het bos bij
“Onderveld”.
Lekker speurend valt opnieuw de witte Volkswagen op die wij onderweg
wel vaker tegenkomen op “moeilijke
plekken”. Dit keer rijden we er strak
langs en kijken we in het stalen
gezicht van Eric Klunder die staat te
posten. We moeten rechtdoor blijven
rijden over het onverharde bospad
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Zo onderhand een klassieker. In 2017
zat Pesse al in de route en ja, ook in
2018 komen we tijdens Etappe 4 door
Pesse. Je denkt dan: “O, ja dat kan ik
me nog aardig herinneren”. Maar nee
hoor, ook nu zorgen de diverse viaducten op korte afstand van elkaar voor
veel verwarring en zoekwerk.
Voor ons helemaal want we raken
kort voor Pesse de enige keer in
DLN2018 “echt” verdwaald. Ik mis een
afslag in Gijsselte (“had jij of ik nu
de tripmaster al op 0 gezet”) en we
komen ten zuiden van Pesse terecht.
Geen paniek, dan rijden we parallel
aan de A28 naar boven. Maar die weg
is opengebroken en dat was niet verteld tijdens de briefing dus hier zitten
we goed fout. Op goed geluk lukt
het via een omrijroute om Pesse te
bereiken. We zijn ervan overtuigd dat
daar absoluut een letter MOET zijn
en gaan speuren maar vinden deze
niet. Achteraf blijkt dat we net na al
die omzwervingen bij “Eursinge” het
eerste weggetje en de letter daarin
op 5 meter gemist moeten hebben. 19
minuten en een foutcontrole aan de
broek. “So close, but yet so far” zouden
de Britten dan zeggen.

Don van Gool

Dank voor deze fantastische ervaring
en tot volgend jaar in de Sportklasse.

Chopinlaan 27

Peter Vaessen
47

Tel: 071 542 7402

2253 BS Voorschoten

Mob: 06 4870 8036

E-mail: info@vonmunching.nl

www.vonmunching.nl

boucles de bastogne 1 en 2 februari 2019
asfalt gedeelten. Als je goed naar de
foto’s kijkt zie je de ongelofelijke grip
die deze Healeys hebben vanwege de
mooie 50/50 gewicht verdeling voor
en achter. Dat maakt de Healey zo’n
geweldig rally-beest!
Zaterdag middag na een interessante narrow escape, we moesten een
helling stijl af haaks rechts, maar
ik heb gekozen om haaks links de
Healey in de diepe sneeuw te donutsen, bijna geen remmen alleen een
beetje remkracht op de achterwielen.
De Marchals schrokken natuurlijk wel
een beetje, maar die staken hun duim
op, niets geraakt en weer door, maar
geen 80km/h ben ik bang! We werden
zelfs ingehaald en ook hebben nog
een band lek gereden.
Tussendoor mijn voorremmen ontlucht, er ging bijna een liter remvloeistof in!? Daarna (we hadden nu een
werkend gaspedaal en rempedaal)

Het was dit jaar net als vorig jaar
heel veel sneeuw, ijs, modder en mist
waardoor het wederom een uiterst
zware editie is geweest. De monteurs
hebben zich dus rot gewerkt om alles
netjes op de rails te houden. Hoe
verliep deze uitdagende rally?
Wij zijn donderdag 30 januari met
6 rally auto’s op trailers vertrokken
naar Bastogne. In Bastogne hadden
wij voor het 2de jaar een huis gehuurd
waar we met zijn allen in passen. Met
6 auto’s zou je zeggen 12 man, maar
dat klopt niet helemaal, we waren
met 26 man in totaal! We hadden 2
kokkies die voor al het heerlijke eten
en drinken hadden gezorgd, 6 monteurs en 6 ondersteuners (inclusief
fotograaf Bart van Zijl) bij ons om het
geheel soepel te laten verlopen.
Voor de Challenger klasse die wij met
de Healey’s hebben gereden (op alle
proeven een gemiddelde van 80km/h
halen op voor het verkeer afgesloten
wegen) was het op donderdag banden
keuren (niet alle banden zijn toege-

staan) de technische keuring, stickers
plakken en administratieve controle.
Kortom een heel programma. Op vrijdag mogen we de proeven van zaterdag verkennen en pace notes maken.
Voor zondag krijgen wij de pace notes
van de organisatie, we mogen die
onverharde wegen niet verkennen
vanwege de te zware belasting voor
milieu en natuur.
Vrijdagavond voor de rally is de
parade waar alle rally auto’s in de
hoofdstraat van Bastogne worden
geparkeerd. Hier komt veel publiek
op af en in die zin een leuke ervaring.
Zaterdag rijden we op de afgesloten
openbare weg, dus relatief veel asfalt.
Op zondag rijden we over wegen die
normaal wandelpaden en bos-onderhoudswegen zijn. Deze paden
liepen overigens door een deel van
de koninklijke domeinen van België.
Werkelijk prachtige natuur. De foto’s
maken dit wel duidelijk!
Samen met Koen Weijers, al enige
jaren mijn team genoot, zijn wij op
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werkelijk als een speer gereden, de
>200pk motor en 300Nm koppel kwamen tot leven tot het koppeling pedaal het op de laatste proef zaterdag
avond opgaf. Keurig zonder te krassen
zonder koppeling naar huis gereden,
militaire dienst is toch nog ergens
goed voor geweest! Als tank chauffeur
heb ik dat moeten leren.
Zondagochtend weer netjes op tijd
gestart nadat de koppeling gemaakt
was, met dank aan de heren monteurs
die weinig geslapen hebben! We
hadden nu de 3 pedalen gehad en nu
ging het dus echt gebeuren…
De start was zondag helaas 45 minuten vertraagd vanwege een mevrouw
die als milieu-activiste optrad en de
zaak wist te vertragen. Met ruim 350
auto’s aan de start is het knap van
de organisatie dat deze dame geen
chaos heeft kunnen veroorzaken en
alles vrijwel volgens plan is verlopen.

vrijdag gaan verkennen. De eerste
verkenning op Stoumont gaf al de
nodige problemen door de vele
sneeuw die er lag. Op de eerste proef
zijn we 3 keer vastgereden en moesten we één keer door een 4x4 AMG
met 600pk, 1000Nm met volle kracht
uit de troep worden getrokken. Wij
hebben de verkenning verder gedaan
met de notes van de organisatie.
Ondertussen hebben de monteurs
vrijdag mijn gaspedaal probleem
gerepareerd! Je denkt met een goed
geprepareerde auto te vertrekken
maar bij aankomst blijkt hij niet vooruit te branden, dus direct werk aan de
winkel. Zaterdag ochtend 1 februari
zijn wij op Stoumont de rally gewoon
gestart na wat Belgisch strooi werk!
Zaterdag begon het goed met veel
mist en dus heel weinig zicht, 80km/h
gecombineerd met sneeuw en ijs
is dan best snel! In de loop van de
zaterdag zagen we het zicht beter
worden en de wegen slechter, ongelofelijk wat is daar veel modder, zelfs op
49

Veel uitvallers helpen daar wel bij
natuurlijk ook wel! Helaas zijn ook wij
zondag uitgevallen met een kortsluiting probleem in de ontsteking. Ook
de Healey van Robert Millar die met
Midas Nelissen reed, is uitgevallen op
de laatste proef op zondag. Het was
voor de Healeys dus geen goed Boulcles-jaar! En dat terwijl wij vaak de
auto’s hebben die deze beproevingen
goed overleven.
Zondag avond nog gezellig gegeten
in ons mooie huis, we hadden op
het podium toch niets te zoeken, en
daarna weer vertrokken naar huis, met
vele ervaringen rijker en geestelijk
klaar voor de volgende editie! Toch
was een mooie belevenis waarvoor
dank aan onze sponsors Wim en Lida
Janzen, onze fantastische monteurs en
de enthousiaste ondersteuners.
Jan Piet van de Meer

drentherit 28 april 2019

In 2019 wordt de 25ste Drentherit
verreden, reden voor een feestje. We
hebben de startlocatie verhuisd naar
Hotel Hegen in Wezup (dichtbij Orvelte en Westerbork). De route neemt
ons mee terug in de tijd. Dit is ook het
thema van deze speciale dag. We nemen jullie mee langs oude weggetjes,
hunebedden en dorpen. Natuurlijk zit
Blues dorp Grolloo in de route en ook
daar gaan we “back in time”. Nieuwsgierig geworden? Voor opgeven en
meedoen, ga naar de website
www.austin-healey-drentherit.nl het
inschrijfformulier vindt u daar. En
wees er snel bij, want het maximaal
aantal deelnemers is 60 auto’s. De
kosten bedragen €45 per equipe.
Eventueel diner na afloop €27,50 p.p.,
exclusief drankjes. Mee doen dan!
Voor het inschrijfgeld ontvangt u:
• Routeboek
• Schildje
• Koffie met wat lekkers erbij
• Uitgebreide lunch
• Verrassing
• Een prachtige rit terug in de tijd
• Een gezellig deelnemersveld

10e aspergerit, pinksterzaterdag 8 juni 2019

Start en finish is bij Hotel Café
Restaurant Hegen, ontvangst
vanaf 9.30 uur.
Adres:
Wezuperstraat 15
7852 TG Wezup
tel: 0591 371 224
email:info@hotelhegen.nl

Idee: Het hotel is ook een prima overnachtingsplaats. Helaas is dit hotel al volgeboekt.
Direct in de omgeving bv. in Westerbork zijn
nog voldoende plekken. Dus maak er een
mooi weekend van heerlijk toeren, genieten
van het Drentse land en van elkaar.
Zien we elkaar op 28 april?
Groeten van TJA (Tini, Julia en Alet)


m e n s w e a r

Hoofdstraat
Woldstraat 38 53

MEPPEL
Meppel

0522
25 49 49
0031
(6)- 54943900


• tot 5 XL
• JACK, VEST en
LEER Specialist
m e n s w e a r

Woldstraat 38 - MEPPEL - 06.54943900
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Ook voor je exclusieve HEALEY Outfit & Gadgets!

De 10e aspergerit, die laten we niet
zomaar voorbijgaan. Naast de bijzondere route wordt er ook goed voor de
inwendige mens gezorgd. We komen
samen in het historisch centrum
van Nuenen, waar Vincent van Gogh
enkele jaren heeft gewoond. Jaarlijks
ontvangt Nuenen 20.000 bezoekers
die het Vincentre en de nog bestaande monumenten bezoeken die van
Gogh heeft geschilderd.
Deze locaties, gelegen in het centrum
van Nuenen zijn opgenomen in onze
route. De route die we, (Hein, Marcel
en Wim), hebben uitgezet is nieuw
voor de Aspergerit en gaat in noordelijke richting via landelijke wegen,
de Herpse bossen en dorpjes richting
de Maas. Met een fraai uitzicht rijden
we parallel aan de Maas en vervolgen
we onze route uiteindelijk weer in
zuidelijke richting. Ook dit jaar is het
ons weer gelukt om mooie locaties te
vinden.
Vanaf 9.45u wordt u verwacht bij “Hotel Auberge Vincent”, Park 69, Nuenen.
Parkeren naast hotel, staat aangegeven. Er staat koffie/thee voor u klaar
en u kunt kiezen uit verschillende
soorten gebak. Start 1e deelnemer om
10.45u.
Om ca.12.30u worden we verwacht in
het bosrijk gelegen restaurant “Herperduin”. Bij mooi weer kunt u op het
terras genieten van een heerlijke kop
aspergesoep met een broodje. Vertrek
1e deelnemer om ca. 13.30u.
Vanaf ca. 16.00u worden wij verwacht
bij de “Collse Hoeve”, waar we net
als voorgaand jaar bij goed weer op
het terras kunnen genieten van een
glaasje, en aansluitend aan tafel gaan.
Voor degenen die zich daarvoor hebben opgegeven!		

Om ca.17.30u aanvang asperge hoofdmaaltijd. Met een keuze uit asperges
ham/ei, of met zalm.
Voor het nagerecht kunt u kiezen uit:
aardbeien Romanoff of koffie/thee
met friandise.
Aanmelden voor deze rit en meer
informatie over deelname aan de
Asperge hoofdmaaltijd en dessert á
€19,50 p.p. op het inschrijfformulier.
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Voor deelname aan de Aspergerit per
auto, (2 pers.) incl. koffie/thee met
gebak, routeboek, lunch en jubileum
rallyschildje €35,00. Drankjes voor
eigen rekening.
Inschrijven via de Healey site.
Maximaal 50 Healey’s.
Daar kunt u ook tevens een impressie
vinden van de voorgaande jaren.

3e tour door limburg
Na de prachtige 2e Tour door Limburg van de Regio Limburg in het
Belgische en Nederlandse Limburg zijn we druk bezig met de voorbereiding van de 3e Tour door Limburg op zaterdag 25 mei 2019.
We zijn afgeweken van de zaterdag na Hemelvaart en hebben gekozen voor de laatste zaterdag in mei. Een mooie
kans om een lang weekend naar ons mooie Limburg te
komen. De natuur is dan op zijn mooist. Limburg staat in
bloei!!!

Ontvangst, start en aankomst

We starten op zaterdag 25 mei bij De Laathof in Mesch-Eijsden in het zuidelijkste puntje van Limburg. De
Healey’s kunnen op de parkeerplaats van De Laathof
geparkeerd worden.
De ontvangst in De Laathof met koffie, thee en Limburgse
vlaai is vanaf 09.00 uur. Om 10.00 uur is de briefing en
uitleg over het verdere dagprogramma. De eerste equipes
starten om 10.15 uur.
Onderweg tussen, 13.00 en 14.00 uur, op de pauzeplaats, is
er een lichte lunch geregeld. Mogelijk bij een horeca-onderneming of een lekker verzorgde lunch door onze vaste
cateraar. Dit is echter op dit moment nog niet bekend en
hangt af van de route die nog gemaakt moet worden.

Aankomst en afsluiting

Wil jij ook kennismaken met

Na de lunch gaat de route verder om weer te eindigen in
De Laathof in Mesch-Eijsden.De ontvangst hier is vanaf
16.30 uur. Hier sluiten wij deze 3e Tour door Limburg op
gepaste wijze af. Tevens bestaat hier ook de mogelijkheid
om voor de prijs van €25,00 per persoon deel te nemen
aan een uitgebreid Limburgs buffet.

Sardinië

touren over prachtige wegen
genieten van luxe hotels en heerlijk eten?

Eventueel overnachten.
www.ccte.nl
ccte@ziggo.nl
06 51 22 42 57

routeboek, rallyschild en een lekkere lunch op de pauzeplaats. Introducees en niet leden van de AHOCN betalen
€15,00 meer per auto.
De kosten voor het afsluitend Limburgs buffet zijn € 25,00
per persoon.

In de directe omgeving van Mesch-Eijsden zijn in de
plaatsen Epen, Slenaken en Eijsden voldoende leuke en
gezellige hotels om er een leuk weekend van te maken.
Kijk eens op www.heuvellandhotels.nl of op de site van de
VVV Limburg www.vvvzuidlimburg.nl

Het inschrijfgeld

De route

Ga met ons mee van 21-30 september 2019
Wij bieden: Italiaans sprekende reisleiding, technische assistentie, 4* hotels aan zee en/of
met zwembad, gedetailleerd routeboek met toeristische tips en alle nodige informatie, max.
18 equipes. U vliegt en wij zorgen met een betrouwbare partner voor het vervoer van uw auto
naar de bestemming.
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Graag overmaken op IBAN: NL 54 RABO 0161 4289 08
T.n.v. AHOCN Regio Limburg met vermelding “Tour door
Limburg 2019”.

Deze loopt voor een deel door het zuiden van Limburg en
een deel van de Belgische Voerstreek. Het is immers een
Tour door Limburg en de Voerstreek maakt deel uit van
Belgisch Limburg. Onderweg mooie dorpen met diverse kastelen en grote carré boerderijen. Ook zeer smalle
weggetjes en kleine stukjes onverhard, zullen in de route
niet ontbreken. De route is vooraf op GPS te verkrijgen. Wij
sturen iedere deelnemer vooraf de route op GPS toe.

Start en eindlocatie

Hoeve De Laathof, Langstraat 3, 6245KK
Mesch/Eijsden-Margraten, Nederland
info@delaathof.nl of www.delaathof.nl
Beleef een onvergetelijke dag in Limburg

Inschrijving

Per equipe van maximaal 2 personen bedraagt het
inschrijfgeld € 47,00. Komt u alleen dan is het inschrijfgeld € 27,00. U krijgt koffie/thee + vlaai bij aankomst, een

Namens de Regio Limburg, Guus, Cissy, Eric en Petra.
Informatie: limburg@healey.nl
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clubweekend limburg in vaals

Ook het benaderen van de nodige sponsoren is nog een
taak voor de komende maanden

Wat is er al gedaan

Het Clubweekend 2019 staat er aan te komen en we zijn
flink op weg met de organisatie. Nog maar 6 maanden
De vorderingen voor het weekend gaan gestaag door.
Opnieuw een prachtig Clubweekend in het zuiden van
Limburg. Dit keer in Vaals bij het Drie-Landenpunt. Echt
veel zuidelijker kan echt niet.

in Wittem. Ook word er ruim op tijd de bekende “worst
voor Clara” geofferd. Dus goed weer tijdens ons verblijf is
geborgd.

Waar te organiseren

We hebben een prachtig 4 sterren hotel geboekt in Vaals.
Dat is Bilderberg Kasteel Vaalsbroek. Een zeer mooie
4-sterren locatie, dicht bij het Drie-landen punt. Echt een
top locatie. Kijk eens op https://www.bilderberg.nl/vaals/
kasteel-vaalsbroek

Onze club bestaat in 2019 al 44 jaar. Niet echt een
jubileum jaar maar in Limburg natuurlijk wel. 4 x 11 dus,
Alaaf!!!! We gaan er weer een echt feest van maken.

Clubweekend genieten

Met de directie van dit fraaie hotel zijn wij een aantrekkelijk arrangement overeenkomen. Dit hotel is gelegen
onder het Drie-landen punt in Vaals op 500 meter van de
Belgische en Duitse grens, maar net nog in Limburg.
Het Bilderberg Kasteel Vaalsbroek hotel heeft voor ons
maximaal 100 stuks 2-persoonskamers luxe kamers
gereserveerd. Ook zijn in het hotel alle denkbare service,
sauna, massage, zwembad aanwezig. Een terechte keuze,
dit Bilderberg Kasteel Vaalsbroek hotel, zoals de deelnemers in september 2019 zullen ervaren. Een goed hotel
in een hele mooie omgeving is geborgd.

Om feestelijk cachet te geven aan het op handen zijnde
44-jarig bestaan van onze Healey club zijn wij het Clubweekend 2019 aan het organiseren.

Wanneer in 2019

Het Clubweekend Limburg wordt georganiseerd van
vrijdag 13 tot en met zondag 15 september. Dit is ruim
na alle vakanties. De inschrijving is al geopend. Tot nu toe
zijn er al ruim 60 inschrijvingen binnen. We kunnen er
maximaal 100 aan. Dan zijn de gereserveerde kamers vol.
Er zijn ook al een aantal buitenlandse rijders die interesse
getoond hebben. We gaan dit eind maart 2019 bekijken
als we op dat moment nog kamers over hebben.

Wat nog te doen.

De volgende klus nu gaat de daginvulling worden tijdens
ons verblijf in Vaals. Vele ideëen en voorstellen passeren
en passeerden al de revue. Het is belangrijk om te kiezen
voor items die passen bij het Clubweekend. Tijdens het
weekend krijgt de 75 jarige bevrijding van Limburg ook
voldoende aandacht.

Goed weer tijdens het weekend is voor het slagen uiteraard bijzonder belangrijk. Wij hebben in Limburg een
probaat middel hiervoor: er branden “goed weer” kaarsen
in het kerkje van Heppeneert (B) en in de kloosterkapel
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Zoals geschreven is het hotel al gereserveerd voor maximaal 100 deelnemende equipes. Voor de extra nacht van
donderdag 12 september zijn er maximaal 30 kamers
beschikbaar.
Het orkest is al vastgelegd.
De locatie voor de afsluitende brunch op zondagmiddag
15 september is ook gereserveerd
De eerste opzet voor een mooie rit op de zaterdag door de
Belgische Ardennen en de Duitse Eiffel staat al op papier.
Ook een rit voor de deelnemers die op donderdag komen
is al in de maak.
We zijn verder ook een avondrit aan het uitwerken voor de
vrijdag avond na het diner
Peter en Andre van Naarden hebben een mooi speciaal
logo gemaakt.

Voor de donderdag avond 12 september hebben we 30
kamers geboekt voor de mensen die een dag extra willen
komen. Ook hier geld, vol = vol. Voor deze mensen komt er
ook een programma voor de vrijdag.

Bevrijding Zuid-Limburg september 1944

Hier besteden tijdens de diverse rondritten ook aandacht
aan. Het is dan precies 75 jaar geleden dat de bevrijding
van Zuid-Limburg een feit was en begonnen de geallieerden hun opmars door Nederland en België. Diverse festiviteiten zijn er tijdens ons weekend in Zuid-Limburg. Ook
een bezoek aan de grote Amerikaans Oorlogskerkhoven in
Zuid-Limburg en de Belgische Voerstreek is aan te raden.

Leden van buitenlandse Healey clubs worden niet uitgenodigd. We hebben wel al een aantal vaste buitenlandse
rijders die graag zouden meedoen. Als we eind maart 2019
nog kamers over hebben gaan we die aan hun toewijzen.
Lege kamers kosten veel geld!!!
Meer informatie op de site van de AHOCN.

Clubweekend Kleding

Marlène is druk in de weer met onze vaste leverancier in
het Zuiden voor een passend poloshirt voor de organisatie
en helpers. Dit poloshirt komt ook beschikbaar voor de
deelnemers.

Inschrijven via :
https://www.healey.nl/events/Clubweekend-2019/
Voor alle duidelijkheid, de genoemde prijzen op de site
van de AHOCN zijn voor het complete programma !!!!

Inschrijving

Het hotel heeft voor de vrijdag en zaterdag nacht maximaal 100 kamers beschikbaar die uiteraard worden toebedeeld aan onze clubleden. De inschrijving is geopend
op de site van de Healey Club. Zorg dat je er snel bij bent
want vol = vol. We kunnen geen extra kamers boeken.

Namens het team van de Regio Limburg,
tot ziens in Limburg
Nick Tilmans, regio-manager 06-53709609
clubweekend@healey.nl
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CALENDARIUM

ALGEMENE INFORMATIE AUSTIN HEALEY OWNERS CLUB NEDERLAND
EN DUTCH HEALEY COMPETITIONS

Calendarium 2019
Datum
Technische Meeting

Organisator

30 maart

W. Janzen

2e Early Bird rit

6 april

Noord

Algemene Ledenvergadering AHOCN

14 april

AHOCN

25 Drenthe rit (Hotel Hegen, Wezup)

28 april

Noord

Kastelen Tour

19 mei

Oost

6e Noorderkempen rit

19 mei

Flanders

Groene Hart rit

25 mei

West

3 Tour door Limburg

25 mei

Limburg

10e Asperge rit

8 juni

Zuid-Oost

Healeying Flanders

9 juni

Flanders

e

e

Opgericht 6 april 1975,
aangesloten bij de FEHAC

Healeywinkel Marlene Claassen
winkel@healey.nl 0104845565

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).

Webmaster. Lies Dorjee
webmaster@healey.nl

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

Ladies Day

10 juni

Oost

4e Midzomer rit

19 juni

Noord

Zomeravond rit

21 juni

Zuid-West

4e Good Morning rit

29 juni

Limburg

5e BBQ rit

6 juli

Midden

3e Veluwe rit

28 juli

Veluwe

14e Classic Days Schloss Dyck,

2-4 augustus

Limburg/Classic Days

12e Twentse Zomerrally

25 augustus

Oost

Classic Wings and Wheels

29 augustus

DHC/St. Classic W&W

2e Barbecue rit

1 september

Noord

AHOCN Clubweekend 2019

13-15 september

Limburg

Zeeland rit

29 september

Zuid-West & Flanders

9e Halloween rit

26 oktober

Limburg

British Carparts Day 2019

27 oktober

AHOCN

De Langste Nacht XII

9-10 november

DHC

Website
www.healey.nl

bestuur

Voorzitter Bertus Bleiji
Kabelhof 62, 3072WJ Rotterdam,
06 51387992
Secretaris Joek Vlasblom
secretaris@healey.nl
Vossenheuvel 30, 5425VL De Mortel
0492362890
Penningmeester Chiel Zumpolle
Kerkstraat 12, 3211AS Geervliet
penningmeester@healey.nl
0653168337
Evenementen Leo Dorjee
Varenmos 30, 3904JX Veenendaal
evenementen@healey.nl
0653154484
Dutch Healey Competitions
Rinus Sinke
Geenestraat 2 C4,
6031 VM Nederweert
dhc@healey.nl
0495632707 of 0653196210

functionarissen

Ledenadministratie Annie Veen
Zilverberkzoom 67, 2719HX Zoetermeer
ledenadministratie@healey.nl
0618307205
Contributieaangelegenheden
Lex Veen
Zilverberkzoom 67, 2719HX Zoetermeer
contributie@healey/nl
0622785608
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Advertenties / Acquisitie
Jacques Boonekamp
acquisitie@healey.nl
Archief Joek Vlasblom
Vossenheuvel 30, 5425 VL De Mortel
0492362890
Contact FEHAC Bertus Bleiji
voorzitter@healey.nl 0651387992
Contact KNAC-vriendenlidmaatschap Bertus Bleiji
voorzitter@healey.nl 06 51387992

regio’s

Regio Noord
Regiomanager Henk Hensen
noord@healey.nl
Regioavond iedere derde woensdag van
de maand, behalve in juli en augustus.
Restaurant Van Veen in Witten (naast
TT-circuit), aanvang 20:00u.
Regio Veluwe
Regiomanager Ton Klunder
veluwe@healey.nl
Regioavond iedere eerste woensdag van
de maand vanaf 20:00u op
Landgoed Vennendal, Vennenpad 5, 8072
PX Nunspeet.
Regio Midden
Regiomanager Roel Wiewel
midden@healey.nl
Regioavond iedere vierde donderdag van
de maand vanaf 19:30u in het Healey
Musem in Vreeland.
Regio Noord-West
Regiomanager Ben Reimerink
noord-west@healey.nl
Regioavond iedere laatste dinsdag v
an de maand behalve in juni, juli en
augustus. ‘The Healey Pub’, Hasselaarsweg
15a, 1704DX Heerhugowaard.
Regio Oost
Regiomanager Han Punte
oost@healey.nl
Regioavond iedere laatste woensdag van
de maand in Herberg De Pot,
Potdijk in Markelo (0547361342).
Regio West
Regiomanager Jojada Reiss
west@healey.nl
0715610654 / 0615603336
Plan om de maandelijkse bijeenkomsten
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elke laatste woensdag van de maand te
laten plaatsvinden. Locatie wordt nog
bekendgemaakt.
Regio Nijmegen
Regiomanager Frank Kuiper
nijmegen@healey.nl
0318632631 / 0318632092
Regioavond iedere laatste woensdag van
de maand in Restaurant Het
Wapen van Elst (0481371496),
Dorpsstraat 28 in Elst (G).
Regio Zuid-Oost
Regiomanager vacature
zuid-oost@healey.nl
Regioavond iedere laatste donderdag
van de maand vanaf 20:00u in Brasserie/
Café De Kruik, Hoekstraat 52 Nederwetten
(brasseriedekruik.nl)
Regio Zuid-West
Regiomanager Kees van Beijmerwerdt
zuid-west@healey.nl 0622072001
Voor bijeenkomsten zie regio nieuwsbrief.
Regio Limburg
Regiomanager: Nick Tilmans
limburg@healey.nl
Regioavond elke eerste woensdag van
de maand om 20:00u bij Kasteel Limbricht, de Healey Burcht, Allee 1 in
Limbricht.
Regio Flanders
Regiomanager Philippe Deckers,
info@healeyclubflanders.be
+32475484444
Babbelnamiddagen zie Regio-nieuwsbrief. Clublokaal Oude Baan 54, B-2800
Mechelen

ahocn bankrelatie

Austin Healey Owners Club Nederland
IBAN: NL06 RABO 0116 8107 42
BIC: RABONL2U
Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt per 1 januari
van het nieuwe jaar stilzwijgend met
een jaar verlengd, tenzij u voor
1 december van het lopende jaar
opzegt bij de ledenadministratie.

HEALEYHANDEL
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Fotografie

briefpapier | factuurpapier | enveloppen | formulieren | zelfdoorschrijvende sets
bloks | visitekaartjes | rapporten | brochures | familiedrukwerk | [groot formaat]
foto-prints | banners | posters | afdrukken op canvas | pregen | stanzen | rillen | vouwen
boeken | brocheren | folders | foliedruk | leaflets | product-fotografie | portretten
bedrijfsfotografie | architectuur-fotografie |evenement-fotografie | studio-fotografie

Industrieweg 4 | 3361 h j Sliedrecht
T: 0184 - 41 81 77 | E: info@drukkerijvandendool.nl

grafisch ontwerp & beeldregie

I: www.drukkerijvandendool.nl

Te Koop:

Austin-Healey Sprite mk1 in zeer goede staat
• Kleur: british racing green
• Chassisnr. AN5L 24709 (September 1959)
• Spaakwielen met Michelin Classic radial X (5x)
• Newtronic elektonische ontsteking
• Novo-lite houten stuur
• Bagage rek
• Tonneau cover
• Becker period Monte Carlo TR radio
• Extra koel fan
In 2000 totaal gerestaureerd ( foto reportage beschikbaar). Prijs: € 19.500,=
Info: 0618051513

Te koop: Brian James aanhanger
In goede staat verkerende aanhangwagen van Brian James.
Doordat deze laag en kantelbaar is, is deze zeer geschikt
voor het vervoer van een Healey.
Nadere informatie bij Lex Veen, 0622785608

Fotografie

Te koop aangeboden:
•

•

Te koop: een originele Carcoon air flow chamber
size 4 (470 x 200 x 169 cm )in nieuwstaat. Voor meer info
zie https://www.carcoon.com/carcoon-airflow-systems/
carcoon-evo-indoor.
Prijs nieuw €520,00 excl. BTW. Nu voor €350,00
E-mail info@vonmunching.nl of tel. 06 48 70 80 36

•

startmotor Healey 100. Werkt prima. Indertijd vervangen door type dat minder vermogen vroeg. Vraagprijs
EUR 50,-.
set full-harnas riemen (dus voor 2 personen), Merk:
Willans. Riemen zijn nieuw. Zaten bij de auto, heb ik eruit gehaald en verder niet gebruikt. Vraagprijs EUR 50,buitenhoes voor Healey, merk: Tyvek. nooit gebruikt.
Compleet met elastieken en gespen. Lichtgewicht,
geen condensvorming, warmte-reflecterend, in draagzak, zilverkleurig. Vraagprijs EUR 70,-

Voor meer info: Jan Verkerk,
Email: jan.Verkerk@planet.nl of bel 06-3168 7305
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HEALEYWINKEL

Nieuw in de Healey clubwinkel!
Gebreide dames- en herenvesten
van het merk Matterhorn

Verkooplijst Healey Clubwinkel
AHOCN Clubbadge, stof met gouddraad

€ 15,00

AHOCN Clubbadge, vuurgeëmailleerd fullcolour

€ 25,00

AHOCN Clublogo sleutelhanger fullcolour op zwart of bruin
leren ondergrond

€ 8,00

AHOCN Clublogo contra-sticker voor binnenzijde ruit

€ 1,00

Wallet, zwart leer met AHOCN clublogo in reliëfdruk

€ 27,95

Lustrumboek 2000. Aanbieding van € 25 voor:

€ 10,00

Boek “Systemen en systematiek van het sportieve kaartlezen”

€ 23,50

Austin Healey 3000 MK 2 & 3 Werkplaatshandboek

€ 29,50

Austin Healey 3000 MKS I&II Driver’s handbook

€ 21,95

Austin Healey 3000 MK III Driver’s handbook

€ 21,95

Austin Healey 100 Owners handbook

€ 21,95

Austin Healey 100-6 Owners handbook

€ 21,95

Austin Healey Sprite Driver`s handbook

€ 19,95

Austin Healey Sprite instructieboekje

€ 12,50

Austin Healey Sprite instructieboekje. Stokvis uitgave

€ 10,00

S.U. Carburateurs

€ 29,50

Austin Healey MK 3 Instructieboekje Nederlandstalig

€ 12,50

Austin Healey cap, groen of donker rood

Deze vesten waren al te zien tijdens de InterClassics
Maastricht 2019, waar ze door de stand-bemanning
AHOCN Limburg werden gedragen. De vesten zijn gemaakt
van gebreide anti-pilling fleece, voorzien van 2 insteektassen en een rits in een contrasterende kleur.
Deze vesten zijn er zowel in dames- als herenmodel:
• Dames maten: 34 t/m 44 = 34, 36, 38, 40, 42, 44.
• Heren maten: XS t/m XXXL = XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
De herenmodellen vallen volgens normale maten, de
damesmodellen een maat groter bestellen dan standaard
(aldus advies van de fabrikant, maar uiteraard is dit eigen
keuze). Het is belangrijk om de goede maat op te geven
als u uw vest gaat bestellen, omdat de clubwinkel geen
vesten op voorraad neemt, maar alleen die aantallen en
maten bestelt die zijn opgegeven. Ruilen voor een andere
maat is dan ook helaas niet mogelijk.
De vesten zijn verkrijgbaar in 2 kleuren: Light grey/licht
grijs en Navy/donkerblauw. Op de borst is de tekst “Austin Healey” geborduurd in de kleur oranje. Op de rechter
mouw staat de borduring “Austin Healey Owners Club
Nederland”, ook in de kleur oranje.
We bieden dit vest aan voor de prijs van € 49,- per stuk.
Opsturen naar een Nederlands adres kost € 6,95. Bestelt u
meerdere vesten, dan betaalt u maar één keer de verzendkosten. Voor het buitenland gelden de standaard verzendtarieven.
U kunt het vest bestellen door:
• Een mail te sturen naar winkel@healey.nl . In het
onderwerp vermelden Bestelling Vest en in de mail
de maat (heren S, M, etc.) en dames (34, 36, 38 etc.).
Tevens vermelden welke kleur vest u wilt bestellen.
• Vermeldt in de email uw volledige naam en adres
voor verzending van het vest.
• Het bedrag van de bestelling (inclusief verzendkosten)
maakt u over naar: NL 83 RABO 0326 6811 75 van
AHOCN inzake Clubwinkel, onder vermelding van uw
naam en “bestelling vest”.
• Na ontvangst van de mail ontvangt u een bevestiging
van uw bestelling.
Uw bestelling is pas definitief nadat uw betaling (inclusief
verzendkosten) ontvangen is op bovengenoemd rekeningnummer.
Uiterste besteldatum: 15 maart 2019. De vesten zullen
zo spoedig mogelijk na de uiterste besteldatum geleverd
worden.
Heeft u vragen? Neem gerust contact op door te mailen
naar winkel@healey.nl of bel
naar 046-4331354.

€ 9,95

SSet Austin Healey fleece muts en shawl in diverse kleuren van
€ 22,50 voor:

€ 15,00

Gebreide mutsen in de kleur zwart of donkerblauw

€ 12,95

Austin Healey sokken

€ 16,50

EHBO set in rood etui met AH-winglogo opdruk

€ 9,95

Veiligheidsvest oranje of geel met AH-winglogo

€ 7,50

Paraplu in diverse kleuren

€ 29,95

Fireater (brandblusser)

€ 79,50

Austin Healey Riem

€ 45,00

Spiegelverhoger

€ 99,00

Zuignapjes (set van 4)

€ 6,95

Oliematjes (set van 2)

€ 8,00
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Bezoek onze webshop
op www.healey.nl.
Klik op Winkel en zie
waarom wij trots zijn
op onze Healeywinkel.
Email vragen naar:
winkel@healey.nl

Met vriendelijke groet,
Marlene Claassen
Beheerder Healeywinkel.
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30 JAAR HEALEY’S

MICHIEL CAPELLE
RESTAURATIES

De auto’s van Ettore Bugatti, Walter Bentley, Henri
Morgan, Frederic Henry Royce, de gebroeders
Duesenberg, Henri Ford, Hispano Suiza, Alfa
Romeo en vele andere merken vormen een
legendarische klasse, die tot op de dag van
vandaag niets aan glans heeft verloren. Het
is nog steeds een genot om in zo’n auto te rijden.
Elke klassieker is uniek en heeft voor u, als

NIJVERHEIDSSTRAAT 22
7041 GE ’S-HEERENBERG

RESTAURATIES
CARROSSERIE
ONDERHOUD

0314 - 66 43 10

INFO@MICHIELCAPELLE.NL
WWW.MICHIELCAPELLE.NL

eigenaar, een onschatbare waarde. Klassiekers
153121 AcconAvm Advertentie Michiel Capelle DF.indd 1

vragen om een speciale behandeling, ook op
het gebied van verzekeringen. Wij verzekeren
alle klassiekers op unieke wijze, op basis van
vaste taxatie en tegen een prettige premie. Wilt u
een offerte? Bel (0513) 614444 of ga naar
www.kuiperverzekeringen.nl.

Verzekerd volgens FEHAC-normen

09-03-15 16:56

Our Latest Big Healey
Performance Catalogue
Is Now Available
Our latest Austin Healey
Performance catalogue features
200 new products, 12 extra
pages, updated specifications
and technical information that
our customers have been
asking for.

Continued investment in the latest
design and production
technology has enabled Denis
Welch Motorsport to add some
innovative new high-performance
products to the range.

To order your copy please call or visit our website
www.bighealey.co.uk

New Product Highlights Include:
Braking

Bezoekadres: Breedpad 21, 8442 AA Heerenveen Postadres: Postbus 116, 8440 AC Heerenveen
Tel. (0513) 61 44 44 Fax: (0513) 61 37 42 www.kuiperverzekeringen.nl info@kuiperverzekeringen.nl
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Suspension

Gearbox

Steering

100S Parts

DENIS WELCH MOTORSPORT,
YOXALL, BURTON ON TRENT, STAFFS DE13 8NA, ENGLAND
Parts Hotline: +44(0)1543 472244 E-mail: sales@bighealey.co.uk
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www.bighealey.co.uk

If life is a highway,
the soul is a car

• Onderhoud

• Restauratie

• In- en verkoop onderdelen

• Revisie

• Race- en rally preparatie

• Consignatie verkoop klassieke auto’s

• Reparatie

• Circuit service

• Fabricage van onderdelen
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