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Nieuwe onderdelen met een goede pasvorm, goede kwaliteit en
scherpe prijs. Elk onderdeel is door ons vooraf gepast op het

REVISIE

betreffende Healey model, passing gegarandeerd! Met wisselende

Volledige revisie met alleen hoge kwaliteit onderdelen van vier en zes

voorraad ook goede gebruikte en gereviseerde onderdelen.

cilinder Austin motoren, versnellingsbakken, overdrive, achterassen,
stuurhuizen (ook inschuifbaar en elektrisch bekrachtigd), remmen en
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SU carburateurs.

Inspectierapport vooraf met prijsopgaaf reparatie. Levering en
montage interieurbekleding en panelen. Reparatie, onderhoud en
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rallypreparatie Big Healey`s.

Kom vrijblijvend binnenlopen op onze open sleutelavonden, elke
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dinsdagavond kunt u in onze werkplaats zelf sleutelen aan uw Healey

SCHADEHERSTEL

en kunt u terecht voor technische vragen.

MODERN SERVICE FOR YOUR
CLASSIC HEALEY
Volledige verzorging van schadeherstel en montage van

uw Healey zoals het origineel moet zijn. Contact met alle
verzekeringsmaatschappijen.
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GEZOCHT

BIG HEALEYS

Colofoon
De Healey is het clubblad van de
Austin Healey Owners Club Nederland en de
Dutch Healey Competitions
Redactie
Lex Veen
Zilverberkzoom 67, 2719 HX Zoetermeer
redactie@healey.nl,
062278560
Vormgeving en opmaak
Paul Mol

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

Advertenties
Jacques Boonekamp
acquisitie@healey.nl
Drukkerij
Drukkerij Van den Dool,
Industrieweg 4, 3361 HJ Sliedrecht
info@drukkerijvandendool.nl
0184-418177
Aan dit nummer werkten mee:
Kees van Beijmerwerdt, Don van Gool, Joek Vlasblom,
Bertus Bleiji, Rob Oudshoorn, Wim van Hoogstraten,
Rinus Sinke, Paul Mol, Hans van de Kerkhof, Leo Dorjee, Nick Tilmans, Marlène Tilmans, Han Punte, Giel
van Putten, Lau de Smet, Benno Versloot, Flip Brühl,
Annie Veen, Frank van den Broek, Erik van de Klippe,
Jetze Visser, Jojada Reiss, Ben Reimerink, Laurent
Guevel, Mark Schmidt, Roel Wiewel, Philippe Deckers,
Wim & Ria Van Poucke – Vanmaele, Eddy en Carine
Janssens.
cover:
Het seizoen van de evenementen is weer geopend.
Blije gezichten in een Healey zoals we er weer velen
hopen te gaan zien. Met dank aan Don van Gool en
Kees van Beijmerwerdt die hier met zijn buurman en
vriend Ad Koenders geniet van een rit met de Sprite.
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 30 juni € 30,- voor AHOCN, € 12,50 voor DHC
Inschrijfgeld (eenmalig) € 20,-
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Wat opviel was dat er veel Belgische
leden aanwezig waren, goed voor de
verbroedering.
Sedert enige maanden volg ik op Discovery “Wheeler Dealers” gepresenteerd door Mike Brewer en Edd China
oftewel Bulletje en Bonenstaak.
Een wereld gaat voor mij open.
Onderdelen gezien waar ik nog nooit
van gehoord heb laat staan gezien en
er wordt stevig gesleuteld. Die Edd
en ik hebben gelukkig wat gemeen,
ook hij houdt niet van vuile handen
want hij draagt altijd handschoenen.
Knap dat in een tijdsbestek van een
enkel uurtje een wagen een volledige metamorfose ondergaat. Knap
staaltje vakmanschap.
Het seizoen start alweer, mijn eerste
rit wordt de 25e Drenthe Rit die voor
het laatst georganiseerd wordt door
de drie dames Tini, Julia en Alet,
of te wel het team TJA. Tijdens de
afsluiting zal ik namens de club hun
dank toewuiven. Er zal een nieuw
organisatiecomité opgericht worden

Owner Gábor Konkolyi

Austin Healey & English Car Service

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

Voorzitterspraat
Wij hebben een no nonsens club, lekker alles voor z’n raap maar wel rekening houdend met fatsoen en met
elkaar, zo hoort het ook. Afgelopen
zaterdag heb ik weer het genoegen
gesmaakt om de Technische Dag bij
te wonen die georganiseerd werd
door Healey Parts in Herwijnen.
Heel de familie was opgetrommeld,
vrouw, zonen, schoondochters en
twee katten. Lekker ontspannen en
ook no nonsens. Prima geregeld en
via vier “eilanden” werd met vier
verschillende thema’s ons veel kennis aangebracht, tenminste wat mij
betreft.
VERKOOP
AlsIN
ik OPDRACHT:
om mij heen keek zag ik met
regelmaat
knikkende
deur hoofden van
• geen gezeur aan de
leden
die direct
het eens
waren met de
• uw garage
komt
leeg
of vragen stelden. Zeer leer• no-cure,uitleg
no-pay!
zaam, wellicht ga ik het nog snappen.

Inkoop | Verkoop | Bemiddeling van Austin Healey’s
Mierlo Nederland | www.bmcclassics.nl | 0492 - 66 14 27Het is erg fijn dat zoveel mensen bij-

Sports Car Centre Garage

Van de redactie
Het tweede nummer alweer. Ik wil
Cars & Parts
als eerste iedereen bedanken die
Withuisstraat 8 • 4845 CA Wagenberg
heeft gereflecteerd op het eerste
T. 0031 (0)76 - 593 12 70 • M. 0031 (0)6nummer.
- 28 57Gelukkig
15 37 heel veel positieve
reacties
en
enkele goeie suggesties,
Dé One Stop Shop www.sportscarcentre.nl • info@sportscarcentre.nl
dus ik raak mijn plankenkoorts een
voor uw klassieker
beetje kwijt.
Er is meteen ook nieuws te melden.
De opmaak van ons clubblad is in
de vaardige handen gelegd van Paul
Mol. Voor een aantal leden geen
onbekende, want hij heeft al in vele
rally’s genavigeerd. Verderop in het
blad stelt hij zich voor en dan zal
het niet verrassen dat hij het heeft
overgenomen. Hij heeft veel affiniteit met wat wij doen in de club,
met Healeys en met sportieve activi- Nieuwe website
teiten. Ik heb inmiddels gemerkt dat
- Online prijs/ offerte aanvraag
hij aan een half woord genoeg heeft
- Onderdelen direct leverbaar uit voorraad
Loco
Classics
om de
kopij volledig tot zijn recht te
- Inkoop- en verkoop van klassiekers
• reparaties en restauraties • in- en verkoop
sportwagens
laten
komen.
Het heeft ook meteen
- Restauratie- en onderhoud van klassiekers • onderdelen
DE STAD 12B, nieuw en gebruikt
tot een aantal wijzigingen geleid van
5688 NX OIRSCHOT
T +31 (0)499
820 992
Telefonische
afspraak de lay-out. We hopen dat u het mooi
info@lococlassics.nl
vindt en staan open voor reacties
want we maken het blad voor u.

Engelse en Italiaanse sportwagens
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dragen insturen. Ze worden allemaal
geplaatst maar dat kan soms niet
meteen in het volgende nummer.
Wat we graag plaatsen zijn foto’s van
Healeys uit de periode eind ‘40 tot
midden ‘70. Die foto’s zeggen meer
dan woorden en laten zien dat mensen toen al veel plezier beleefden
aan Healeys. Foto’s van alledag en
foto’s van sportieve evenementen.
Dus kijk eens of u daar nog wat van
heeft, graag met wat toelichting.
Inmiddels zijn ook de nodige contacten gelegd of hernieuwd met andere
clubs. Zowel Healeyclubs als clubs
van andere klassiekers. Dat heeft
al resultaat gehad, want er zijn al
artikelen uitgewisseld. Zo is een
artikel van onze Healeydokter Flip
Bruhl overgenomen door de MG-club
en omgekeerd hebben zij ons een
artikel geleverd. Ook het Healeymuseum werkt aan zulke contacten. Zo
staat in deze uitgave een mooi artikel over Rinus Sinke dat we van onze
Amerikaanse zusterclub mochten
plaatsen. Met een dergelijke vorm
van samenwerken worden alle clubs
er beter van.
We leven in turbulente en onzekere
tijden die niet zelden zorgen ge-

want deze rit mag natuurlijk niet
verloren gaan.
De aanmeldingen voor het clubweekend komen gestaag binnen maar wie
nog mee wil moet zich rap inschrijven, wacht niet te lang. Het wordt
een mooi feest met prachtige ritten,
goeie accommodatie en heerlijk
eten.
Volgend jaar het 9e Lustrum, dat
tevens geldt als een clubweekend.
Het wordt deze keer georganiseerd
door Regio Oost.
Het volgende wil ik jullie niet
onthouden. Mijn vrouw, Mieke dus,
heeft een vriendin die lid was van
een dameszangkoor met de naam,
hou je vast, “De Krijsende Krengen”.
Helaas is de club ter ziele gegaan
omdat er niet voldoende krengen
waren maar ik denk dat het meer
ging om het vreselijke krijsen.
Vele leuke ritten en goede gezondheid.
Bertus Bleiji
ven en het is heerlijk om in al die
hectiek dan iets te gaan doen met
mensen die dezelfde interesses en
passies hebben. Of dat relaxte ritten
zijn of meer competitieve maakt niet
uit, als je het maar leuk vindt. Carpe
diem. Genoeg gelegenheden hiervoor
want we staan aan het begin van het
ritten-seizoen en dat is te zien. Een
zeer groot aantal previews, zelfs al
voor de European Healey Meeting in
2022 naar de mooie fjorden in Noorwegen! U kunt uw hart weer ophalen. Doe massaal mee, de organisatoren en vrijwilligers hebben kosten
noch moeite gespaard om het u naar
de zin te maken en je ziet stukken
van het mooie Nederland, België en
Duitsland die je anders nooit ontdekt.
Een punt waar ik speciaal aandacht
voor wil vragen is het life gaan van
het nieuwe Autoregister. Een autoclub zonder Autoregister is incompleet. We hebben besloten om
helemaal opnieuw te beginnen en
om het eenvoudig te houden. Nadere
informatie staat in het artikel.
Ik wens u weer veel kijk- en leesplezier, Lex Veen
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Algemene Ledenvergadering
De ALV die gehouden is op
14 april, werd goed bezocht. Er waren 46 leden en
19 gasten aanwezig bij deze
Algemene Ledenvergadering
in het Healey Museum; 12
leden hadden zich afgemeld.
Een behoorlijke opkomst
dus, maar zo leek het aanvankelijk niet. Al meerdere
jaren nodigt het bestuur een
inleider uit om los van de
agenda ons nuttige informatie te geven of vanuit zijn
auto- of race ervaring wat
te vertellen. Omdat zich
tot een week voor de ALV
slechts een vijftiental leden
had gemeld, had het bestuur daarvan afgezien. Een
goede les voor de volgende
jaarvergadering: op tijd via
de site aanmelden maakt
het voor ons allen interessanter.
Het ledental neemt wel iets af; ook bij ons is de vergrijzing herkenbaar, maar we zijn gelukkig nog boven de
1000 leden en financieel kerngezond met een behoorlijk
saldo in kas voor mindere tijden.
Heel mooi is dat de leden unaniem het besluit genomen
hebben om een Erelid te benoemen.
De Statuten zeggen: De algemene ledenvergadering kan
een lid, op grond van zijn uitzonderlijke
verdiensten voor de vereniging, tot erelid benoemen.
Onder deze verdienste wordt verstaan het bijzonder
dienen van de belangen van alle leden.
Als er nu iemand is waar dit op slaat, dan is het wel Rinus Sinke. Jarenlang heeft
Rinus zich al ingespannen
voor onze club in meerdere
functies waarbij zijn leiding
aan de DHC wel bijzonder
in het oog springt. De term
“met een niet aflatende
inzet” is op hem wel heel
erg van toepassing.
We hebben ook een Lid van
Verdienste mogen benoemen. Hans van de Kerkhof,
al decennia lang zeer actief
voor de AHOCN en de DHC
en voor iedereen bekend als
de man van het Museum.
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moet uit twee personen bestaan. Om dat niemand zich
spontaan aanmeldde om met hem die klus te klaren gaf
de vergadering hem mandaat om in de komende maanden een tweede lid te vinden.
Bestuur
Er waren dit jaar geen bestuursleden aftredend. Volgend jaar heeft
de voorzitter ons
de regulaire twee
termijnen van 4
jaar gediend zodat
er voor de ALV van
2020 nagedacht
mag worden over
de invulling van
de voorzittersfunctie.

Daarmee maakt hij zich niet alleen verdienstelijk voor
onze club maar eigenlijk ook voor alle Healey-fans in
heel de wereld.
Dit jaar zijn zes leden 40 jaar lid en 23 leden 25 jaar lid.
De heren Voogd, (40 jaar) Brillenburg Wurth, Verlaan en
Van der Steeg (25 jaar) kregen de decoratie opgespeld.
Bert Visser (40 jaar) heeft die al op de beurs in Essen
opgespeld gekregen. Degenen die niet zelf hun daarbij
behorende decoratie in ontvangst konden nemen krijgen
hun speld thuisgestuurd.
Tijdens de vergadering zijn met een minuut stilte de
leden herdacht die ons in 2018 zijn ontvallen.
Volle agenda
De agenda telde een negentiental agendapunten,
die echter voortvarend zijn afgewerkt. Het verslag over het jaar 2018, het financieel verslag,
de kascontrole, de kwijting van het bestuur, het
contributiebesluit... alle zaken die de vergadering
bijzonder snel kon goedkeuren en besluiten. De
gezonde financiën en de goede vooruitzichten voor
2019 waren daar vanzelfsprekend debet aan. Bij
de vaststelling van de begroting is de vergadering
voorgesteld om het jaarlijkse sponsorbedrag van
€1000,- aan het Museum te verhogen tot €2500,-.
Met applaus werd dit voorstel bekrachtigd. Alle leden hebben nu op vertoon van hun lidmaatschapskaart gratis toegang.
De vergadering benoemde Jos Janssen tot lid van
de kascontrolecommissie 2019. De kascommissie
mei-juni 2019

Evenementen
Vanzelfsprekend is
aandacht besteed
aan de evenementen die in 2018
zijn gehouden.
Het MECC had
een groot aantal bezoekers en
Rosmalen naar
verhouding ook.
Deze beurzen zijn
een goed ontmoetingspunt waar
leden eens met
elkaar kunnen bijpraten. Dat geldt
zeker ook voor de
Belgische leden
op de Antwerpse
beurs.
Ook in 2019 staat
het calendarium
weer vol met
prachtige ritten
en evenementen.
Aan het evenement dat voorheen op ‘t Loo
werd gehouden en m.i.v. 2019 op Soestdijk, nemen we
voorlopig niet meer deel. De British Car Parts day, op
27 oktober zal een uitgebreider evenement worden met
meer merkenclubs tezamen. Alle organisatoren roepen
de geïnteresseerden op om zich vroegtijdig aan te melden omdat zij reserveringen moeten maken en het vervelend is om op het laatste moment nog wijzigingen te
moeten doorvoeren. Sterker nog, soms kan dat zelfs niet
meer. Er is ook aandacht besteed aan evenementen die
verder weg liggen in de toekomst. Jetze Visser heeft de
mei-juni 2019

vergadering bijgepraat over Le Mans 2018 en 2020 en kon
tot vreugde van iedereen melden dat Le Mans winnaar
Jan Lammers met enthousiasme heeft aangegeven het
stuurwiel weer te willen vasthouden in de 54FAC tijdens
Le Mans 2020. Han Punte heeft het Lustrum 2020 gepresenteerd dat zal worden gehouden in Duitsland op een
zeer bijzondere en mooie locatie. Leo Dorjee heeft aangegeven dat wordt overwogen om in 2021 een trip naar
Goodwood Revival te organiseren. De interesse daarvoor
zal binnen afzienbare termijn worden gepeild. Paul
Borloo heeft de European Healey meeting 2022 gepresenteerd, nadat hij had teruggeblikt op de EHM 2018 en
de lessen die daaruit konden worden geleerd. Geconcludeerd werd dat we als club zeer veel waarde bieden aan
de leden. De vragen over de kosten van evenementen
zal het bestuur meenemen in de overwegingen m.b.t. de
eventuele besteding van een deel van het clubvermogen.
Statuten en HR
Op de agenda stond ook herziening/modernisering van
onze Statuten en Huishoudelijk Reglement.
Tijdens de vergadering werd er meegedacht vooral v.w.b.
de formulering van het doel en de middelen. Omdat er
ter vergadering geen juridisch geschikte formulering
kon worden gevonden, werden de voorstellen voor de
hernieuwde Statuten en Huishoudelijk Reglement een
jaartje opgeschoven.
Financiën
Onze goede financiële positie leidde tot de vraag uit de
vergadering of onze middelen ook anders/ beter aangewend kunnen worden ten dienste van onze leden. De
leden worden opgeroepen om hun gedachtes daarover
kenbaar te maken bij de secretaris, zodat het bestuur
met een uitgewerkt voorstel kan komen. Vanuit de vergadering werd ook, gezien onze middelen, de idee geopperd om een nog ruimere sponsoring aan het Museum te
doen. Ook daar zal het bestuur naar kijken.
Al met al een intensieve vergadering die prima en binnen
een keurige tijd verlopen is.
De presentaties van alle agendapunten zullen voor leden
(na inlog) op de website in te zien zijn.
Joek Vlasblom, secretaris
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Voordracht en motivatie Lid van Erelidmaatschap

Voordracht en motivatie Lid van Verdienste

Rinus Sinke

Hans van de Kerkhof

Het toekennen van de titel Lid van
Verdienste is niet zomaar een uitdeling.
Het gaat erom dat leden zich op een
buitengewone manier zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de club,

het eerste uur die al heel vroeg het
Healey bloed in zijn aderen hoorde
bruisen.
Een kleine anekdote is hier op zijn
plaats. Hij, een man dus, had op
een gegeven moment vier wielen

waarin een Healey te koop werd
aangeboden.
In die tijd kostte een “oude” Healey
van zes jaar bijna niets. Er werd
even de telefoon gepakt en gevraagd
of de aanbieder de wielen los verkocht, niet dus. Dus werd de hele
auto gekocht. Echter, hij had dus
slechts de wielen nodig.
Het voertuig stond op de rijweg,
de wielen werden er af gehaald en
daarna naar huis gereden en de rest
laten staan. Voorwaar een simpele
maar wat vreemde oplossing waar als
dit nu zou gebeuren de wenkbrauwen zeer gefronst zouden worden.
De eerste aanschaf van een Healey
werd gevolgd door een tweede,
derde, enz. tot er een ware collectie
aanwezig was. Dit alles werd gelardeerd met veel automobilia zodat de
woning daarvan uitpuilde. Wat doe
je dan, je gaat eerst met pensioen
om het lekker rustig aan te doen
en dan begin je een Museum. Niet
zomaar natuurlijk want er zijn jaren
van voorbereiding aan voorbij gegaan
in samenspraak met enkele fervente
bekende Healey leden. Er werd een
stichting opgericht, pecunia verzameld, pand gezocht, verbouwd,
ingericht en nu alweer zes jaar in
gebruik. Van dat rustige aan is natuurlijk niets gekomen want als een
bezige bij is hij steeds drukdoende
om voor omzet te zorgen want er
zijn vanzelfsprekend kosten aan het
Museum huishouden verbonden.

de leden, het merk Healey in de
ruimste zin des woord.
Dit bijzondere lidmaatschap gaat
deze maal uit naar een pionier van
8

nodig voor zijn Healey deze waren
wel nieuw te koop tegen een stevige
prijs maar dat werd de keuze niet.
Zijn oog viel op een advertentie

wordt gekozen.
Er zijn weinig leden
die met een onstuitbaar enthousiasme
kunnen praten over
een Healey en vooral als het gaat over
racen en rally rijden
daarmee.
Dit enthousiasme vertaalde zich o.a. in het
driemaal winnen van
de Tulpenrally. Ook in
de racerij stond hij
z’n mannetje. Het is
als een virus die heel
vroeg is toegeslagen,
niet meer is weggegaan, en ook zijn
zoon en vele anderen
daarmee heeft aangestoken.

Gebruikelijk is dat aan de aankomende promovendi gevraagd wordt om
de zaal te verlaten.
In dit geval wil ik daarvan afwijken
omdat de kandidaat een dergelijk
krediet heeft dat dat hij volgens
mijn overtuiging per acclamatie

Naast zijn sportieve
activiteiten heeft hij
zich vele jaren ingezet
als bestuurslid van de
DHC en tevens als bestuurslid van de
AHOCN. Zijn toespraken en inzet zijn
legendarisch, zeer motiverend en
doorspekt met humor. In een tijdspanne van meer dan 30 jaar heeft
hij zich zeer actief ingezet door velen enthousiast te maken voor onze

Healey’s.
De organisatie naar de kasteel cam
ping van Le Mans zijn ook met groot
enthousiasme georganiseerde wapenfeiten, waarbij wij ons als leden
konden laven.

We kunnen een boek schrijven over
zijn activiteiten maar willen het kort
houden, want hoe meer je schrijft
hoe meer er opborrelt.
Hierbij stelt het bestuur voor om het
erelidmaatschap toe te kennen aan
Rinus Sinke.
Bertus Bleiji, Voorzitter

Een man die, denken we, met een
Dinky Toy Healey onder zijn kussen
slaapt. Een pionier dus zoals eerder
gememoreerd die wij als AHOCN in
de gelederen hebben. Daarom heeft
het bestuur besloten om de titel Lid
van Verdienste toe te kennen aan
Hans van de Kerkhof.
Bertus Bleiji, Voorzitter
mei-juni 2019
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Healeys op Amelia Island
Tableau Ereleden
Hans Broers († 2009)
mede oprichter AHOCN en eerste voorzitter van de vereniging

Bert Schaap
heeft alle functies binnen het bestuur wel eens vervuld, behalve die van voorzitter. Was ruim 20 jaar
steun en toeverlaat van de club.

Hans Post Uiterweer
penningmeester met 19 dienstjaren en enorme inzet.

Karl Sprünken
betrokken en enthousiaste organisator van 19 Austin Healey weekends in Straelen, Duitsland van
1976 tot en met 1995.

Voor degenen die regelmatig naar
de prachtige serie “Chasing Classic
Cars” op Discovery kijken, is dat
geen onbekende naam. De hoofdrolspeler Wayne koopt, restaureert en
verkoopt veelal Amerikaanse klassieke automobielen op veilingen. Hij is
kind aan huis bij de beroemde veilinghuizen als RM Sotheby’s, Gooding& Company en Barrett Jackson.
Eens per jaar komen de prominentste
veilinghuizen bij elkaar op Amelia Island om de meest exotische
automobielen te veilen. Mede gezien
de pittoreske ligging van de grondstukken rondom het luxe hotel Ritz
Carlton aan de Atlantische Oceaan,
maar zeker ook door het weergaloze
Concours d ’élégance op de Amelia
Island golfcourse, wordt dit evenement ook wel het Pebble Beach
van de East Coast genoemd.
Omstandigheden brachten mij begin
maart naar Florida en aangezien
mijn bezoek samenviel met de
genoemde veilingen, stapte ik in een
huurauto en reed de 175 mijl van
Orlando naar Amelia Island.
Dat deed ik natuurlijk alleen maar

om te kijken of er ook Austin Healey’s bij waren.
En ja hoor, met de neuzen naar de
oceaan gericht stonden tussen de
Duesenbergs en Hispano Suiza’s een
3000 (mag ik MKI zeggen?) en een
3000 MKIII. Beide groen, de MKI in
een duidelijk betere staat dan de
MKIII, maar verre van topstaat. De
waardering van RM Sotheby’s stond
voor beide auto’s op 60.000 tot
70.000 USD. Tel daarbij de kosten
van de veilingmeester op dan kom
je op een gemiddelde van € 65.000.
Beide wagens werden ook voor die

prijs verkocht. Gezien de staat van
onderhoud een prachtige prijs mag ik
wel zeggen.
Natuurlijk kan ik een heel boek
schrijven over de Amerikaanse autoveilingen, over de fantastische sfeer,
de luidruchtige mannen in die wereld
(zowel van spraak als van kleding)
en de ongekende variëteit in het
auto-aanbod. Maar voor het Healey
Magazine moet ik me helaas beperken tot het verslag over de Healey’s,
enkele foto’s en een cartoon.
Rob Oudshoorn

Cees Kooy († 2012)
op zijn kenmerkende Kooyse-wijze tientallen jaren actief geweest met organisatie van o.a.
Euromeets, Lustrums en clubweekends. Bestuurslid/eventcommissaris, acquisiteur en succesvolle
fondsenwerver. Clubman of the Year in 2003.

Erik van de Klippe
voorzitter van 2006-2012, 8 jaar hoofdredacteur van ‘Healey’, deed van 2008-2016
advertentieacquisitie, actief bij organisatie van events zoals Euromeet, het Bitburg-lustrum,
beurzen, clubevenementen.

Rinus Sinke
Initiatiefnemer en medeoprichter van de DHC in 1991, 18 jaar voorzitter van de DHC, bestuurslid
AHOCN sinds 1992, voorzitter AHOCN van 2001 - 2004, actief als organisator bij vele sportieve clubevenementen, internationaal bekend als racer en rallyrijder en drievoudig winnaar van de Tulpenrally.

Geoffrey Healey (†1994)
erelid wegens zijn grote inzet voor het ontwerp, de documentatie van de (Austin) Healey alsmede
zijn grote steun aan het clubleven van onze auto’s.
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NOORDERKEMPEN RIT

Na de annulatie van vorig jaar, nemen we de draad terug op en gaan
we de rit dit jaar wel maken. We
starten in het ABARTH Museum van
Guy Moerenhout - Industriestraat 1
te 2500 Lier.
U wordt er verwacht vanaf 09h00
voor een verzorgd ontbijt en een
bezoek aan het Museum.
Het Museum herbergt alles wat
met de autobouwer Carlo Abarth te
maken heeft en telt ongeveer 250
wagens, waarvan het merendeel
officiële Works exemplaren zijn.

Vandaar leidt de route ons naar het
Noorden langs mooie Kempische
wegen.
Tegen de middag voorzien we onze
lunch-stop te houden in de Herberg
‘In Holland’ te Castelré, gelegen
net op de grens tussen de Enclaves
rond Baarle-Hertog (B-) en- Nassau (NL).
Hier wordt u getrakteerd op een
heerlijke kop Aspergesoep begeleid
met een Boerenboterham met ei.
We vervolgen langs interessante
landschappen richting de Oostelijke Kempen en bereiken dan

zond

1
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het eindpunt: Taverne de Bosduif,
Marcottedreef 37, te 2950 Kapellen,
waar kan worden nagenoten bij een
glaasje Bubbels en voor de liefhebber, een heerlijke portie Vlaams
Stoofvlees met frietjes.
Deelnemingsprijs per persoon: €35;Deelname aan avondmaal: €20;- p.p.
Extra dranken zijn voor eigen rekening.
Gelieve bij inschrijving op te geven
indien u aan het avondeten wenst
deel te nemen.
Happy Healeying,
Het Noorderkempen Team

Wil jij ook kennismaken met

Sardinië

touren over prachtige wegen
genieten van luxe hotels en heerlijk eten?
www.ccte.nl
ccte@ziggo.nl
06 51 22 42 57

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. Uw reisleiders zijn Lies en Leo Dorjee.
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Frank heeft de tunnelbak inmiddels
vastgezet zodat ik met de vloerbedekking aan de gang kan gaan. De
vloerbedekkingstukken allemaal
maar eens uitgelegd en bekeken
hoe en waar het past. Het is een
heel geklungel met passen, snijden,
knippen en plakken. Ook wel riskant,
want als je er teveel afknipt is het
niet meer te herstellen. Verbazingwekkend dat je zoveel op maat moet
knippen en snijden. Ik had eerlijk
gezegd verwacht dat bij een bekledingsset die zo veel kost alles beter
en sneller zou passen. En ja, ik bekleed ook niet elke dag een Healey
dus ook dat houdt een beetje op.
De tunnelbakbekleding uitgevouwen
over de bak en die ligt er behoorlijk op. Ook de eerste afvoerslang
voor het regenwater gemonteerd.
Het heeft mij enige tijd gekost om
erachter te komen hoe de bekledingstukken op de wielbakken moeten
zitten. En ik had er wel de hulp voor
nodig van Wim Janzen. Maar alle
bekleding zit erin!
Frank heeft de gril inmiddels gemonteerd. Na wat wringwerk en het

mei-juni 2019

inzetten van een krik (dat is echt
riskant) om alles op de goede plek te
krijgen zit de gril erin. Daarna volg-

over zijn met de pret en dan geen
knipperlicht. Maar even kijken wat
hiervan de oorzaak is. Ondanks zo’n

den het kapmechanisme, de motorkap en de bumpers. Het zit helemaal
top. En gelukkig geen beschadigingen gemaakt en dat is minstens zo
belangrijk.
Frank is begonnen met het monteren
van de verlichting. Het zit er in en
bijna alles functioneert. Alleen de
knipperlichtautomaat vertoont wat
kuren. Een tikje met een schroevendraaier laat hem schakelen en daarmee ook de knipperlichten branden.
Maar ja een minuutje later kan het

detail begint het r nu echt op te lijken en het is nog maar begin april….
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+31 6 8173 3208
www.healeymuseum.nl
info@healeymuseum.nl
Bergseweg 28q, 3633 AK VREELAND
open: vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur
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SPECIFICATIONS
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Complete aluminum body including full aluminum
doors, Works-style front wing vents, and shroud cut out
for Webers
Full rally specification engine including steel billet crank,
steel rods, forged pistons, aluminum cylinder head, super
damper, alternator, high torque pre-engaged starter
motor, triple Weber carburators, engine oil-cooler, and
a DWR rally exhaust manifold with silencer in the door
Full race rear axle including 4.1 ratio crown wheels and
pinions and a clutch-type limited-slip differential
Balance bar adjustable dual brake system with disc
brakes all around
Twin facet red top fuel pumps in boot
Original hard top with side screens
Full roll cage with door bars
High ratio steering box with safety steering column
Fully rated suspension including up-rated shocks, springs,
anti-roll bar, and stub axles in front and adjustable rear
shocks and up-rated panhard rod in rear
Two-speed wipers
51/2" 72 spoke tires
Heated wind screen
Twinmaster and Brantz 3Pro +Driver display tripmeter

Specifications created by Dennis Welch Motorsport and
provided to this magazine by the Healey Museum.
A list of the rally events this car has competed in over the
last twenty years, as well as the results of those races, can be
found on the following pages.

Navigator Bart den Hartog, left, and owner and driver Rinus Sinke, right, celebrating
one of their wins.

Below: A view of the dash of the rally car

New Additions
to the Healey
Museum

AUSTIN-HEALEY 100-6 RALLY CAR
Since January 12, 2019, the Healey Museum has had this
heavily-campaigned rally car on display, pictured above
and below. Not only is it the only Austin-Healey to win the
International Historic Tulpenrallye, but it has done so three
times, with owner Rinus Sinke as the driver and Bart den
Hartog as the navigator.

Recently, two Austin-Healeys have been added
to the Healey Museum—a beautiful BN7 and the
only Austin-Healey to ever win the Tulpenrallye.
Museum director Hans van de Kerkhof has shared
some information and pictures of these exciting
additions to the collection.
Reprinted with permission from the Austin-Healey Magazine
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man Donald Healey
zelf met zijn zoon
Geoffrey Healey als
navigator.
Donald Healey ging
heel ver met zijn pogingen om de Healey
in de verenigde Staten
aan de man te brengen. Zo liet hij in 1948
een Healey Westland
B met de Queen Mary
naar Amerika verschepen om vervolgens
daarmee met zoon
Geoff een promotierit
te maken van New
York naar Los Angeles.
Ze deden er tien dagen over en bezochten
onderweg potentiële
autodealers in Detroit, Chicago, Dallas,
Houston, San Antonio

De Koninklijke Healey Westland
I

n de vorige Healey publiceerde
Hans van de Kerkhof het een en
ander over de Healey Westland die
ooit eigendom was van ZKH Prins
Bernhard. Hans heeft mij gevraagd
of ik wilde proberen om wat dieper

in de geschiedenis van deze auto te
duiken. Maar laten we eerst eens kijken om welke Healey het nu precies
gaat. De Healey Westland was de
eerste Healey die bestemd was om
in grotere aantallen geproduceerd

te worden. De serie begon in 1946
met het chassisnummer A 1501. De
auto werd voorzien van de bekende
2.4 liter Riley motor met dubbele
nokkenassen, kopkleppen, halfronde
verbrandingskamers en twee SU H-4
carburateurs. Van de A serie werden
er 17 gemaakt. De Healeys kregen
destijds de naam van de carrosseriebouwer die het prototype bouwde,
in dit geval de Westland Engineering
Company in Herefordshire. De carrosserie werd op traditionele wijze
gebouwd op een essenhouten frame
met aluminium plaatwerk.
De A serie Westland kreeg al snel de
nodige publiciteit doordat Tommy
Wisdom met zijn echtgenote als navigator er in 1947 de Rallye des Alpes
mee won.
Vervolgens kwam midden 1947 de

16
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Westland B serie, beginnend met het
chassisnummer B 1596. Deze versie
verschilde nauwelijks van de A serie.
De belangrijkste verschillen zijn dat
de twee benzinepompen, die oorspronkelijk op het schutbord gemonteerd waren, verplaatst werden naar
de bagageruimte en dat de twee zes
volts accu’s, die eerst onder de achterzitting zaten, werden vervangen
door één twaalf volts accu, eveneens
geplaatst in de bagageruimte.
Ook werd de Marles stuurinrichting
vervangen door een Bishop-systeem. Van deze B serie werden er
42 gemaakt. Met Westland Healey’s
werd regelmatig aan rally’s en races
deelgenomen.
Eén van de belangrijkste successen
was een negende plaats in het algemeen klassement van de Mille Miglia
in 1948, tevens een tweede plaats
in de klasse sportwagens zonder
beperking. Aan het stuur de grote
mei-juni 2019

en Phoenix.

Bij aankomst in L.A. verkocht Donald
de auto. Ondanks deze ongetwijfeld
kostbare promotie- activiteiten werden er slechts 5 Westland Healeys in
de States verkocht.
Helemaal verwonderlijk was dat
niet aangezien de verkoopprijs van
$ 7.500,-- destijds de prijs van de

allerduurste Lincoln ruim overtrof.
Tenslotte is er nog een C serie geweest van 11 exemplaren. Dit type
onderscheidt zich met name door
wijzigingen aan de voorwiel-ophanging en verplaatsing van de koplampen naar de spatborden in plaats van
naast de grille (hoewel dit laatste
ook bij sommige B types al het geval
was). In totaal zijn er van de Healey
Westland serie A, B en C gezamenlijk
70 stuks geproduceerd.
Het is niet verwonderlijk dat deze
nieuwe succesvolle sportwagen de
aandacht trok van niemand minder
dan ZKH Prins Bernhard, een groot
autoliefhebber. Zoals reeds beschreven in het artikel in de vorige Healey
schafte hij in november 1947 een
Westland Healey uit de B serie aan.
Het chassisnummer van deze auto is
helaas niet bekend. Wel is bekend
dat het nummer van de carrosserie
HB 48 was. De kleur van de auto was
lichtblauw met een rood/bruin interieur. De auto werd voorzien van het
kenteken L-13. Geprobeerd is om bij
het Koninklijk Huisarchief wat meer
informatie te krijgen, zoals bijvoorbeeld correspondentie, aankoopnota, etc. maar helaas mogen in dit
archief alleen stukken van vòòr 1934
worden geraadpleegd. Mocht die
datum ooit opschuiven dan gaan we
daar opnieuw kijken.
In het vorige artikel is al wat geschreven over de sportieve inzet
door de heer Sijthof. Ook is van hem
een deelname bekend met de Healey
aan de Nationale Sportwagenraces te
Zandvoort in juni 1950 waar hij op
de vierde plaats eindigde na (wederom) R. Tielens (Delahaye), van Dieten (Jaguar XK 120) en K.Barendregt
(Gatso). Bij dit evenement was Prins
Bernhard aanwezig en hij heeft daar
17
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dus zijn “oude” Healey zien racen.
Volgens zeer recente informatie van
een bezoeker aan het Healey Museum kwam de auto vervolgens in
1952 handen van het echtpaar Wim
en Rixt Verhey van Wijk-Boelstra uit
Leiden. De auto werd voorzien van
het kenteken H 83163. Zij waren
zeer actief in de autosport. Zo werd
door hen met de Healey Westland in
1952 en 1953 deelgenomen aan de
Tulpenrally. Verder deed Wim Verhey van Wijk op 4 juli 1953 met de
auto mee aan de heuvelklim te Vaals
met startnummer 24. Hij werd daar
winnaar in zijn klasse. Het echtpaar
emigreerde in 1954 naar Zuid-Afrika en de Healey werd van de hand
gedaan.

Nieuws
Het kenteken RG-15-58 dateert uit
1954.
Een groot deel van de genoemde
restauratiewerkzaamheden vond
plaats in 1961 en de uiteindelijke teloorgang van deze Healey Westland
moet ergens in de zeventiger jaren
van de vorige eeuw zijn geweest.
Meer valt er op dit moment helaas
niet te vertellen over deze bijzondere Healey die weliswaar een koninklijke start maakte maar roemloos ten
onder is gegaan.
Frank van den Broek

Daarna werd lange tijd niets meer
over de auto vernomen. Daar kwam
verandering in toen in december
2016 de heer R. (Rokus) Jongmans
een bezoek bracht aan het Healey
Museum en de auto van de daar aanwezige afbeeldingen herkende. Op
een van de de bijgaande foto’s is een
zeer jonge Jongmans te zien achter
het stuur van de Healey. De foto is
genomen in 1958.
Hiernaaast staat de brief van de heer
Jongmans waarin hij zijn herinneringen aan de Healey beschrijft.
Voetnoot:
De gegevens over de productie-aantallen van de Healey Westland zijn
ontleend aan The Healey Book van
Bill Emerson.
De foto’s (ook die in het artikel in de
vorige aﬂevering) komen uit diverse
publicaties maar zijn deels knipsels
zodat een exacte bronvermelding
niet mogelijk is.
Verder is een aantal privé foto’s en
de aangehaalde persoonlijke tekst
verstrekt door de heer R. Jongmans
en met zijn toestemming gepubliceerd.
18
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De Groene Hart Rit

inmiddels een gewaardeerde toerrit
op de kalender van de AHOCN, heeft
dit jaar als thema “Van Oost naar
West”.
Met deze 3e Groene Hart Rit op zaterdag 25 mei is het weer volop genieten van het moois van het Groene
Hart. Uiteraard rijden we door het
karakteristieke poldergebied, langs
weilanden en slootjes.
Maar de rit biedt ook nog andere
verrassende vergezichten.

koffie en gebak in ’t Wapen van
Haarzuylen, Brink 2. We beginnen de
rit om 11.00 uur en rijden dan westwaarts door het Groene Hart.
Na een lunchstop in Bodegraven vervolgen we onze route door de polder,
om in de middag te finishen aan de
rand van Leiden voor een afsluitende

www.healey.nl/evenementen
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A New Dawn is Rising in the Austin-Healey World
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borrel bij Brasserie Meelfabriek Zijlstroom, Zijldijk 28, Leiderdorp.
De kosten voor deze toerrit bedragen
€ 55,- per equipe.
Inschrijven kunt u via de Healey site.
Jojada Reiss

Er kan rustig worden gereden, alle
tijd dus voor onthaasten.
Dit jaar start de rit in het pittoreske
Haarzuilens, bekend van het monumentale Kasteel de Haar.
Vanaf 10.00 uur is de ontvangst met
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30 jaar
Sprite

30 jaar Sprite,
wat een belevenissen!
Ja, 30 jaar Sprite, 30 jaar genieten
met z’n tweeën. Hoe begon het ook
alweer? Ik ben een technicus met, al
van jongs af aan, een warme belangstelling voor met name 2-wielers.
Wat begon met een Gazelle (ja, die
van Piet Pelle) veranderde snel toen
ik op mijn 15e de brommer van mijn
opa kreeg: een Kapitein Mobylette
uit de vroeg 50tiger jaren. Daarna is
dat virus nooit meer uit mijn lijf verdwenen. Vanaf mijn 18e reed ik motor en dat is tot de dag van vandaag
nog zo. Wel is dat van enig vervoersmiddel veranderd in motoren voor
vrijetijds beleving. Het restaureren
van motoren is daarbij een belangrijke hobby geworden. Ik mag daar nog
steeds graag mee bezig zijn.
Natuurlijk was ik ook geïnteresseerd
in vierwielers. In het plaatselijke
garagebedrijf mocht ik graag rondneuzen en de Peugeots van mijn
vader hadden ook mijn volle belangstelling. Eenmaal getrouwd en met
ons eerste kind erbij werd het tijd
om een 4-wieler aan te schaffen. De
verkoop van onze “huwelijksreis”
Harley Davidson bracht in 1971 maar
liefst 2500 gulden op en daarvoor
kochten we in 1971 een Trabant 601
22

stationwagen, een wasmachine en
een kinderbed. Dat waren nog eens
tijden.
Ik bleef aan een paar vooroorlogse
FN’s sleutelen en natuurlijk er mee
rijden, maar mijn echtgenote Tonnie
wilde eigenlijk niet meer achterop.
Op een “goede” dag wist de afdelingssecretaresse van mijn werk
m’n belangstelling te wekken voor
cabrio’s. Haar broer met een Sprite
en vader met een TR3 waren eraan
verknocht. Zonder helm naast elkaar
open rijden was hun credo en dat
leek me eigenlijk ook wel wat. Haar
broer had 2 Sprite’s en wilde er wel
een aan mij verkopen. Zo gezegd zo
gedaan en zo bracht ik op een mooie
dag op een trailer de begeerde Sprite

naar huis.
M’n Tonnie, m’n kinderen en de hele
buurt wisten het nu zeker, ik was

toen in Reading UK. Wij hadden
besloten een Healey Trial te rijden zoals beschreven in het Engels
maandblad Classics and Sportcars,
issue august 1994 en te zien op Discovery Channel “the Austin Healey
Story”. We begonnen in Beaulieu om
eens een echte autojumble mee te
maken. Vermeldenswaardig zeker is
“the Cape of Good Hope” een heerlijke pub bij een lock waar de eerste
schets van de 100 van Donald nog aan
de wand hing. We ontmoetten daar
de huidige eigenaar van de eerste AH
factory en bezochten deze romney
hut die nu vol stond met Hyundai
vorkheftrucks. Natuurlijk reden we
naar de Abingdon BLC factory, maar

niet goed wijs geworden. Een wrak
riepen ze. In niets te vergelijken
met motorfietsen die er altijd nog
wel enig zins bruikbaar uitzagen als
ik ze thuisbracht. Maar ik zag het
restaureren wel zitten. Dat ondanks
mijn drukke baan maar wel met veel
aanwijzingen van de helaas recent
overleden Steven Bowen, vanuit
Valburg toen. Hij leverde ook alle
benodigde onderdelen. Uiteindelijk
reed na 5 jaar en ook nog een verhuizing van ons gezin een hele mooie
cherry red Sprite MK1 1959 de garage
uit. Het laswerk was de moeilijkste
klus en die moest ik uitbesteden. Het
originele motorblok was slecht. De
nokkenas rammelde als een slagwerker, ongelagerd in het gietijzeren
blok en was echt niet meer te handhaven. Dat blok heb ik kort
daarna vervangen door een
prima exemplaar van Steve.
Ik weet nog goed dat ik de
avond en nacht voor het lustrum in Arcen het nieuwe blok
gemonteerd en lopend had.
De volgende middag in Arcen
was onze eerste kennismaking
met de AHOCN. De jubileum
handdoeken hebben op warme
ritten nog vaak onze billen koel en
droog gehouden.
Kort daarna sierde onze kikker de
mei-juni 2019

middenpagina van ons Healeyblad
19-e jaargang nummer 6 (nog met
deel 3 op de voorruit). In Zuid-West
hadden we een leuk clubje Healey
rijders en de jaren daarna hebben we
werkelijk alle AHOCN bijeenkomsten
mee gevierd. De Europese meetings
waren top. Los daarvan reden we ook
als kleine groep gezamenlijk ritten al
dan niet met met logies. Onze Sprite
hield het altijd voortreffelijk en we
hebben eigenlijk maar een keer ergens met “pech” gestaan. Ook gingen
we zelf op vakantie met onze kikker.
Een prachtige rit vanuit een vakantieadres in de Gorges du Verdon over

de route Napoleon naar Cannes. Dat
wilden we gewoon gedaan hebben.
We raden het ook iedereen aan. De
Futes-routes vragen geduld, maar zijn
overweldigend.
We schrijven 1996 en we woonden
mei-juni 2019

Gaydon. Rond de 1000 Sprites
waarvan zeker 300 MKI. We vielen op
in onze Sprite. Peter Cahill schreef
in z’n maandblad: “When there is a
party you can always find the AHOCN
present, they came in a beautiful
decorated Frogeye, wearing birthday
hats”. Bij de 60-jarige Sprite verjaardag bij het Healey museum deden we
dat nog eens over.
Maar aan alle plezier die we met
de Sprite en de club hadden komt
ooit een einde. Waarom in 2018 bij
ons? Tonnie en ik kwamen tot de
conclusie dat het voor ons, vandaag
aan de dag, te spartaans vonden en
te kwetsbaar vonden in het huidige
verkeer. Gelukkig hebben we een Nederlandse nieuwe eigenaar gevonden
die hopelijk onze Sprite tot in lengte
van dagen de verzorging geeft die ze
ook bij ons kreeg.

ook naar Old Dairy Classics van Allan
Cameron in Farringdon en we mochten bij John en Paul rondjes rijden
op het airfield dat nu bij hun Maecam
Spridgets hoorde. Nooit hebben we
meer Sprites gezien, opgestapeld in
een hangar.
Op Wight bezochten we de Sprite Factory waar polyester Sprites
gemaakt werden met een Renault 5
motor en een buizenframe á la Lotus.
Wat een vakantie! En toch, ergens
in de middle of nowhere stopte de
Sprite abrupt. Ik weet uit ervaring:
Stotteren is ’n brandstof probleem en
meteen over en uit is de ontsteking.
Een doorgeslagen rotor! De AA kwam
na uren wachten en toverde uit zijn
voorraad een passende rotor voor
1,30 pond! Vier dagen later sloeg
ook die rotor door (op het eiland
Wight). Ik belde de AA en vroeg om
er meteen 2 mee te nemen. Na het
vervangen van de bougie kabels door
ouderwets koperkern heb ik nooit
meer problemen gekend. Die tweede
ligt nog steeds in de auto voor de
nieuwe eigenaar.
Adieu Sprite, tip top en gewassen.
Jaren later bezochten we de 50-jarige verjaardag van de Sprite in

Lau en Tonnie de Smet
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6th European
Healey Meeting

2022
!

British Cars & Lifestyle
B

Save the date

6th European Healey Meeting
13 to 19 June 2022

De Austin Healey Club Norway organiseert in 2022 de zesde opeenvolgende Euromeet. De gekozen
locatie is Geiranger aan het befaamde en schitterende Geiranger Fjord.
Stuwende kracht achter de organisatie is Lidek Berdychowski, die alle
vijf voorgaande Euromeetings heeft
bijgewoond, dus goed op de hoogte
is van wat er allemaal komt kijken
bij zo’n bijzonder evenement.

ritish Cars & Lifestyle 9 en 10
maart in Rosmalen. Een al jaren
bekende beurs waar je als Austin
Healey Club al evenzo veel jaren
present bent.
Zaterdag wat minder bezoekers,
maar dat werd goedgemaakt door de
zondag. Typisch een dag waarvoor je
het doet. Veel aanloop en gezelligheid. Veel clubleden die graag even
kwamen bijpraten en genieten van
de Brabantse gastvrijheid.
De Regio Zuid-Oost heeft met een
vaste kern van vrijwilligers een vorig
jaar vernieuwde stand neergezet die
open toegang biedt voor de bezoe-

zeker over buigen.
Aan de andere kant is het wel een
ontmoetingspunt voor veel van onze
leden en aardig centraal gelegen in
het land.

kers maar toch ook een herkenbare
eigen sfeer heeft.
Veel mensen is wel opgevallen dat
het aantal stands sinds een jaar of
twee wat minder is. Zou dat komen
omdat de formule zo zoetjes aan wat
minder aanslaat en het “teveel van
hetzelfde is “ ?
In de evaluatie van alle activiteiten
in het jaar zal het bestuur er zich

beraden of al die moeite nog gedaan
moet worden omdat alles immers
ook via onze site te bestellen is.
Kortom: een gezellige beurs met
prima verzorging door de Regio ZuidOost en als ontmoetingspunt voor
onze leden zeker geslaagd

De winkel was ook weer paraat
maar… de omzet viel bar tegen. Zaterdag gewoon niks en zondag ….een
beetje, en dat was te danken aan de
charmante hulp door de dochter van
een van onze leden. Om de winkelbediende niet teveel teleur te stellen hebben een paar van onze leden
toch nog maar wat gekocht. Ook
hiervoor geldt: we moeten ons wel

Houdt het clubblad in de gaten voor
de ontwikkelingen. Wij verheugen
ons er nu al op!
Erik van de Klippe
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Joek Vlasblom
winkelbediende
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Kaartleescursus

Agenda
Op zaterdag 4 mei 2019 in Zandvoort
Rijvaardigheids- en drifttraining.
Met Jan Lammers.
Slotemakers anti-slipschool.
www.healey.nl/DHC Nieuws,
inschrijven kan daar ook.
Info: Wim Janzen rally@healey.nl

De Hornelandrally
verreden op 15 & 16 maart.
‘De nacht van de duizend bochten’
zoals de organisatie het noemde, ging
door Belgie, Luxemburg en Duitsland en
natuurlijk Zuid Nederland. Met 4 Healey
inschrijvingen aan de finish in Weert vastgelegd.

Op zaterdag 31 augustus 2019,
op de luchtmachtbasis Gilze-Rijen
Classic Wings & Wheels,
de mooiste klassiekers en Austin Healeys
www.healey.nl/DHC Nieuws,
inschrijven kan daar ook.
Info: Rinus Sinke dhc@healey.nl
Op zaterdag 9 en zondag 10 november,
De Langste Nacht 2019.
www.delangstenacht.com
start in de vesting van Bourtange en
de finish is 650 km zuidelijker.
Onder leiding van Leo Dorjee en Marcel de Reuver.
Het DHC RallyChampionship wordt waarschijnlijk weer in
deze rally pas beslist.

Vanuit een Porsche 911 3.0 SC (1978) bekeken

Zondag 24 maart is een kaartlees cursus verzorgd door de
Dutch Healey Competitions en een flink aantal deelnemers is bijgeschoold. De cursus werd gegeven door Bart
den Hartog o.a 4 x winnaar Tulpenrallye en vele andere
rally’s.
De cursisten zijn via een powerpoint presentatie ingewijd in vele trucs en tricks van het huidige kaartlezen in
Nederlandse rally’s.
Het was een ware stortvloed van, naar bleek achteraf,
simpele oplossingen voor vele gemaakte fouten bij het
kaartlezen.
Na de lunch met de gebruikelijke kroket kwam naast het
rijden van een 60 km oefenrit, ook het rijden van een regelmatigheids etappe aan bod. Afgezien van het omgaan
met de gevraagde snelheid en het dringend advies om in
ieder geval de juiste route te rijden volgde nog een gouden tip. De gevraagde snelheid is heel makkelijk te rijden
via een goed werkende toerenteller!
De lezer kan zelf bedenken hoe dat werkt en zo niet kom
dan naar de cursus volgend jaar.
De cursus werd vervolgd met een oefenrally. Na afloop
werd door Bart uitvoerig uitleg gegeven over de ideale
route en de “valkuilen” die hij er in verwerkt had.
Er is dus nu geen reden meer om te verdwalen!
Het was een leerzame dag en de zon scheen volop in het
Limburgse Weert. De deelnemers ontvingen allemaal een
klemmap met informatie. Alle informatie over de cursus
en oefenrally werd achteraf per mail toegestuurd aan de
deelnemers.

DHC Rally Championship 2019
Inmiddels zijn de eerste rally’s meetellend voor dit kampioenschap al weer verreden en 11 Healey’s met bemanning
maken zich nu klaar voor de Tulpenrallye die van 12 tot en
met 18 mei, met de start in Andorra, zal worden. gehouden.

Robert Millar en
Midas Nelissen

Louis Bottinga en
Bas Bottinga

De DHC bedankt Bart den Hartog voor de mooie dag en
het vele voorbereidende werk.
Het hele DHC-bestuur was aanwezig om te helpen.
Rinus Sinke, Voorzitter
Wim Janzen, Rally
Jetze Visser, Algemeen

Mark Spanbroek en
Taco van der Mast

Marius Hoogendam en
Erik Bruëns

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.
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100S / WSJ 110
Verona / 2014 / Mille Miglia
Jetze Visser
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Technische meeting

gaan en waar je op moet letten bij
het monteren. Dan blijkt dat een
half uur wel erg kort is, maar we
moeten door.
Nu gingen we naar het uitlijnen van
de auto.
Bij Wheeler Dealers vernieuwt Edd
China dan de schokbrekers, rubbertjes van de wielarmen enz.
Bij ons werd het uitlijnen en alles
wat daarmee te maken heeft verteld
door Kees van der Ham.
Ook belangrijk om te keuren bij het
kopen van een Healey. Interessant
was dat bepaalde vaste afstellingen
toch veranderd kunnen worden door
gebruik te maken van rubbers met
excentrische gaten.
Na de pauze gingen we naar het
volgende onderdeel.
Edd China gaat dan altijd iets verbeteren aan het bestaande model.
In dit geval was het de verlichting,
Mark Janzen liet het verschil zien
tussen de gloeiende spijkers van
vroeger en de ledverlichting van
nu. Een enorm verschil, veel minder
vermogen en veel meer licht. Wie
wil dat nu niet!

in samenwerking met Flex Healey Parts bv

Achteras door Wim

Z

aterdag 30 maart was de technische meeting in Herwijnen. Wij
(Jos, Jaap & Giel) maken er dan
weer een gezellig dagje van. Om 12
uur werden we opgehaald door Jos
en om 13.30 waren we op de plaatst
van bestemming. Met koffie en koek
werden we hartelijk ontvangen, Wim
Janzen ging nog even speechen en
heette iedereen van harte welkom.
Om 14.00 splitste de groep (ongeveer 80 man) zich in vieren voor de
verschillende onderwerpen.

coate achteras, shims, lagers, een
blinkend differentieel huis enz. Er

werd verteld hoe je de achteras
moest demonteren, wat er stuk kan

Wielophanging en uitlijnen door Kees

Zelf begon ik bij de uitleg van het
cardan die door Wim werd gegeven.
Na enige tijd kreeg ik het gevoel
dat ik bij de opnames van Wheeler
Dealers was beland.
Een RVS tafel met een gepoeder30
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Bij het laatste onderdeel vertelde
Lex Veen dat het reviseren van carburateurs niet meer nodig is. Je kunt
ze vervangen door een injectiesysteem. Je vervangt het inlaatspruitstuk door Weber uitlaatspruitstukken
waar de injectoren in gebouwd
worden.
Een klein computertje ter grootte
van een lucifersdoosje regelt de
openingstijd van de injectoren en
ook de ontsteking van iedere bougie,
dus een stroomverdeler is niet meer
nodig. Het geheel is gemaakt alsof
er drie dubbele Webers gemonteerd
zijn, een heel fraai geheel!
Het grote voordeel is dat de Healey
nu 1:13 haalt en dat hij meer vermogen heeft. Mike Brewer zou zeggen
“wat we hierin geïnvesteerd hebben, halen we er makkelijk uit met
winst”.
mei-juni 2019

Injectie door Lex

Verlichting door Mark

Bedankt;
Wim, Robbert, Mark,
Kees, Lex, Lida, Wendy, Sanne en
Annie.
Het was een heel leerzame middag.

Wilt u meer weten, kom dan ook
volgend jaar naar Herwijnen voor
een interessante middag.
Tot ziens, Giel van Putten
31

Even
voorstellen
FLIP BRUHL, de Healeydokter
Naast en tegenover waar ik geboren
ben, op de Overtoom in Amsterdam,
waren drie garages. Daar, of bij de
fietsenmaker, zat ik op de lagere
school, na schooltijd altijd te kijken
tot ik, meestal door de baas, weggejaagd werd. Op de lagere school ging
ik met grote moeite over en bleef
ik zelfs zitten, 20 jaar later bleek ik
dyslectisch te zijn.
Al vroeg lag mijn aanleg en belangstelling dus meer bij het begrijpen
dan bij het spellen en uit het hoofd
leren. Dat veranderde razendsnel
toen ik tijdens mijn studie geneeskunde het aanbod kreeg om voor
driehonderd gulden per week de Margrietdokter te schrijven. Gon, mijn
vrouw, corrigeerde het Nederlands,
dat doet ze gelukkig nog steeds.
Later schreef ik de rubriek “Help”
voor de Viva. Het ging uitsluitend
over onderwerpen beneden de navel.
De hoofdredactrice keurde eens een
artikel over likdoorns af: “onze lezeressen hebben geen likdoorns”.

Autoregister
Eind vorig jaar bent u in het Healeyblad bijgepraat over de stand van
zaken met betrekking tot het autoregister. Ons autoregister was namelijk
sterk verouderd en in de loop der
jaren vervuild met niet meer actuele
gegevens. Bovendien lag de focus
een tijd lang op het vernieuwen van
de ICT van de website. En zorgde
ook de nieuwe privacywetgeving van
de AVG tot een herbezinning op de
inhoud en toegankelijkheid van de
website, waar ook het autoregister
deel van uitmaakt. Reden om het
bestaande autoregister te sluiten en
ons te richten op het realiseren van
een nieuw autoregister.
Inmiddels is gekozen voor een prag32

Mijn grootmoeder van
vaderskant
woonde aanvankelijk op
Voorne-Putten, toen een volkomen geïsoleerd
eiland. Mijn grootvader (ook dyslectisch) werkte er als enige huisarts.
Hij had geen tijd de Ford A te onderhouden. Dat deed mijn grootmoeder
die me al vroeg uitlegde hoe ze de
versnellingsbak repareerde. Ik heb
er dus nooit aan hoeven twijfelen
dat ik zonder goed te kunnen spellen
huisarts kon worden en ook dat de
reparatie van een auto een vanzelfsprekendheid was.
In de straat naast ons stond vanaf
mijn negende jaar een Old Englisch
White Frogeye. In bezit van een
dame. Ik kon net over het portier
heen kijken naar het fantastisch
mooie rode interieur. Een zeer oude
Renault 4 was wat praktischer en
goedkoper als eerste auto. De eerste
Engelse auto was een MG B uit 1962.
matische aanpak en invulling van het
nieuwe autoregister.
Gericht op een actueel register,
maar waar de historische waarde beperkt zal zijn omdat we bijvoorbeeld
persoonsgegevens, gekoppeld aan
voertuigen, niet tot in de eeuwigheid kunnen bewaren.
Om te beginnen zal een beperkt
aantal gegevens over uw auto (max.
4 voertuigen) door uzelf in uw persoonlijk ledenprofiel moeten worden
ingevoerd.
Dit zijn gegevens als model en type,
bouwjaar, kenteken, chassis-, bodyen motornummer of kleur. In lijn
met de AVG geschiedt het invullen
van uw voertuiggegevens op vrijwillige basis en kunnen de gegevens op
ieder moment door u weer uit uw
profiel worden verwijderd.

Ik werd lid van de MG Car Club en
was zwaar teleurgesteld dat de heren, gestoken in tweedjasjes, niets
zelf repareerden. Als ik eens een
vraag had over technische zaken, het
vervangen van een dorpel of zoiets,
zeiden ze dat ze daar “een mannetje” voor hadden.
Ik heb vele auto’s opgeknapt maar
ze nooit gehouden. Dat is anders
met de Frogeye. Het ding rijdt als
een skelter, onderdelen zijn overal
verkrijgbaar en die waren aanvankelijk (in 1997) erg goedkoop. De
auto heeft een lachende voorkant de
mensen kijken dus vrolijk lachend
terug, het is een headturner, een
Porsche kan er niet tegenop. Op de
club bleken veel mensen advies te
kunnen geven, onderdelen te ruilen
of aan te bieden.
Ik schrijf uitsluitend over dingen die
ik zelf gedaan heb. Door het op te
schrijven moet ik het verder uitzoeken en begrijpen, dat is de manier
waarop ik altijd al geleerd heb. Door
mijn kennis te delen via het clubblad
hoop ik de lezer te helpen, of hij/zij
nu zelf sleutelt of laat sleutelen.
In tweede instantie zullen deze
voertuiggegevens op de website
zichtbaar worden gemaakt in het
afgeschermde ledengedeelte onder
een nieuwe kop “Autoregister”. Het
register zal worden ingericht op modelvolgorde van de Healeys.
Nu staat of valt het nieuwe autoregister bij het door uzelf invullen
van uw voertuiggegevens. Ik roep
daarom eenieder op om de komende
tijd hiervoor even een momentje te
nemen en in het persoonlijk ledenprofiel de gegevens van uw Healey in
te vullen.
Mocht u hierbij hulp nodig hebben
of anderszins vragen hebben, kunt u
contact met mij opnemen.

Even
voorstellen
PAUL MOL
Met wie hebben we het genoegen?
Paul Mol, grafisch vormgever,
Desktop publisher en navigator. Ik
ben mijn hele werkzame leven in de
grafische branche druk geweest. Bij
een van de grootste drukkerijgroepen van Europa verantwoordelijk
voor sales en marketing met de laatste jaren het accent op het verwerven, produceren en distribueren van
meerdere Pan-Europese tijdschriften. Na pensionering geïnteresseerd
geraakt in met name het vormgeven
en opmaken van grafische producten
zoals boeken en tijdschriften. In
België wat avondcursussen gevolgd
waarin met name de Adobe programma’s Photoshop
en Indesign mijn
grootste interesse
hadden.
Wat beweegt je?
Toen ons gezin
zich nogal lang
geleden vanuit Utrecht in Limburg
vestigde, kwamen we vrij snel in
contact met andere mensen die heel
toevallig ook in Utrecht geboren
waren en daar hun studie volbracht
hadden. Een van die mensen was
Rinus Sinke en -zoals bekend- een
verwoed Healey liefhebber.

Met hem al vrij snel als navigator
heel veel rally’s gereden in zijn meer
dan compleet rally-geprepareerde
Colorado Red Healey. Er was echter
1 rally die ik al die jaren nooit met
hem heb mogen rijden omdat die
voorbehouden was aan een puike
navigator die inmiddels die Tulpenrally al 4 keer heeft mogen winnen.
Logisch dus dat ik als aankomend
navigator nooit die plek heb mogen
en kunnen innemen in die Rally.
Op zeker moment waren Rinus en ik
met Jetze Visser op het circuit van
Zolder om wat testen te doen met
beider race-Healeys. ’s-Avonds aan
tafel kwam het gesprek, hoe kan het
ook anders, op de Tulpenrallye. Op
mijn vraag waarom Jetze de Tulp
nooit gereden had
antwoordde hij
dat zijn vaste navigator Jan Visser
begin mei nooit
beschikbaar was
vanwege andere verplichtingen.
Toen maar een balletje opgegooid
om eens te kijken of wij samen die
Tulp niet eens een keer zouden kunnen rijden. Na wat kleinere rally’s
samen gereden te hebben durfden
we die grote Tulp wel uit te proberen. In zijn mooie groene cabrio

Van de ledenadministrateur
In de afgelopen periode hebben
de volgende leden zich aangemeld bij de
Austin Healey Owners Club.

hebben we samen 9 keer de Tulp (=
9x meer dan 2.500 rally kilometers)
met heel veel plezier alle kaartlees
grappen kunnen ontdekken van de
uitzetters. Daardoor ook kennis kunnen maken met veel andere enthousiaste Healey-deelnemers.
Af en toe heb ik ook nog het genoegen gehad om als inval-navigator te
mogen instappen bij diverse clubleden. Bij o.a. Hans Bakkers, Huib
Mars, Peter van Naarden en Theo
Janssen.
Al met al dus op veel manieren
kennis kunnen maken met meerdere
leden en alle mogelijke verschillende uitvoeringen van de Healey en
rijstijlen. Altijd wel echter slechts
als bijrijder, zoals Rinus het vak van
navigator spottend noemt. Negerend
dat de navigator wellichtg toch de
baas is bij rally’s.
Wat verwacht je?
Het moge duidelijk zijn dat na al
deze prettige ervaringen en kennismaking met ‘t altijd gezellige
instituut “Healey” het niet moeilijk
was om positief te reageren op het
verzoek om aan het clubblad mee te
willen werken. Ik zal mijn best gaan
doen om iets moois en aantrekkelijk
te maken van alle kopij die door de
leden beschikbaar wordt gesteld.

J.S. Suijs, Dendermonde (B) - 100/4 1953
H.J.G.P. Gelissen, Linne - Nog geen Healey
B. de Tollenaere,Schoten (B) - 3000 Mk3 1963
J. Matthé,Ranst (B) - 100 /4 Le mans Conversion 1953
H.J. Schellekens, Beek en Donk - 3000 Mk1 1960
G.J. Schaap, Huizen - 3000 Mk 2A 1963
A.C.P. Adema, Bouwel-Grobbendonk (B) - Sprite Mk1 1960
T. Legat , Puurs (B) - 3000 Mk3 1965
Annie Veen

Jojada Reiss, beheerder Autoregister
(en regiomanager West)
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Flip Bruhl
“een geneesheer met groot
technisch
inzicht”

Healeydokter
flip@bruhl.nl

Rem- een koppelingscilinders
van levensbelang
Hoe werkt en onderhoud ik de gecombineerde hoofdrem en koppeling
cilinder?
De hoofdremcilinder is een heel
robuust uitziend brok ijzer waar
veel mee mis kan gaan. Omdat je er
volledig van afhankelijk bent is geregeld en gedegen onderhoud nodig.

Hoe werkt het? Zie
de exploded view en de tekening.

Als je op het rempedaal drukt, duwt
remstang 21 de metalen remzuiger
14 naar binnen. Remcup 12 passeert
en sluit het gaatje C af. Er wordt
een behoorlijk hoge druk opgebouwd
in kamer A, die druk wordt via de
remleidingen F doorgegeven aan de
remmen. Onvermijdelijk lekt er dan
ook wat remvloeistof van kamer A
naar kamer B. Als de rem wordt losgelaten drukt veer 10 de remzuiger
weer naar buiten de remvloeistof in
kamer A wordt aangevuld uit de remleiding, ook door het remvloeistofre34

servoir via gaatje C en vanuit ruimte
B via het remcupje 12 wat nu als een
openstaand klepje werkt. Om het
cupje als een klepje te laten werken
zitten er in de remzuiger 14 gaatjes
en er ligt er een ringetje 13 over de
gaatjes. De vorm van het cupje 12
is zo dat het onder druk afsluit en
zonder druk vloeistof doorlaat van B
naar A.
Ruimte B wordt naar buiten afgesloten door cupje 15. Er zweet altijd
wel wat remvloeistof naar buiten,
daarom moet je de hoogte van de
remvloeistof geregeld controleren.
Bij trommelremmen zorgt de klep 9
ervoor dat er na het remmen tijdelijk een beetje druk achterblijft in

de remleiding. Zodoende blijven de
remschoenen tegen de remtrommels
aanliggen en hoef je het pedaal niet
te diep in te drukken. Bij schijfremmen wil je niet dat ze aanlopen en
moet de klep eruit of gebypassed
worden door een plaatje met sleufjes, zie de foto. Pas op, op het eind
van de hoofdremcilinder vlak voor de
genoemde klep zit een rubber ring 7.
Een remcup die enige weken niet gebruikt wordt plakt door die stilstand
aan de cilinderwand vast. Door weer

te remmen rukt deze zich los maar
er blijft toch een heel dun rubberlaagje aan de cilinderwand kleven:
De cup sluit niet meer volmaakt
af. Remcups en zeker als ze weinig
gebruikt worden, moeten minimaal
eens in de 10 jaar vervangen worden.
Remvloeistof trekt water aan, de
zuigers en cilinders kunnen daardoor
gaan roesten. Remvloeistof in ons
vochtige klimaat moet iedere 2 jaar
vervangen worden.
De stof en waterafdichting 19 van de
drukstang is nieuw al allesbehalve
volmaakt. De oorspronkelijke harmonica balg is vervangen door een
cup 19. De oliemist rond de motor
tast het rubber van de afdichting ook
nog eens aan. Ik smeer deze afdichtkap 19 en de duwstang 2 dan ook in
met “Red rubber grease”. Dit is een
vetsoort die rubber niet aantast. Doe
je dat niet dan roest de remcilinder
tussen de stofkap 19 en cup 15 binnen enkele maanden, met als gevolg
mogelijke lekkage van remvloeistof.
Bij het afstellen van de remmen met
behulp van de drukstangen 21 moet
je de fabriekstoleranties aanhouden.
Zet je de toleranties te nauw dan
sluiten de hoofdremcupjes de vul gaa
tjes C af. Dit is zeker het geval als je
te lange duwstangen monteert.
Samengevat: De drukstangen schoonhouden, remvloeistof en cupjes
regelmatig vervangen. Als je de rem
onverwacht moet afstellen of de
remvloestof zakt, dan moet je je
afvragen wat er nog meer aan de
hand is.
Ik overweeg ook een upgrade naar
schijfremmen op mijn Sprite. Waar
moet ik dan op letten?
Alleen de voortrommelremmen
vervangen door schijfremmen is geen
goed idee. Er zijn veel varianten in
het remsysteem van de Sprite. Onder
mei-juni 2019

andere de diameter van de cilinders,
de vorm van de zuigers, de lengte
van de drukstangen, de veren en de
kleppen. Niet alle onderdelen zijn
zomaar te combineren. De hoofd-

remcilinder en de koppelingcilinder
van een kikker die aan de voorkant
trommelremmen heeft, hebben een
doorsnede van 7/8 inch. De latere
cilinders, bestemd voor Sprites met
schijfremmen aan de voorzijde, hebben een doornede van ¾ inch. Het
oppervlak van de zuiger is daardoor
dus 36% kleiner. De grootte van de
wielcilinders zijn daar dan ook op
aangepast (kleiner gemaakt) want
met een kleinere hoofdremcilinder
kan je meer kracht per cm2 oppervlak geven, dus harder remmen. Wel
moet het pedaal dan dieper ingedrukt worden.
De 3/4 inch cilinder is moeilijk verkrijgbaar en dus duur. De meesten
van ons blijven dan ook doorrijden
met de grote 7/8 zuigerdiameter en
moeten harder drukken op het pedaal. Realiseer je wel dat je hierdoor
de latere kleinere koppeling cilinder
mei-juni 2019

verder kan bewegen dan goed voor
de drukgroep is en dat je zelfs de
zuiger in de slave eruit kan persen!
Dit is uiteraard op te lossen door het
oude type koppeling slave cilinder

met grote diameter te monteren. Je
kan ook de 7/8 inch cilinders laten
vervangen door 3/4 inch messing
voeringen.
De drukstangen van pedaal naar de
zuiger hebben een verschillende
lengte: die bij de 7/8 zuigers horen
zijn kort, die van de 3/4 zuigers zijn

lang. De lange zijn, tot mijn verbazing, alleen te koop met metrische draad…. Je moet deze lange
drukstangen dus inkorten voor een
7/8 zuiger. Doe je dat niet dan komt
de zuiger niet helemaal terug. Daardoor kan het vulkanaaltje C van het
reservoir naar de hoofdremcilinder
afgedekt raken door de zuiger. Het
pedaal kan dan steeds dieper komen
te staan met alle mogelijke nare
gevolgen van dien. Pas op, er zijn 2
gaatjes per cilinder een groot en een
klein gaatje.
Tot overmaat van ramp bestaan er
vele soorten hoofdremzuigers, zowel
wat betreft diameter, lengte, materiaal als wat betreft de vorm waar
de cupjes in moeten passen. In het
geval dat je alleen de stalen zuigers
vernieuwd dus heel goed controleren
aan de hand van je oude exemplaren. Realiseer je ook dat er 3 soorten
cilinderveren zijn met verschillende
eind diameters en kleppen. De dikke
7/8 veer loopt vast in de ¾ cilinder.
Gezien het bovenstaande lijkt het
verstandig gewoon
een nieuwe bij
elkaar horende set
te kopen. Let op de
kwaliteit want uw
leven hangt ervan
af. Er is veel Chinees
spul in omloop en
zelfs de producten
van gerenommeerde
merken geven niet
altijd een garantie
voor kwaliteit. Een
erg belangrijk aspect
is de corrosiegevoeligheid van de gebruikte materialen.
Verchroomd ijzeren zuigers in een
gietijzeren cilinder met agressieve
remvloeistof waar wat vocht in zit
zie je bijna roesten. Materialen als
RVS en messing hebben daar geen
last van. Als u meer wilt weten over
deze belangrijke onderdelen, neem
dan even contact met mij op.
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Een leven in dubio

Don
van Gool
“een Founding
Father van de
AHOCN”
voor”. Daar kunnen wij ons helemaal
iets bij voorstellen. Daarmee was
echter wel de voedingsbodem voor
liefde voor het merk en motoren in
het algemeen wel gelegd. Dat snelheid met hoofdletters geschreven
werd, moge duidelijk zijn. Nadat het
roze papiertje, voor zowel motor als
auto, behaald was, kon het echte
“leven” beginnen.

H

et overkomt ons allemaal wel
eens dat we in dubio staan. Zullen
we een Snickers pakken of toch maar
een Mars of erger nog, gaan wij nu
voor een Duvel of kiezen we voor
die Affligem? Het leven bestaat uit
keuzes maken. In veel gevallen gaat
het om een beslissing die we moeten
maken die niet echt ingrijpend is.
Die keuze is dan snel gemaakt en
de consequenties ervan zijn best te
overzien. Wie geen keuze maakt,
zal snel vervallen in een gevaarlijke situatie en dubio wordt dan snel
duplo. Waarin ons clublid Luc Wyns
eindigde, ervoeren we tijdens een
geanimeerd bezoek.
Het kleine werk
Luc Wyns kwam aanvankelijk tussen
de wielen toen die nog heel klein
waren. De wielen waren in schaal 1
op 43 en dientengevolge de autoo
tjes ook. “Ik was een echte fanaat
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in Corgi & Dinky Toys”, zo bekent
Luc. “Ik heb ze allemaal nog en de
doosjes ook. Die staan op zolder”.
Bij veel autoliefhebbers staan ze
dan in een vitrinekast, maar in huize
Wyns op zolder. “Ik ben er wel mee
uitgespeeld”, zo vernemen we. Dat
de doosjes nog aanwezig zijn zegt
iets over de werkwijze van onze
gastheer. Wanneer we over wielen
spreken komen al snel de bromfietsen in beeld en dat de leeftijd van
zestien hier een ondergeschikte rol
speelde, zegt ook wat. Er passeren
een Puch, Tomos en enkele Yamaha’s
FS1. Naarmate ons gesprek vordert,
wordt onze gastheer steeds enthousiaster. “Die FS1 vond ik eigenlijk een
ouwelullen brommer, maar ze waren
goed op te voeren en dat was een
pluspunt. Mijn broer had zo’n blauwe. Die was niet zo mooi, dus alle
snelle jongens hadden zo’n mooie
zwart/koper uitvoering. Toen ik die

blauwe overnam van mijn broer,
had ik ineens veel minder last van
blauwe zwaailichten. Die blauwe viel
niet op!” De mijne reed toen makkelijk 85. Met deze ontboezemingen
legden we uiteraard ook de belangstelling voor techniek van Luc bloot.
Betere werk
In de verhalen van Luc komen regelmatig zijn oudere broers voor. Een
oudere broer had zo zijn voordelen.
Die is dan eerder in de gelegenheid om een oude Harley van ’43
te kopen. “Die stond regelmatig bij
ons “werkeloos” in de garage en dat
was een uitdaging. Eerst probeerde
ik hem alleen te starten, want dat
moest je wel kunnen. Toen dat lukte
lag de tweede uitdaging natuurlijk
voor de hand. Mijn oudste broer
constateerde wel eens dat zijn HD
verzet was, maar daar bedacht ik
altijd wel een aannemelijk excuus
mei-juni 2019

Snelle werk
Tijdens zijn studententijd, Luc
studeerde economie, aan o.a. de
universiteiten in Rotterdam en Amsterdam, speelden diverse vierwielers een belangrijke rol. Dat waren
er achtereenvolgens nogal wat. De
eerste was een 2CV AK400, maar
ook diverse Golfjes kwamen in het
rijtje voor. “Ik had destijds een deal
met mijn moeder gesloten. Wanneer
ik niet zou roken voor mijn 25ste,
zou ik een auto van haar krijgen”,
zo vertelt Luc. Uiteindelijk werd
hij op die manier de eigenaar van
een splinternieuwe Golf S. Natuurlijk werd de nieuwe aanwinst wel
behoorkijk goed “aangekleed” met
aardig wat toeters en bellen. En
passant “scoorde” onze jongeling
nog eens twee Golf GTI’s en Audi’s
in diverse maten en kleuren en een
bijzonder aardige vriendin genaamd
Thérèse. In de keuze voor Thérèse
konden wij ons al snel vinden, want
zij was inmiddels ook aangeschoven.
De keuze voor “een platgeslagen kever” konden we, als liefhebbers van
“old English heritage”, wat minder
vinden.
Echte werk
De liefde voor Healey bestond al
lang. Luc en zijn broers waren
regelmatig in de weer met een
“Scalectrix-baan”. Luc had een
Scalectrix-chassis voorzien van een
Healey-body en die was favoriet.
“Een Healey had gewoon iets”.
Ergens in de vorige eeuw, zo’n 35
jaar geleden, kocht hij een 3000 MK1
mei-juni 2019

RHD-tweezitter. “Ik was er helemaal
gek mee”, aldus Luc. “Maar al snel
bleek de wagen niet zo goed als ik
dacht en een tweezitter was onhandig met kinderen. Dus werd er
afscheid genomen en meteen toen ik
hem weg zag rijden, had ik al spijt”.
Niet lang daarna stopte er een groene MK 3 naast hem voor het stoplicht
met een wat oudere man achter het
stuur. “Waarom zijn het toch altijd
oudere mannen met grijze haren in
zo’n ruige Healey?“ vroeg hij aan
zijn vrouw. Dat die vraag nog lang
actueel zou blijven, toont aan dat er
weinig is veranderd in al die jaren.
Hij vroeg de man te stoppen en hoorde hem helemaal uit over Healey’s
en de club. Onder leiding van zijn
deskundigheid kocht hij zijn tweede
exemplaar. Intussen had ook Thérèse
een bijzondere belangstelling voor
snelheid ontwikkeld. “Maatje 35 met
Lood”, zo zou ze later zelf verklaren.
Een Autobiachi A 112 Abarth en een
Golf GTI waren er o.a. stille getuigen
van. Wij zijn ervan overtuigd dat bij
de dame in kwestie, na het lezen van
deze regels, een brede glimlach zich
om de mond zal vormen.
Een afweging
De meest recente Healey (nr. 4)
heeft alle leermomenten in zich
verenigd. Zo heeft deze de juiste
groene kleur, een mooie bar met
verstralers, zijn de voor- en achterbumper achterwege gelaten en
onder de motorkap is ook lang niet
alles standaard. “Ik heb de auto zo
gebouwd dat ik hem meteen weer
origineel terug kan bouwen”,
zo vertelt Luc. “Maar die behoefte heb ik nog nooit gehad”.
Omdat wij van de Healeyclub
zijn, schrijven we nauwelijks
over Porsche. Waren wij echter
van dat andere merk geweest,
zou de tekst er natuurlijk ook
anders uitzien. De eerlijkheid
gebiedt ons te zeggen dat Luc
minstens net zoveel tekst aan

het Duitse merk besteedde. Hij heeft
zelfs meer Porsches dan Healeys en
is ook een uitgesproken liefhebber
van het Duitse merk. “Het biedt mij
niet alleen uitstekend de kans om
de auto’s met elkaar te vergelijken,
maar ook de clubs”, aldus Luc. “Zonder enige twijfel is de Porsche de
meest technisch verfijnde auto om in
te rijden. Natuurlijk is zijn moderne
Porsche volgepropt met computergestuurde slimme relaisjes, maar de
oude 911 uit 1965 heeft die niet en
dat is ook een feest. Qua “uitstraling, geluid en beleving” heeft de
Healey de beste kaarten. Ook voor
wat betreft de club kun je onderscheid maken. In de Healeyclub ligt
de gemiddelde leeftijd veel hoger,
om niet te zeggen dat jeugd haast
ontbreekt. Natuurlijk is Porsche nog
steeds een levend merk, maar dan
nog. “Ik moet ook eerlijk bekennen
dat het net wat makkelijker beweegt
daar”.
Dubio
Tijdens ons geanimeerd gesprek
sloegen wij nog diverse, aantrekkelijke zijwegen in. Edoch, de ruimte
die uw scribent kreeg toegewezen is
ook beperkt, net als de spanningsboog van de lezer overigens. Het was
boeiend om een heer en een dame
te ontmoeten, die een leven doorbrengen in een constante status van
dubio: “Zullen we met de Healey of
de Porsche gaan?” Wij kunnen u echter verzekeren dat wij een uiterst
genoeglijke avond doorbrachten aan
een tafel met twee werelden.

37

maan

vrijd

dag

10

Preview

Ladies Day

Voor de 4e keer op rij zullen de heren de dames in het zonnetje zetten,
na al een sessie te hebben gehad,
over alles wat uit een potje komt
om het nog mooier te maken, als dat

het reeds is, ook al op het linnen te
hebben uitgeleefd, en de bloempjes
netjes te hebben geschikt, hebben
nu de dames tijd om met elkaar te
keuvelen, terwijl de heren voor een
life cooking gaan zorgen.

Een mooi alternatief voor de meubelboulevard.

De Zomeravondrit AHOCN afdeling
Zuid-West

Binnenkort meer informatie via de
nieuwsbrief en de website en dan zal
ook de inschrijving open gaan.

Aan het menu wordt had gewerkt,
en de locatie is reeds gereserveerd
(Erve Beverborg in de Lutte)

Han Punte
Regio manager Oost
+31 6 53 17 58 02

Op vrijdag 21 juni 2019 organiseert
de afdeling Zuid-West een tourrit
vanuit de vestingstad Bergen op
Zoom. Lau de Smet heeft weer een
mooie tocht uitgezet.

www.healey.nl/evenementen

juni

Preview

www.healey.nl/evenementen

De Langste Dag

21

ag
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Deze rit is 75 kilometer lang en de
rijtijd is in totaal 2 uur (in 2 etappes)
Programma als volgt:
-Vanaf 18.00 ontvangst met koffie op
de Boulevard.
-Start rondrit vanaf 18.30, over het
eiland Tholen en de Brabantse Wal
-Tussenstop met kop soep na een
uurtje toeren.
-Einde rit en afsluiting in Seppe met
een drankje en een versnapering
rond 22.00.
Een hernieuwde kans om op een
mooie zomeravond van het sterk
wisselende landschap op de grens
van Zeeland en Noord-Brabant te
genieten.
De routebeschrijving is eenvoudig,
er is geen wedstrijd-element dus is
er alle gelegenheid om een gezellige
zomeravond in goed gezelschap door
te brengen.
Het maximum aantal deelnemers is
35 equipes.
De deelnamekosten zijn € 25 per
equipe (AHOCN-lid), niet leden betalen € 35 per equipe.
Inschrijving is mogelijk vanaf nu,
deze sluit bij 35 equipes maar uiterlijk op 10 juni.
Stuur een mailtje aan:
zuid-west@AHOCN als u zich aan wilt
melden en vermeld daarin de volgende gegevens:
-Uw naam en die van uw bijrijder
-Merk, type en kenteken van de auto
waar u mee komt
-Uw lidmaatschapsnummer van de
AHOCN
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U ontvangst een bevestiging als uw
deelname kosten ontvangen zijn,
deze graag overmaken op:
rekeningnr NL09 RABO 0306 8146 76
tnv Austin Healey Owners Club Nederland afdeling Zuid-West

Namens de regio Zuid West
Kees van Beijmerwerdt,
regio-coördinator
Mobiel 06 2207 2001

Door uw inschrijving vrijwaart u de
organisatie van aansprakelijkheid
tijdens de Zomeravondrit. U erkent
dat u zich aan de geldende verkeersvoorschriften houdt.
Dit is geen wedstrijd.
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De 10e aspergerit, dat 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

10e Aspergerit
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 wij verwacht
bij De Brabantse Hoeve.
Bij mooi weer kunt u op het terras genieten van een heerlijke kop
aspergesoep met een aangekleed
broodje. Vertrek 1edeelnemer 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 voor degenen
die zich daarvoor hebben opgegeven

rdag
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aansluitend aan tafel gaan waar om
ca.17.30u de asperge hoofdmaaltijd
klaar staat.
Met een keuze uit asperges ham/ei,
of met zalm.
Voor het nagerecht kunt u kiezen
uit: aardbeien Romanoff of koffie/
thee met friandise.
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. De prijs voor de
Asperge hoofdmaaltijd en dessert is
€ 19,50 p.p. en kunt u aangeven op
het inschrijfformulier.
Meer informatie en een impressie
van vorige jaren kunt u vinden op de
Healey site en daar kunt u zich ook
aanmelden voor deze rit.
Maximaal 50 Healey’s.
Wim van Hoogstraten
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Na een geslaagd debuut vorig jarig de tweede editie van de mooie
toerrit “HEALEYING FLANDERS” met
een route van ongeveer 150 km over
mooie Vlaamse wegen.
Vanaf 9 uur is de ontvangst in Salons
Lodewijk van Male, Maalse Steenweg 488 8310 Sint-Kruis Brugge.
Deze locatie is goed bereikbaar via
de E34 of E40. U zal hier hartelijk
ontvangen worden door de organisatoren Eddy en Carine & Wim en Ria.
Naar goede Belgische gewoonte zal
hier gestart worden met een stevig
ontbijt.
Omstreeks 10 uur wordt het startschot gegeven met een duidelijk
roadbook volgens systeem bolletje
pijl! Dit met de eveneens broodnodige praktische tips voor onderweg.
Na een ritje gezelllig toeren doorheen het Brugse Ommeland, is er een

Preview

www.healey.nl/evenementen

De route gaat van het Healey museum in Vreeland naar landstreek Het
Gooi, langs rivier De Vecht en na de
lunch door de waterrijke landen van
midden Nederland terug naar Vreeland, voor de BBQ.
Vanaf 09:30 uur ontvangst met koffie
en appelgebak in het fraaie Healey
museum, waar u tijdens dit evenement vrije toegang heeft. Tussen
10:30 en 11:00 uur vertrekken we.
De route is aangegeven met bolletje-pijltje plus vermelding van
straatnaam en gemeente. Dus zonder
gepuzzel en relaxed rijden.
De route loopt via Bussum, Naarden
en de Vecht naar de lunch locatie
Restaurant De Molen bij “De Ankeveense Plassen”. Tip: Cool Classic
Club voor koffie en classic cars net
na Naarden.
Circa om 12:30-13:00 krijgt je op het
terras uit de selectie van 4 gerech40
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Healeying Flanders
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lunch voorzien op een verrassende
locatie met heel wat te zien. De
lunch omvat een apero gevolgd
door belegde broodjes.
Na de middag zetten we onze rit
verder over Vlaamse wegen doorheen pittoreske dorpen. Onderweg
wordt een stopplaats voorzien om
een verfrissing te nuttigen.
Omstreeks 17 uur worden wij verwacht in Miele’s Brasserie, Emiel
Clauslaan 77 Astene Deinze gelegen
langs de baan Deinze – Gent. Daar
wacht jullie een heerlijke kip aan
het spit met friet vergezeld met een
wijntje of iets dergelijks. Van hieruit
is de E17 en E40 vlot bereikbaar.
Voor een hele dag genieten betaalt u
een democratische prijs van €50 pp
voor leden AHOCN en €57,50 pp voor
niet leden.

5e BBQ rit
ten van de BBQ-rit-menukaart en
met een drankje naar eigen keuze.
Uiterlijk 14:30 uur start het middagdeel langs de kronkelende wateren, de vele slootjes en de oude en
nieuwe waterwegen van dit groene
Midden. Tip: galerie & kunstcentrum
bij buitenplaats “De Blaue Meije”.
Terug in het Healey museum is het
tijd om te borrelen. De traditionele
barbecue, met zalm, lamsribstuk,
ossenhaas, kipsaté, gamba’s, garnalencocktail, carpaccio van ossenhaas
en diverse salades begint om 18:00
uur en wordt met inbegrip van een
kop koffie of thee om 20:00 uur
afgesloten.
Inschrijvingsformulier en betaalinstructies staan op de website en de
kosten bedragen slechts € 47,50 per
persoon voor AHOCN leden of € 60,00
per persoon voor niet leden. Drank-

Graag inschrijven via de website van
de AHOCN waar alle details voor inschrijven en betalen vermeld staan.
Graag voor 3 juni 2019 inschrijven
aub.
Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op deze onvergetelijke dag.
Eddy en Carine & Wim en Ria – uw
gastheren en gastdames van de dag.

zater
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jes onderweg en bij het Museum zijn
voor eigen rekening. Graag uiterlijk 29 juni 2019 inschrijven via de
website. Wacht niet tot het laatste
moment!
Roel Wiewel
Regiomanager AHOCN Midden
midden@healey.nl
+31 653227631
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Historisch sportief

1981 Circuit Monthelery.
De vering ingedrukt door de effecten
van de kombaan.
2018 Boucles de Bastonge

The Orange Bastard

3000 MK1 uit 1961, kenteken 333JTX
Ned,: FT-33-ZX, chassis:HBT7 13600
Nu 40 jaar in bezit van Mark Schmidt
en 38 jaar in gebruik als race- en
rally-auto.
De Healey wordt voor de 5e keer
volledig gerestaureerd.....

 

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
Kees van Beijmerwerdt in actie op Knockhill Schotland
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Ook voor je exclusieve HEALEY Outfit & Gadgets!
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Snelle Rally-kikker

kere start... Uiteindelijk vonden we toch ons ritme en
eindigden we nog als zesde. Sindsdien hebben Sjaak en
ik acht keer meegedaan. Soms deden wij het uitstekend,
met een tweede en een derde plek in de sportklasse,
soms ging het minder, maar ‘’De Langste Nacht’’ blijft
voor ons het hoogtepunt van het rallyjaar. We hebben
hem 8 keer gereden met de kikker, zijn tijdens die barre
nachten een keer als tweede en een keer als derde geëindigd in de sportklasse. We hopen ook in 2019 weer in
de kikker van start te gaan!

Een zaterdagmiddag vorig jaar,
bij het Healey museum tijdens de 60ste Sprite verjaardag:
“Met een kikker kun je niet echt rally rijden”
aldus mijn buurman op het terras.

Vergeleken bij de Big Healeys, Alfa’s en Porsche’s,

komt een kikker best schattig over. Een soort overdekte go-kart die met een 975 cc motor en een karige,
Spartaanse uitrusting niet opgewassen lijkt tegen lange
afstanden en stevig rally tempo.
Toch heb ik de laatste 15 jaar veel rally’s gereden met
onze zwarte kikker. Ik zal niet zeggen dat het altijd
eenvoudig was. Maar ik wil graag mijn ervaringen met u
delen, zodat u zelf kunt oordelen of u het eens bent met
mijn buurman op het terras.
Het begon in 2002, toen ik werd gebeld door een student
die een kikker te koop had. Hij had van Mark Schmidt
gehoord dat ik eventueel belangstelling zou hebben.
Wij gingen meteen kijken, het was een heel mooi zwart
exemplaar: meteen verliefd en de auto gekocht. Deze
auto was jarenlang van Rinus Sinke geweest en hij had
hem, met hulp van Michiel Capelle, gerestaureerd en
“licht aangepast”: 1300cc motor met Webers, aange-

Van een gelegenheidsteam werden Sjaak, de kikker en ik
een vast team. We kregen de smaak te pakken, gingen
meer rally’s samen rijden en werden lid van AMAC. Door

paste remmen, lichte (polyester) motorkap, een close
ratiobak geleverd door de helaas recent overleden Steve
Bowen. Een serieuze auto met een race tintje, perfect
om Tour Ecosse mee te rijden en waarbij hij op Knock
Hill ook zijn mannetje stond. Uiteindelijk hebben wij 10
keer door Schotland gereden, waar hij het op de snelweg
standaard aflegde tegen de Big Healeys maar waar het in
de schotse heuvels heel vaak andersom was.
Een paar jaar daarna hoorde ik dat Mark en Jetze Visser
van de DHC (Dutch Healey Competition) het idee hadden
een nachtrally door Nederland te organiseren. Het leek
mij stoer om mee te doen, maar mijn vrouw vond het
maar gekkenwerk. Via Elizabeth Labelle kwam ik in contact met Sjaak Severs, waarmee ik als gelegenheidsequipe van start ging (alweer een student in de kikker). Na
vier uur rijden kwam de uitlaat los in een modderpoel en
daarna raakten we de weg kwijt waardoor wij -met veel
kabaal- een uur te laat bij het diner aankwamen: lek-

de kikker in z’n element!
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Tot we in 2018 besloten onze hobby heel serieus aan te
gaan pakken. We gingen mee doen in het Nederlands
Kampioenschap van de DHRC, met alle andere historische automerken. Wij kozen een stuk of 8 rally’s uit en
maakten de afspraak de auto na elke rally op de brug
bij Yves Gosset te laten controleren, met veel aandacht
voor de koppeling, aandachtspunt van mijn kikker.
Het jaar begon met de ROZ Classic, gereden in Siberische
condities: -5 C buiten, gevoelstemperatuur van -10 C en
5 C in de kikker. Het was prachtig om op de afsluitdijk
langs het deels bevroren IJsselmeer te rijden. Alles liep
goed, de auto deed het fantastisch en wij eindigden op
het podium.
Vier weken daarna gingen wij de Rally van de Grensstreek rijden, het was 30 C en wij kregen last van
‘’vaporlock’’. De kikker had meer last van warm weer
dan van de kou, echt een Engelse auto! Toch haalden we
weer een derde plek in de Sportklasse.
In de volgende rally’s bleven de auto en wij het goed
doen. Na de Sprite verjaardag bij het Healey museum
begonnen we zelfs rally’s te winnen (misschien onbewust
gemotiveerd door de prikkelende opmerking van mijn
buurman?). Eerst een KLIP en daarna winst bij de Gelderlandrit: eerste plek in een startveld van 60 auto’s.

veel te praten met mede rallyrijders en te leren van
alle verschillende soorten pech die wij kregen, bleef
ik de kikker aanpassen. Een rol kooi, 4-punts gordels,
gescheiden voor- en achterremmen, een ‘’short ratio’’
versnellingsbak van Steve Bowen, oliekoeler, 1-2-3 ontsteking, grotere
benzinetank,
Snowtrack banden, achteruitrijlamp, extra
nachtlampen,
headsets enz.,
enz. De auto is
nu nog minder
standaard dan
toen ik hem
kocht, maar hij is wel betrouwbaarder en veiliger terwijl
het rijplezier is gebleven. Het genot om te rijden in deze
pittige kart is gebleven en het gebrek aan comfort en
verwarming konden we accepteren. Al was de grootste
beproeving wel de Horneland in 2017, dat bleek 25 uur
later toch wel erg ver. Maar we hebben hem gereden en
dat is nu wel klaar.
Een ander leuk initiatief van de DHC was de creatie van
het Healey kampioenschap, om meer Healeys in rally’s
te krijgen, en het werkte! Het niveau van onze “DHC”
vrienden is flink omhooggegaan. Wij begonnen ook beter
te worden, gingen van middenmoter naar subtopper toen
de kikker ons regelmatig signalen gaf dat hij meer aandacht nodig had en uiteindelijk een te zwakke schakel in
het team werd.
mei-juni 2019

Maar de kikker bleef de kikker,
en de koppeling liet ons in de
steek op weg naar de Drie Provinciën Rally. “Weg klassering”
dacht ik.
De auto eenmaal weer gemaakt,
reden we een hele moeizame
Langste Nacht. Toch besloten we
de laatste rally van het jaar, de
Tour de Gazette nog te rijden.
Zeer gemotiveerd gingen we ons
best doen om het jaar toch op
een mooie manier af te kunnen
ronden.
Het werd een slopende rally.
Maar die avond, mede door een
foutloze regularity van 18 kilometer, waren wij eerste.
Met de complimenten van de organisatie over onze winst
in zo’n Spartaanse auto.
Met dit resultaat was ik Nederlands kampioen 2018 in de
Sportklasse!! Mede dankzij Sjaak, Yves en mijn Austin
Healey Sprite Mark I, alias de kikker.
Dus ja hoor, in een kikker kun je echt rally rijden en je
kunt ook rally’s en zelfs een kampioenschap winnen. Wel
heeft de auto veel aandacht en zorg nodig.
Persoonlijk zou ik mijn kikker niet willen ruilen voor
een andere Healey…. Of heel misschien die van Robert
Millar.
Laurent Guevel
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Preview

www.healey.nl/evenementen
De ontvangst is vanaf 09.30 uur bij
Herman Hemke op de Hasselaarsweg
15 in Heerhugowaard met een kop
koffie of thee met een koekje. De
eerste auto start om 10.30 uur.
Het eerste deel van de rit loopt via
de kust naar restaurant “de Rijd” in
Nieuwe Niedorp.
Daar staat om 12.15 uur een koffietafel/lunch klaar, inclusief koffie, thee
en melk.
Het tweede gedeelte van de rit start
om ongeveer 14.00 uur en het eindpunt van deze rit is bij hotel/restaurant Heer Hugo aan de Gildestraat 2
1704AG Heerhugowaard.
Dit hotel/restaurant heeft als motto
“Gewoon lekker eten en slapen” en
zij bieden ons een Proeverij met
onbeperkt a la carte eten inclusief
twee drankjes. Overige dranken en
desserts zijn voor eigen rekening.

46

De rit
om de Noordkop

Dit samen kost slechts € 42,00 per
persoon.
Aanmelden bij Ben Reimerink. Mail.
1941ben@gmail.com
De inschrijving sluit op vrijdag 31
mei 2019

zond

23

ag

juni

Antwerp Classic Salon 2019
M

et een goede voorbereiding en
de welwillende hulp van onze standploeg mogen wij deze editie als zeer
geslaagd beschouwen.
Dit jaar mochten wij de Gele Ra-

je letterlijk nemen; de voorruit werd
er in laatste instantie op de stand
nog opgemonteerd.
Deze wagen had Paul gekocht als
inruil voor zijn trouwe BJ8. Paul

cer van Robert-Jan ’t Hoen op de
stand ontvangen, samen met de
net-uit-restauratie 100M van Paul
Borloo. Deze net-uit-restauratie kun

kennende was voor hem de vorige
restauratie niet goed genoeg gedaan,
dus moest alles terug uit elkaar. Zo
belandde de 100M in het atelier van

Deelnemers kunnen het bedrag van € 42.00 overmaken
naar NL55RABO3339220379 tnv.
B.L.F.E.J.C.K.G.P.M.Reimerink
Tot ziens op 23 Juni 2019
in Heerhugowaard

mei-juni 2019

mei-juni 2019

Chris Jans, waar Paul naar hartenlust
kon werken aan zijn project. Drie
dagen voor de fatale brand was de
100M klaar om naar de stoffeerder te
gaan. Een groot geluk bij een ongeluk, het had zowaar totaal anders
kunnen aflopen.
Onze vaste standbemanning, voor
het eerst in mooie uniforme jassen uit onze alom geprezen Healey
winkel, werd ondersteund door
Robert-Jan ’t Hoen en Elisabeth van
der Plas van Robelcocar Services, die
de vele vragen rond het Gele Monster mochten beantwoorden. Ook de
100M oogstte veel bijval, Paul heeft
vele koopvragen mogen afweren, zo
mooi is ie geworden!
Na drie druk bezochte dagen waarbij
de Catering Dames goed hun best
hebben mogen doen, mochten wij
vijf nieuwe leden noteren die wij bij
deze hartelijk welkom heten in onze
Club.
Nogmaals bedankt aan de Crew en
alle bezoekers die van deze editie
een waar succes gemaakt hebben.
Op naar volgend jaar!
Het Antwerp Classic Salon Team
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zater

Healey Handel
Te koop
Austin Healey MKII van 1963
Volledig gerestaureerd
Wagen is in topstaat
Met 5-Speed schakelbak merk Toyota

Leden kunnen gratis advertenties plaatsen. Deze kunt u aanbieden
aan Redactie@healey.nl. De advertenties moeten wel
Healey-gerelateerd zijn. Naam en lidnummer dienen vermeld te worden.

Te Koop
Austin-Healey Sprite mk1
in zeer goede staat
Kleur: british racing green
Chassisnr. AN5L 24709 (Sept. 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

Info bij De Decker Daniel
Lidnr 12903
Email: daniel.dedecker2@gmail.com
Gsm: 0032 468 030813 (Puurs - België)

Te koop
vanwege noodgedwongen beëindiging van onze hobby:
-2 stuks èchte piloten jacks en 2
stuks bijpassende mutsen.
Een origineel Irvin en een origineel Chapal; nieuwprijs van beiden
1195,00 euro.
Zowel jassen als mutsen verkeren in
nieuwstaat.
Dames maat: 46; Heren maat 56.
Prijs jack per stuk euro 650,00. Voor
2 stuks samen euro 1150,00.
Prijs piloten muts per stuk euro
45,00.
Voor 2 stuks samen euro 80,00.

dag

Preview

www.healey.nl/evenementen

4e Good Morning Rit

Te koop
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 Lidnr 11775
48

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 Lidnr 21031

We hebben binnen onze club een
groot aantal ritten met een verschillend karakter. Niet alleen van wegen
de regio en het landschap maar
ook in de verschillende dagen en
tijdstippen. We hebben dag-ritten,
nacht-ritten, avond-ritten, noem
maar op. Wat we nog niet hadden is
een rit in de zeer vroege ochtend.
Inmiddels een topper van de Regio
Limburg.
Tevens ook 2 stuks originele Tweedmill wollen picknick dekens met
waterdichte achterzijde.
Prijs per stuk: euro 40,00. Voor 2
stuks samen euro 70,00
Harry Mostard Lidnr 11263
(GSM 0628339691)
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 Lidnr 10544
mei-juni 2019
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2e deel van de route
Na het ontbijt gaan we van start met
het tweede deel van de route naar
Margraten in Zuid-Limburg.
Dat is weer naar Loods81.
We maken eerst een lus door de Ardennen om vervolgens terug te keren
naar Zuid-Limburg.
Hier eindigt de 4e Good
Morning Rit. Het tweede
deel van de route zal ongeveer 100 Km zijn.

Met een aantal zeer enthousiaste
leden van de Regio Limburg gaan we
op zaterdag 29 juni 2019
de 4e Good Morning Rit organiseren.
Extra koel fan
In 2000 totaal gerestaureerd ( foto
reportage beschikbaar).
Prijs: € 19.500,=
Info: 0618051513
Lidnr 12443

29

Om het geheel goed te kunnen
organiseren is 30 equipes het maximum!!!!
Ontvangst en Vertrek
We zullen de deelnemers tussen
04:45 en 5:00 uur ontvangen in Margraten bij Loods 81 aan de rijksweg
81 in Margraten. Dat is helemaal in
het zuiden van Limburg. Sinds de 1e
Good Morning Rit is dit ook de aankomstplaats. Ook dit jaar weer.
Vanaf 04:45 uur staat de koffie met
een hartig broodje klaar en worden
de routeboeken en de rally-schilden
uitgereikt. Parkeren kan natuurlijk
bij Lood81.

uur voor het eerste deel van de rit
van circa 150 Km via de Belgische
Ardennen en een stuk van de Duitse
Eifel.
In het begin een heel klein stukje Zuid-Limburg om daarna via de
Voerstreek naar de Ardennen te
rijden.
We komen uiteindelijk in het hart
van de Ardennen uit in het plaatsje
La Gleize.
Ontbijten
Dat doen we in Restaurant La Vert du
Pommier in La Gleize in de buurt van
Trois Ponts en Remouchamps
Dat ontbijt zal prima verzorgd worden door Renzo en zijn personeel.
We zijn hier ook in 2017 geweest.
Kijk ook eens op hun internetpagina
www.auxecuriesdelareine.be

Al met al zullen we circa
250 Km rijden. We hebben
gekozen voor goed berijdbare wegen.
Het is zeer special om bij
het krieken van de dag door
de Ardennen en Eifel te rijden.
Vraag het maar aan de deelnemers
van vorige jaren.
Inschrijven
De kosten bedragen € 30,00 per
Equipe. Dat is voor het routeboek,
rally-schild, koffie bij de ontvangst,
koffie onderweg en het ontbijt in La
Gleize. Kom je alleen dan betaal je
€ 20,00. Inschrijven kan via www.
healey.nl. Alle deelnemers ontvangen
vooraf de route in GPS.
Inschrijven is vanaf nu mogelijk.
Nick Tilmans, Regio Manager Regio
Limburg.
Tel 06-53709609 of limburg@healey.nl

Onderweg is er nog koffie en een
plakje eigen gebakken Cake van
Marlène.

Vervolgens vertrekken we om 05:00
mei-juni 2019
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Marlene Claassen
Beheerder Healeywinkel
+31 46 4331354
www.healey.nl
winkel@healey.nl

Healeyclubwinkel

Calendarium
Datum

Organisator

14e Schloss Dyck

2 t/m 4 augustus

Limburg/
Classic Days

Classic Wings and Wheels

29 augustus

DHC/
St.Classic W & W

British Carparts Day 2019

27 oktober

AHOCN/
TRclub Holland

Algemene
evenementen

Healey Handel
Te koop
Ik bied aan een in 1996 totaal gerestaureerde BT 7 in de 3 carburateur-versie te koop. Auto is in prima
staat, alleen wat werk aan de bak
(synchromesh 2e versnelling). Is in
goede staat en geschikt voor vele
jaren rijplezier. APK tot mei 2020.
Is beschikbaar tegen interessante
prijs. Info 06-53323344 of via math.
jennekens@ziggo.nl
Lidnr 12718

Verkooplijst van de Healey Clubwinkel

Tourritten
6e Noorderkempen rit

19 mei

Flanders

3e Tour door Limburg

25 mei

Limburg

Groene Hart Rit

25 mei

West

10e Asperge rit

8 juni

Zuid/Oost

Healeying Flanders

9 juni

Flanders

Ladies Day

10 juni

Oost

4e Midzomerrit

19 juni

Noord

Zomeravondrit

21 juni

Zuid/West

Rit om de Noordkop

23 juni

Noord/West

4e Good Morning rit

29 juni

Limburg

5e BBQ rit

6 juli

Midden

3e Veluwe rit

28 juli

Veluwe

12e Twentse Zomerrally

25 augustus

Oost

2e Barbecue rit

1 september

Noord

Club Weekend

13 t/m 15 september

Limburg

Zeeland rit

29 september

Zuid/West Flanders

9e Halloween rit

26 oktober

Limburg

AHOCN Clubbadge, stof met goudrand
AHOCN Clubbadge stof
AHOCN Clubbadge, vuurgeëmailleerd fullcolor

50

€ 9,00
€ 25,00

AHOCN Clublogo sleutelhanger fullcolor
op zwart of bruin leren ondergrond
AHOCN Clublogo contra-sticker voor binnenzijde ruit

€ 8,00
€ 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”
Austin Healey 3000 MK 2 & 3 Werkplaatshandboek

€23,50
€29,50

Austin Healey 3000 MKS 1&II Drivers handbook

€ 21,95

Austin Healey 3000 MK III Drivers handbook

€ 21,95

Austin Healey 100 Owners handbook

€ 21,95

Austin Healey 100-6 Owners handbook

€ 21,95

Austin Healey Sprite Drivers handbook

€ 19,95

Austin Healey Sprite instructieboekje

€ 12,50

Austin Healey Sprite instructieboekje. Stokvis uitgave

€ 10,00

S.U.Carburateurs

€ 29,50

Austin Healey MK3 Instructieboekje Nederlandstalig

€ 12,50

Er zijn nog 2 vesten te krijgen. In de kleur navy,
in damesmaat 36 en 38. Van elk 1 exemplaar.
Prijs: € 49 per stuk. Verzendkosten NL € 6,95
Austin Healey cap, donkerrood
Set, Austin Healey fleece muts en shawl in diverse
kleuren van € 22,50 voor
Gebreide mutsen in de kleur zwart of donkerblauw
EHBO set in rood etui met AH-winglogo opdruk
Veiligheidsvest oranje of geel met AH-winglogo
Paraplu in diverse kleuren
Fireater (brandblusser)
Austin Healey Riem
Spiegelverhoger
Zuignapjes (set van 4)
Oliematjes (set van 2)

€ 9,95
€ 15,00
€ 12,95
€ 9,95
€ 7,50
€ 29,95
€79,50
€ 45,00
€ 99,00
€ 6,95
€ 8,00

Bezoek de webshop voor uitgebreidere informatie
en de afbeeldingen van de genoemde artikelen. www.healey.nl/winkel
Voor vragen kunt u gerust contact opnemen met de beheerder van de winkel:
Marlene Claassen.
via mail: winkel@healey.nl
of telefonisch: 046-4331354

DHC
De Langste Nacht

€ 15,00

9 en 10 november DHC

mei-juni 2019

mei-juni 2019
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Algemene Informatie

AUSTIN HEALEY OWNERS CLUB NEDERLAND EN DUTCH HEALEY COMPETITIONS
Opgericht 6 april 1975,
aangesloten bij de FEHAC
Off
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Doelstelling
“De vereniging heeft ten doel: het in
stand houden van 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 vereniging staat ingeschreven in het
handelsregister van de Kamers van
Koophandel onder dossiernummer:
405.06.279

Fotografie

elifargotoF
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Website
www.healey.nl

an!

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

BESTUUR
Voorzitter Bertus Bleiji
Kabelhof 62, 3072 WJ Rotterdam,
voorzitter@healey.nl
06 51387992
Secretaris Joek Vlasblom
Vossenheuvel 30, 5425 VL De Mortel
secretaris@healey.nl
0492362890
Penningmeester Chiel Zumpolle
Kerkstraat 12, 3211 AS Geervliet
penningmeester@healey.nl
0653168337

Fotografie

Evenementen Leo Dorjee
Varenmos 30, 3904JX Veenendaal
evenementen@healey.nl
0653154484

Chopinlaan 27

Tel: 071 542 7402

2253 BS Voorschoten

Mob: 06 4870 8036

E-mail: info@vonmunching.nl

www.vonmunching.nl

Dutch Healey Competitions Rinus Sinke
Geenestraat 2 C4, 6031 VM Nederweert
dhc@healey.nl
0495632707 of 0653196210
FUNCTIONARISSEN
Ledenadministratie Annie Veen
Zilverberkzoom 67, 2719 HX Zoetermeer
ledenadministratie@healey.nl
0618307205
Contributiebeheerder en Redacteur
Healey Lex Veen
Zilverberkzoom 67, 2719 HX Zoetermeer
Contributie@healey.nl
0622785608
Healeywinkel Marlene Claassen
winkel@healey.nl - 0104845565
Webmaster Lies Dorjee
webmaster@healey.nl
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Advertenties / Acquisitie
Jacques Boonekamp - acquisitie@healey.nl
Archief Joek Vlasblom
Vossenheuvel 30, 5425 VL De Mortel
archief@healey.nl - 0492362890
Contact FEHAC en 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 20:00 u
Regio Veluwe
Regiomanager Ton Klunder
veluwe@healey.nl
Regioavond iedere eerste woensdag van
de maand vanaf 20:00 u op Landgoed Vennendal,Vennenpad 5, 8072 PX Nunspeet
Regio Midden
Regiomanager Roel Wiewel
midden@healey.nl
Regioavond iedere vierde donderdag van
de maand vanaf 19:30 u in het Healey
Museum in Vreeland
Regio Noord-West
Regiomanager Ben Reimerink
noord-west@healey.nl
Regioavond iedere laatste dinsdag van
de maand behalve in juni, juli en augustus. ‘The Healey Pub’, Hasselaarsweg
15a, 1704 DX, Heerhugowaard
Regio Oost
Regiomanager Han Punte
oost@healey.nl
Regioavond iedere laatste woensdag van
de maand in Herberg De Pot, Potdijk in
Markelo (0547 361 342)

0318 632 631 / 0318 632 092
Regioavond iedere laatste woensdag
van de maand in Restaurant Het Wapen
van Elst (0481 371 496), Dorpsstraat 28
in Elst (G)
Regio Zuid-Oost
Regiomanager vacature
zuid-oost@healey.nl
Regioavond iedere laatste donderdag
van de maand vanaf 20:00 in
Brasserie/Café De Kruik, Hoekstraat 52
Nederwetten (brasseriedekruik.nl)
Regio Zuid-West
Regiomanager Kees van Beijmerwerdt
zuid-west@healey.nl - 0622072001
Regioavond iedere derde donderdag
van de maand in Brasserie Tivoli, Jezuietenplein 33 in Oudenbosch
Regio Limburg
Regiomanager: Nick Tilmans
limburg@healey.nl
Regioavond elke eerste woensdag van
de maand om 20:00uur bij
Kasteel Limbricht, de Healey Burcht,
Allee 1 in Limbricht
Regio Flanders
Regiomanager Philippe Deckers,
info@healeyclubflanders.be
+32 475 484 444
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

Regio West
Regiomanager Jojada Reiss
west@healey.nl
071 561 0654 / 0615 603 336
Regioavond iedere laatste woensdag van
de maand in Brasserie Cronestein, Vlietweg 2, 2323 LB Leiden, vanaf 20.00 u
Regio Nijmegen
Regiomanager Frank Kuiper
nijmegen@healey.nl
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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
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www.bighealey.co.uk

EXCHANGE RATES
ERROR RESOLVED!

Yours sincerely,

vandaag niets aan glans heeft verloren. Het
is nog steeds een genot om in zo’n auto te rijden.

aging
Jeremy Welch-Man

Director

DENIS WELCH MOTORSPORT,
YOXALL, BURTON-ON-TRENT,
STAFFORDSHIRE, DE13 8NA, ENGLAND.

Elke klassieker is uniek en heeft voor u, als

Parts Hotline: +44 (0)1543 472244
E-mail: sales@bighealey.co.uk

eigenaar, een onschatbare waarde. Klassiekers
vragen om een speciale behandeling, ook op
het gebied van verzekeringen. Wij verzekeren
30 JAAR HEALEY’S

alle klassiekers op unieke wijze, op basis van

MICHIEL CAPELLE

vaste taxatie en tegen een prettige premie. Wilt u
een offerte? Bel (0513) 614444 of ga naar

RESTAURATIES

www.kuiperverzekeringen.nl.

Verzekerd volgens FEHAC-normen

NIJVERHEIDSSTRAAT 22

7041 GE ’S-HEERENBERG

0314 - 66 43 10

INFO@MICHIELCAPELLE.NL
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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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