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cover:
de winnars in de Touringklasse van de
Tulpenrallye 2019;
Wim en Tom van Lieshout

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,De redactie van het Healey magazine werkt onafhankelijk van het
bestuur van de AHOCN.
Waar de artikelen door of namens het bestuur zijn ondertekend
vertegenwoordigt de inhoud ervan het standpunt van het bestuur.
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Steering Column
Van de redactie

Voorzitterspraat

Het seizoen is goed van start gegaan en de
enthousiaste reportages beginnen binnen te komen. Er is
in het verleden regelmatig “geklaagd” over de te grote
hoeveelheid artikelen over verreden ritten.
Die zouden saai zijn en maar voor een kleine groep het
lezen waard. Ik vind ook dat een clubblad hierdoor niet
mag worden gedomineerd, maar ik peins er niet over om
ze te weigeren. In de eerste plaats omdat er in ons blad
altijd ruimte is voor enthousiasme dat aanstekelijk werkt
en actieve deelname aan evenementen stimuleert, in de
tweede plaats omdat velen het toch wel leuk vinden om
met zo’n verhaal de rit nog even opnieuw te beleven.
Een vorm van “recycling” en daarmee zijn we dus gewoon
hypermodern. Nee, de oplossing die ik verkies is even
simpel als effectief: we brengen de inhoud weer in balans
met meer artikelen over andere onderwerpen.
Zoals u kunt lezen in de column van onze secretaris: het
bestuur overweegt om het blad wat dikker te maken om
zo alle leden te kunnen laten genieten van onze riante
financiële positie.
Nou, daar ben ik meteen maar mee begonnen en het streven is om elke twee maanden 50-60 pagina’s leesplezier
aan te bieden met een goeie mix van leuke verhalen en
mooie foto’s.
Dan moet je natuurlijk wel artikelen over andere onderwerpen hebben. Gelukkig hebben we met het Healey-museum een fantastische bron voor onderwerpen, want er is
heel wat meer dan alleen de bekende productie-auto’s.
Ook op sportief gebied is er heel veel -en vaak ook succesvol- met Healeys gedaan. De mensen die daar actief in
zijn barsten van het materiaal voor artikelen.
Het is alleen wel jammer dat er op race-gebied weinig
nieuwe verhalen ontstaan omdat er nog maar zo weinig
mensen racen. Denk daar ook eens over na, want ook zonder elk weekend op een podium te staan is dat een ontzettend leuke bezigheid waar veel nieuwe vriendschappen
ontstaan. Vraag maar eens aan de racers!
Misschien is het een idee om met meerdere mensen één
race-auto te delen zodat de kosten voor meer mensen
dragelijk worden.

den. Als u vindt dat u niet zo’n vlotte
pen heeft, geen probleem, ik help u
graag om er een leesbaar verhaal van
te maken.
Als u twijfelt aan de waarde van uw
verhaal, kom dan gewoon even bij
mij op het net om dat te overleggen.
Ook wil ik graag leden in het zonnetje zetten door ze aan u voor te
stellen. Onze club bestaat uit een
groot en gemêleerd gezelschap van
mensen die gemeen hebben dat ze
ooit zijn gevallen voor de charmes
van de Healey. Die beweegredenen
zijn leuk om te delen.
Een andere manier is het aanhalen
van de banden met andere clubs en
met artikelen van hen waarde aan
ons blad toe te voegen. Dat doet
onze zeer gewaardeerde Hans van
de Kerkhof ook en daar is in dit
blad een prachtig voorbeeld van te
vinden: een artikel van leden van de
Ferrari-club die het prachtige Healey
museum hadden verkozen voor een
feestje en iets gemeenschappelijks
ontdekten. Lees maar!

Al mijmerend tijdens het rijden
schoot mij iets te binnen wat voor
onze kleinkinderen vreemd in de
oren klinkt. In de tijd dat de Austin
Healey op de markt kwam hadden
wij thuis geen televisie, wasautomaat, vaatwasser, douche, geiser,
koelkast, droger, auto en al helemaal
niet al die attributen zoals computers, iPhone of iPad. Op zaterdagmiddag ging ik met mijn vader naar
het badhuis en de rest van de week
poedelden we voor het aanrecht.

Ik wist begin dit jaar niet waar ik
aan begon, maar wat is het leuk om
redacteur te zijn!
Lex Veen
De waskit werd zondagavond op
het gas gezet en op maandagochtend door mijn vader naar de zolder
gebracht met enige emmers heet
water, die hij eerst bij de waterstoker om de hoek haalde. Mijn
moeder stampte de was met een
plank waarop ook de was geborsteld werd. Ik moest aan de wringer
staan. Een werkweek van 48 uur
en op zaterdagochtend werken was
normaal. Ik woonde in Rotterdam.
Wanneer wij op vakantie gingen was
het op de fiets een dagje naar het
Kralingsestrand, Oostvoorne of naar
mijn grootouders in Leiden. Na het
voetballen wassen aan een zinken
bak met 10 kranen met koud water

Maar ik daag u allen ook graag uit om zelf mooie verhalen te schrijven. Over techniek, mooie trips, bijzondere
gebeurtenissen waar Healeys bij zijn betrokken, handige
weetjes, of zo maar een oude foto, whatever. Zo sprak ik
bv recent leden van het eerste uur en zonder dat zij zich
dat realiseren beschikken ze vaak over materiaal dat zeker
interessant is om te publiceren. Over de Healey-club die
vooraf ging aan de AHOCN, want de Healey was tijdens de
productie al interessant genoeg voor een vereniging. Denk
nou niet: wie ben ik om in het blad te schrijven. Iedereen
met een passie als de onze heeft wat interessants te mel-
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Enige maanden geleden alweer reden
wij, Mieke en ik, naar Duitsland om
de hotelaccommodatie voor het 9e
Lustrum te bekijken. We hadden op
een zondag afgesproken met Han en
Petra Punte. Han, de regiomanager
van Oost, is de voorzitter van het organisatiecomité voor het 9e Lustrum
in 2020. Een rit van 350 km heen
en 350 km terug, zeven uur rijden,
twee uren kijken en even lunchen.
De gehele zondag dus onderweg voor
onze club. Mooi om te doen want
je moet dit soort zaken altijd met
plezier doen.
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want er waren geen douches.
Iets later, in 1956, trok mijn opa van
Drees zoals dat heette. Voor velen
van mijn leeftijd een herkenbaar
beeld maar onze kleinkinderen kijken
ons dan wat meewarig en ongelovig
aan. Dan hoor ik soms wel eens praten over die goeie ouwe tijd, aan me
hoela….…..
Ook in die tijd was het wat armoe
met de regenbestrijding in de Healey. Als het regende werd er gestopt,
ruiten geplaatst, tonneau losgemaakt, kap aangeklikt, stangen gemonteerd, kap gedicht en inmiddels
was je al drijfnat. Als je weer ging
rijden werd het droog maar dat is gebruikelijk. Nu anno 2019 hebben we
het buitengewoon goed, onze leden
rijden in hun prachtige Healey’s en
toeren er naar hartenlust mee rond.
Mijn Healey, een BJ8, is aangeschaft
in november 2004. In 2005 werd ik lid
van de AHOCN en sedert dien hebben
we meer dan 125.0000 km gereden
tot volle tevredenheid en zonder
noemenswaardige pech. Goed onderhoud, in mijn geval door een Healey
specialist, doet veel.
De Healey is alweer een tijdje uit de
mottenballen en het hemelse geronk
van de motor hebben we alweer uren
gehoord, zalig. Na de 25e Drenthe
rit hebben we de 3e Limburg tour
gereden. Prima georganiseerd met
prachtig weer dus de kaarsjes die de
Limburgers deden branden hielpen
en het was weer een heerlijke tocht.
De redacteur was razendsnel in de
vorige Healey met het vermelden dat
wij er een Erelid bij hebben in de
persoon van Rinus Sinke en een Lid
van Verdienste, Hans van de Kerkhof.
De motivatie hebben jullie kunnen
lezen.
Vanochtend heb ik een 100 tal km
met de Healey gereden, de voorruit
is vuil dus ga ik nu gewapend met
een spuitflacon onder het motto:
“Er is geen veiliger seks dan Glassex”, deze schoonmaken……...
Bertus Bleiji
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Passie voor auto’s?

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

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

Van het Bestuur
Kort na de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur vergaderd om de
belangrijke zaken van de ALV nog eens met elkaar
door te nemen en er afspraken over te maken.
Een van de opdrachten die het bestuur heeft meegekregen was om te bekijken of de kosten van de diverse evenementen voor de leden aantrekkelijker gemaakt kunnen
worden. Een moeilijke zaak; wat voor de één te duur is,
is voor de ander goed te dragen.
Daarnaast willen we niet al te veel onderscheid maken in
het aanwenden van onze financiële middelen. We betalen allen dezelfde contributie dus eigenlijk behoren allen
daar evenveel voor terug te krijgen.
Er zijn een paar gedachtes in het bestuur geopperd: het
blad wat uitvoeriger maken, dat komt alle lezers en leden ten goede. Een ander idee is een voucher te introduceren dat elk lid op vertoon van zijn lidmaatschapskaart
bij een evenement kan inwisselen.
Zodra dat wat uitgewerkt is, zult u er meer van horen.
Een andere opdracht was het uitwerken van een voorgestelde wijziging van de Statuten.
Zoals in het vorige blad te lezen was, kwam er tijdens de
ALV bij de vaststelling van de eerder gewijzigde Statuten
een nieuwe opmerking vanuit de leden. Omdat niemand
zich daarop had kunnen voorbereiden heeft het bestuur
dat agendapunt terug moeten nemen.

Met de indiener van dat voorstel is recent overleg gevoerd om tot een gewijzigde tekst te komen.
Het gevolg is wel dat de Statuten nu dus opnieuw op de
ALV aan de orde moeten komen.
Dat zou dan april volgend jaar pas kunnen zijn. Het bestuur onderzoekt nu of er een mogelijkheid bestaat om
dit ene agendapunt op een ingelaste / extra ALV aan de
leden voor te leggen.
Het bestuur buigt zich ook over de inzet van de vrijwilligers. Aan de ene kant hebben we een gouden ploeg die
geweldig veel werk verzet, elke keer weer.
Aan de andere kant zijn er taken die door derden ingevuld moeten worden. Als dat specialistische taken zijn
die in onze club moeilijk vervuld kunnen worden is het
voor de hand liggend dat die uitbesteed worden. En, daar
hoort dan wel een kostenplaatje bij.
Kortom: de vrijwilliger met z’n kostendeclaratie naast de
externe dienstverlener met z’n rekening.
Het bestuur gaat dit onderwerp niet uit de weg en zal
proberen om daar een goede balans in te vinden.
Over alle onderwerpen, of over nieuwe punten ……geef
uw mening.
Uw secretaris vraagt erom en…..
hoort veel te weinig van u.!!

INGEZONDEN BRIEF

In het begin alleen en later samen met mijn zoon Jaap
in de Primrose Yellow AH MKI op bijna alle circuits in
Europa geracet. Zelfs op Le Mans met meer dan 260 km
per uur.

Beste Leden van de AHOCN,
Een bijzondere verassing was er voor mij op de ALV van
de AHOCN in april 2019. Het erelidmaatschap werd mij
uitgereikt. Ik heb de aanwezige leden daar al bedankt en
bedank hierbij ook alle andere leden van de Healey club.
Toch bijzonder dat je middels een mooie oorkonde,
hangt nu thuis aan de muur, tot erelid benoemd wordt.
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik me altijd met heel
veel plezier ingezet heb voor onze Healey Club en in het
bijzonder voor de DHC.
Dat er vooral gereden moet worden met onze Healeys in
races en rally’s maar ook tijdens gezellige Healey weekenden en lange reizen, heb ik steeds verkondigd en zelf
ook in praktijk gebracht.
Heel veel kilometers geracet, rally gereden en getoerd
met mijn Healeys.
Samen met mijn vrouw Marijke in de OEW AH MKIII met
de Healeyclub naar de Noordkaap en de Zuidkaap gereden, voorwaar fantastische ervaringen.
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Joek Vlasblom, secretaris

Het rallyrijden in de Colorado Red AH 100/6 replica rallycar met mijn zoon en andere navigatoren waaronder Bart
den Hartog. Met hem 3 x overall winnaar in de Tulpenrallye geworden! De eerste overwinning in de Tulpenrallye
was wel heel erg bijzonder voor de Healey-wereld. Dit
was namelijk de eerste keer dat een Healey overall winnaar werd, in de meer dan 50 verreden edities.
De Healeyclub met zijn fantastische leden en het Healey Museum zijn inmiddels een deel van mijn leven
geworden. Iedere keer als ik nu thuis langs de oorkonde
Erelidmaatschap AHOCN loop kan een glimlach bijna niet
onderdrukt worden.
Ik hoop nog vele jaren, nu dus als erelid,
bij de
AHOCN/DHC betrokken te blijven.
Rinus Sinke
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Preview

www.healey.nl/evenementen

“DE LANGSTE NACHT”

De 12e editie van
“DE LANGSTE NACHT”
gaat van start

8

zater
dag
9
nove
mber

De meest spectaculaire rally van het
jaar wordt gereden op 9/10 november 2019. Dit jaar is de startplaats
de vesting van Bourtange, dat was de
finishplaats in 2018. De route slingert
door heel Nederland van Noord naar
Zuid. Onze uitzetter Eric Klunder zal
er weer een prachtige rally van maken, met voor iedere klasse voldoende uitdaging. Voor de stop om 24.00
uur hebben we een spectaculaire
locatie gevonden, waar het gehalte
adrenaline van alle deelnemers tot
grote hoogte zal stijgen, namelijk
het RDW Testcentrum in Lelystad. Op
de kom-baan van de RDW zal er voor
alle klassen een enerverende test
georganiseerd worden. Alle clubleden zijn van harte uitgenodigd om
juli-augustus 2019

op deze pauze plek de deelnemende
Healeys aan te moedigen. Op het
terrein is er een gezellige bar open!
Instap klasse
Voor de Healey rijder die al langer
eens wilde deelnemen aan De Langste Nacht, maar de stap om een hele
nacht door te rijden te groot vond,
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hebben wij dit jaar deze nieuwe
klasse. Je start gelijk met het gehele
startveld om 16.00 uur, maar jouw
rally eindigt om 24.00 uur, dit jaar
op de testbaan van de RDW.
Voor uitgebreide informatie over de
instapklasse en voor inschrijven: zie
onze website
www.delangstenacht.com

De organisatie rekent ook op uw
komst naar een van de pauze locaties of TC’s, maar vooral natuurlijk
op uw deelname aan deze fantasti
sche rally die je zeker een keer moet
meemaken!
Leo Dorjee & Marcel de Reuver
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Rob Oudshoorn
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reportag

TEKST: Jacques de Bruyn en Karen Vroon

25e Drentherit
gekomen groen van zijn
mooiste kant liet zien!

Dit jaar werd de 25e
Drentherit met als thema
“Terug In De Tijd” verreden. De rit werd voor
de laatste keer georganiseerd door Tinie, Julia en
Alet, voor Drentherit-rijders beter bekend als
TJA! Zij hebben prachtige ritten georganiseerd
in de afgelopen jaren
en gaan het stokje nu
overgeven.

GEZOCHT

Cars & Parts

• Onderhoud en reparatie
• Restauratie en schadeherstel
• Modificatie en concours
• Plaatwerk en aluminium laswerk
• Motor- en bakrevisies
Official Dealer
• Schokbreker conversies
• Gebruikte onderdelen
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Inclusief het Drenthse/Healey Ringsteken!

BIG HEALEYS

Dé One Stop Shop
voor uw klassieker

- Nieuwe website
- Online prijs/ offerte aanvraag
- Onderdelen direct leverbaar uit voorraad
- Inkoop- en verkoop van klassiekers
- Restauratie- en onderhoud van klassiekers

Op 27 april 2019 togen
wij in onze Healey naar
het mooie Drentse land
om voorafgaand aan de
25e Drentherit te overnachten in een B&B in
Meppen. De laatste keer
dat wij aan de Drentherit
hadden deelgenomen
was de rit die voor de
eerste keer door TJA was
georganiseerd. Reden? De
Drentheritten die wij tot
dan toe gereden hadden
waren prachtig, maar
telkens met bar slecht
weer!
Echter, de laatste door
TJA georganiseerde rit
wilden en konden we niet
voorbij laten gaan, dus,
weer of geen weer, wij
schreven in. We hebben
hier geen seconde spijt
van gehad! Er was een maximum
aantal inschrijvingen wat een pluim
hoed van TJA was.
VERKOOPopINdeOPDRACHT:
We
werden
deurteleurgesteld, we
• geen gezeur aan deniet
kregen
een
prachtige
• uw garage komt direct leeg rit!
weersvoorspellingen waren niet
• no-cure, De
no-pay!
zo best voor het weekend, maar de
Inkoop | Verkoop
| Bemiddeling
van(en
Austin
weergoden
waren TJA
dusHealey’s
ook
Mierlo Nederland
| www.bmcclassics.nl
| 0492 - 66goed
14 27
ons) op
zondag 28 april gelukkig
gezind!! Een rit die ons langs vele

Loco Classics
DE STAD 12B,
5688 NX OIRSCHOT
T +31 (0)499 820 992
info@lococlassics.nl

Owner Gábor Konkolyi

Austin Healey & English Car Service

5684 PX Best | De Donge 10 | Tel. 06 230 86 553
www.austinhealeyblackmagic.nl
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alle winnaars met dames van de organisatie

Hunebedden leidde en in Grollo langs
het geboortehuis (nu museum) van
Harry Muskee, beter bekend als Cuby
& the Blizzards.
Voor de ouderen onder ons een
stukje nostalgie en last but not least
leidde de rit ons door een Drenthe
wat zich wat ons betreft in deze tijd
van het jaar met het tere, pas uit-

Ook de grappen en grollen waren niet overgeslagen, zo kregen we
een blad met daarop 10
paardensprongen die we
moesten oplossen. Op
een volgend punt was
ringsteken, drie mini-oldtimers met een staande
ring onder de motorkap,
het bleek een lastige
opgave voor zowel bestuurder (die door moest
rijden) als navigator (die
de ringen moest zien te
steken).
Op het laatste traject
van de rit stond her
en der een 14-tal gele
bordjes met letters erop.
Deze dienden genoteerd
te worden en bij elkaar
vormden ze een woord,
puzzelen maar!! Ook
stond er ‘s-morgens bij
binnenkomst van het
hotel een pot met bruine
bonen. We moesten het
aantal raden, TJA ga er
maar aan staan! Deze pot
met bonen heeft er echter wèl voor gezorgd dat
wij aan het eind van de
dag met de 1e prijs, te
weten “een Bartje” naar
huis gingen. De doorslaggevende
reden was, wij zaten met het aantal
door ons geraden bruine bonen, het
dichtst in de buurt….
Al met al een zeer geslaagde, gezellige dag in een uiterst gemoedelijke
sfeer.
We hebben genoten!!
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Benno’s restauratieproject XXII

Chopinlaan 27

Tel: 071 542 7402

2253 BS Voorschoten

Mob: 06 4870 8036

E-mail: info@vonmunching.nl

www.vonmunching.nl

A New Dawn is Rising in the Austin-Healey World

Inmiddels begint het mooi op te
schieten. De bumper achter zit er
ook op. De middenconsole staat erg
goed bij al die blauwe bekleding. En
prachtig toch al dat chroom dat er
blinkt!
Inmiddels de deurstijlen, aluminium
platen met blauwe bies, dorpels,
sloten, deurrubbers en ruiten van de
deuren geïnstalleerd. Die aluminium
platen is een hoop zaag en vijlwerk
en buigwerk en dan lijkt het er een
beetje op. De vloerbedekking zit
mooi opgesloten door de binnendorpel en linksonder zit de binnenbekleding gemonteerd. De twee strips
bij de zijramen om inwateren te
voorkomen en aan de binnenzijde de
stoffen strip zitten er rechts in. Het
was wel een zeer wijze les in montage van clipjes. Aan de buitenkant
een dubbele clip, aan de binnenkant
een enkele. Even zoeken was het
wel met het plaatsen van het afwateringsrubber met chromen sierlijst
en de clipjes. Na wat uitproberen
was het ineens klip en klaar. En het
resultaat mag er zijn. De deuren
sluiten prachtig. Wat blijft het toch
mooi hoe je met polijsten iets ouds
weer fraai kunt maken. Kijk maar bij
het portiervangertje. Erg mooi.
Ook het achterbankje zit er weer in.
Een hoop geplak en geschroef maar
dan heb je ook wat.
Het dashboard is nu verder aangekleed met de bovenplank. En het
spiegeltje (met nieuw glas) zit mooi
en stevig vastgeschroefd. De luchtinlaat is nog wel een dingetje om die
keurig vast te klemmen. Hoop kruip
door sluip door werk. Maar ja daar is
het ook een Healey voor.

Aluminium & Cast Iron Cylinder Heads

Available at www.ahspares.co.uk
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Het verhaal van de kapotte clignoteur krijgt een vervolg. Zoals met
Wim Janzen afgesproken kon ik de
oude inwisselen voor een nieuwe.
En toen simpelweg vervangen. En
toen kwam de test en ja hoor deze
doet het ook niet. Sterker nog deze
blijft alleen maar branden terwijl
de vorige nog af en toe knipperde.
juli-augustus 2019

TEKST en FOTO’S: BENNO VERSLOOT

Gauw Wim maar eens bellen. Krijg
een keurig lesje elektrotechniek. 42
watt moet er door de 2 knipperlichten gevraagd worden en het binnenlampje moet 2.2 watt vragen. Je
mag geen ledlampen bij dit bimetaal
relais gebruiken. Dat wetend alles
gecontroleerd. En tja zo heb ik het
ook gemonteerd zitten. Dan dit
mechanische relais maar omwisselen
voor een elektronische want die doet
het altijd.
Martie de bekleder heeft de binnenpanelen klaar. Ze zijn prachtig
geworden en laten het nieuwe gekochte origineel verbleken. Frank is
inmiddels begonnen met de montage
van de cabriokap. Na wat gepuzzel
en info van Wim zit het band op de
goede plek. De cabriokap zit erop.
En hoe? Prachtig strak.
Nu nog de bies voorop monteren de
alu stripjes in vensters monteren en
rubber plaatsen.

Op 21 mei 2019 was het 4 jaar
geleden dat ik ben begonnen met
restaureren. Waar blijft de tijd? Maar
ik heb er ontzettend veel plezier
van. En elke dinsdag ga ik bij Frank
Venhorst zelf aan het sleutelen.
Erg fijn zeker ook gezellig bij Frank.
Het gaat nu snel en wie weet kan ik
deze zomer (2019) de weg op.
De laatste loodjes lijken eraan te
komen….
13

+31 6 8173 3208
info@healeymuseum.nl
Bergseweg 28q, 3633 AK VREELAND
open: vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur
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TEKST: MARTIEN KOOIJMANS BEELD: HEALEY MUSEUM NEDERLAND

De streamline Ferrari-Healey X224
Onder de meest exotische modellen van de Austin Healey familie
behoort een uiterst zeldzaam type 100-Six
waarvan er slechts 6 stuks zijn gebouwd van 1954 tot en met 1957.
Eén daarvan met een grand prix Ferrari aandrijﬂijn.

Op de achtergrond de 1e 100-6 Streamliner uit 1954 en vooraan de 2e 100-6 Streamliner uit 1956
Testcoureurs: Links Carroll Shelby, Roy Jackson-Moore en rechts Donald Healey Testcoureurs: Links Carroll Shelby, Roy Jackson-Moore en rechts Donald Healey

Door de bijzonder mooie aerodynamische aluminium body’s, ontworpen
en gecreëerd door Jensen Motors
in West Bromwich, werden deze
Healeys STREAMLINERS genoemd.
De eerste twee Streamliners werden gebouwd voor het breken van
snelheidsrecords. Het prototype brak
nota bene in 1954 al met 310 kmh.
een Healey snelheidsrecord op de
Bonneville-zoutvlakte. De tweede
behaalde daar in 1956 zelfs 28 klasse

Ferrari-Healey
Dit artikel is ontstaan na het bezoek van de
Ferrari club aan het Healey Museum.
Tijdens de High Tea kwam het gesprek op de
Ferrari Healey en dat was een grote verrassing
voor Ferrari kenner Martien Kooijmans.
Onbekend met deze historie besloot
hij toen om er een artikel over te schrijven
voor beide clubs.

D records en een top van 323 kmh.
Deze Healeys werden dan ook “200
mph. Record Cars” genoemd.
De volgende Streamliners waren
vrijwel identiek aan nummer twee
en werden gebouwd voor Endurance racing. De laatste werd in 1957
opgebouwd tot een ware SPECIAL. Het was een bijzonder project van Donald Healey dat code
CR4804/2/197A/X224 kreeg, afge-

kort X224. Healey zocht
voor dit project naar
een mogelijkheid om de
power van deze laatste
Streamliner substantieel te verbeteren. De
Streamliner X224 Special
is van belang voor de
Ferrari historie omdat
de gehele aandrijflijn
bestond uit die van een
2500cc Ferrari Formule
1 type 625. De 4 cilinder
“Lampredi” motor, de koppeling en
aandrijfas, zijn De Dion achteras, de
vering en wielophanging. Al deze onderdelen werden gemonteerd in een
aangepast Austin Healey 100 Sebring
chassis. Aangezien het uitgesloten
was dat Donald Healey deze Formule
1 type 625 onderdelen rechtstreeks
bij Ferrari kon betrekken deed zich
een bijzondere opportuniteit voor.
Het verhaal begint bij de 2000cc vier
cilinder Ferrari typo 500 F2. Omdat
er in 1952 en 53 nauwelijks Formule
1 deelnemers waren werd het derde
en vierde FIA Formule One World
Championship seizoen georganiseerd
onder Formule 2 regelementen. Het
kampioenschap was voor Ferrari een
groot succes. In beide jaren samen
stonden 17 Grand prix wedstrijden
op de kalender en 14 daarvan werden door Ferrari gewonnen (De Indy
500 telde ook mee in het kampioenschap). Alberto Ascari haalde in ’52
en ’53 het wereldkampioenschap
binnen door in beide jaren samen
11 van de 14 overwinningen voor
zijn rekening te nemen. De succesvolle 500 F2 werd door Ferrari ook
aan een selectief groepje klanten
geleverd. De Belgische vrienden
Jacques Swaters en Baron Charles de
Tornaco kochten een nieuwe 500 F2
met chassisnummer # 0208 nadat zij
de “Ecurie Belgique” hadden opgericht (deze naam werd echter niet
toegestaan en gewijzigd in “Ecurie
Francorchamps”) Het was de eerste
Ferrari in Garage Francorchamps
gespoten in een gele kleur. #0208

De Austin Healey 100-6 X224 Special

nam in 1952 deel aan 6 wedstrijden
waarbij slechts 2 keer de finishlijn
werd gepasseerd. Coureurs waren
Charles de Tornaco en de Belg Roger
Laurent. In 1953 werd 14 keer aan
diverse wedstrijden deelgenomen
waarbij slechts 6 keer de finish werd
bereikt. De Grand Prix van Modena
gehouden op 20 september 1953 en
niet meetellend voor het kampioenschap werd een zwarte bladzijde in
de historie van de Ecurie Francorchamps. Charles de Tornaco
verloor de macht over het stuur
tijdens de training op vrijdag.
Hij rolde een aantal keer over
de kop, brak zijn nek en werd
door dit tragische ongeval de
eerste dodelijke coureur in het
bestaan van de Formule 1.
Na een periode van bezinning
besloot Jacques Swaters door
te gaan en liet de zwaar beschadigde 500 F2 in Maranello
ombouwen naar de 2500cc typo
625 F1 specificaties geldend
voor het seizoen 1954. #0208 werd
daarbij omgenummerd naar #0540.
In 1954 werd de gele 625 F1 nog drie
keer door Roger Laurent bestuurd
en zes keer door Jacques Swaters.
De Belgische coureur Johnny Claes
mocht als laatste deelnemen aan de
GP van Zandvoort. De resultaten waren matig en in de winter van 1954
op 1955 ruilde Swaters de 625 F1 in
voor een nieuwe 750 Monza.
Markies Alfonso de Portago kon #0540

op huurbasis overnemen van Ferrari om
deel te nemen aan
non-Championship
wedstrijden. Hij was
nog vrij onervaren in
motor racing en kon
tijdens de GP’s van
Pau (11 april 1955)
en Bordeaux (24
april 1955) wennen
aan de 625 F1 totdat
het in mei tijdens
de training voor de Daily Express
International Trophy op Silverstone
flink misging. Door een fout van De
Portago crashte #0540 en hij verwonde daarbij zijn been. Ferrari
was inmiddels druk met het verder
ontwikkelen van de veelbelovende
D50 racewagens welke in 1955 van
Lancia waren overgenomen. Verdere
ontwikkeling van de 625, 553 Squalo
en 555 SuperSqualo had totaal geen
zin meer. Hoe succesvol de 500F2
ook was, zo rampzalig mislukt waren

Donald Healey en de actrice Louise King
in de nieuwe Austin Healey 100-4

zijn drie opvolgers. Raakte de 625 F1
van De Portago uit de gratie? Nee,
de raceauto werd een opportuniteit
voor het project X224 van Donald
Healey en dat kwam als volgt tot
stand.
Peter Collins was een van de meest
geliefde coureurs van Enzo Ferrari uit de vijftiger jaren. Enzo
beschouwde hem als zijn tweede zoon. Diepe indruk maakte
vervolg op pagina 16
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de fabriekscoureur op hem door
met een zwarte band te racen
na het overleiden in 1956 van
Dino, de enige zoon van Enzo.
Peter Collins raakte bevriend met
Donald Healey, dank zij zijn Amerikaanse vrouw de actrice Louise King.
Zij had al wat langer een vriendschappelijke relatie met Healey.
Louise King werd namelijk regelmatig gevraagd voor een fotoshoot bij
de introductie van een nieuwe Austin
Healey.
Peter Collins werd door Louise op de
hoogte gebracht van de interesse van
Healey in een krachtige aandrijflijn
voor een speciaal project en met de
wetenschap van de gecrashte 625 F1
Ferrari, lag voor Collins een leuke
deal in het vooruitzicht.
Door zijn bijzondere relatie met
Enzo Ferrari lukte het hem om #0540
door te verkopen aan The Donald
Healey Motor Co. De F1 werd in 1956
bij de Healey works at the Cape in
Warwick afgeleverd en ontmanteld.
Het motorblok dat op een mix van
methanol liep werd naar de motoren afdeling van Austin gebracht
waar het werd omgebouwd om op
normale benzine te functioneren.
De zuigers moesten daarvoor worden vervangen. Vervolgens werd de
gehele F1 aandrijflijn in een aangepast Sebring chassis gemonteerd
met uitzondering van de oliedempers
voorop, die waren van een Healey
100-6 en de stuurinrichting van een
MGA. Op de afbeeldingen, het zijn
de originele die voor dit verhaal
beschikbaar zijn gesteld door het
Healey Museum, is te zien dat er
een vrij grote 120 liter benzinetank
op metalen profielen is bevestigd.
De tank is bedoelt voor lange afstand
races en werd om een optimale
gewichtsverdeling te creëren wat ver
voor de achterwielen geplaatst.
Iets te ver lijkt me want er blijft
weinig plaats over tussen stuur en
coureur als de rugleuning van de
stoel er ook nog tussen zit.
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de gerestaureerde Ferrari F1 625 in de Donald Healey DHMC Cape Works loods.
de gehele aandrijﬂijn van de Ferrari F1 625 werd geplaats in een Healey Sebring chassis

de Dion achteras met Houdaille dempers en één dwarsliggend Rejna bladverenpakket

de Austin Healey 100-6 X224 Special met Sebring tank klaar voor een Streamliner body

Na de montage van de long nose
Streamliner body werd project X224
op transport gezet naar Nassau om

deel te nemen aan de 4e International Bahamas Speed Week races. De
Special werd door de Amerikaanse

juli-augustus 2019

de F1 625 met originele tank en oliereservoir geheel achterop

om de Nassau Trophy op 8 december
tin Healey Streamliner met de FerraHealey importeur Hambro Automo1957. Toch een groot succes immers
ri F1 motor heeft geracet. Teruggetive ingeschreven als AH 100.S X224
had hij een flink aantal competitieve komen in de Cape Works werkplaats
en ontving racenummer 18. OpvalFerrari’s en Porsches verslagen. Het
van de Donald Healey Motor Compalend is dat de succesvolle Ferrari
is de enige wedstrijd waarin de Ausny in Warwick werd begin 1958 de
coureur Peter Collins met de X224
gehele aandrijflijn
Steamliner deelnam en
gedemonteerd.
niet als fabriekscouVervolgens werd de
reur was ingeschreven
Ferrari F1 625 volmet een Ferraricompeledig gerestaureerd
titione. Collins bleek
en doorverkocht
erg ontevreden te
aan Ian Seivwright
zijn over de opbouw
die er een decennia
van de X224. Diverse
lang mee deelnam
onderdelen moesten
aan lokale wedstrijnog worden vastgezet
den, heuvelklims en
en het dwarsgelegen
historische GP’s. De
verenpakket achterop
ex X224 Streamliner
was te slap.
was in 1958 weer
Met een volle 120
aanwezig bij de 5e
liter tank was de
Nassau Speed Week
grondspeling te gering
races maar deze
waardoor de achterkeer voorzien van
kant regelmatig over
een Healey aande grond sleepte. Bij
drijflijn met een
het vergroten van de
speciale 175 pk 6
foto zag ik slechts één
cilinder racemotor.
pakket bestaande uit
Helaas zijn later
slechts 6 veerbladen.
alle Streamliners
Dat is toch echt te
ontmanteld en verweinig.
schroot.
Ondanks een extreem
hoog olieverbruik (verkeerde olieschraapveren?) een gebrek
Bronnen: Austin
aan power en matige
Healey Museum
wegligging lukte het
Nederland met speCollins om als 10e
ciale dank aan Hans
overall en first in class
van de Kerkhof.
te finishen in de race
Louise King in de nieuwe Healey 100-4 bij het Fulton theatre in Missouri.
juli-augustus 2019
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54 FAC racing at Sebring, 1963.

Roger Menadue loading the 1963 Sebring cars at
Warwick in the foggy morning light of a winter’s day,
beginning their long journey to Florida.

t Donald Healey and
Clive Baker with 54 FAC
at Nassau, 1963.

54 FAC when still in the
Arthur Carter collection.
q

W

hen the agreement was made between the Austin Motor Company and Donald Healey about
taking on Healey 100 production, it was agreed
that Healey would deal with the competition
side of the business: racing, rallying and record-breaking. After obtaining successful results at record-breaking and after
the newly formed BMC Competitions Department took over
the rally program, the emphasis for Healey shifted to racing.
Because it was clear that the Austin-Healeys, in many of the
classes in which they would be entered, would not be capable
of competing against the much lighter and faster racing cars
and prototypes of, for example, Ferrari, Maserati and Ford,
the focus was placed on long-distance races. In these races the
Healeys would stand a good chance against their competition
because of their reliability and ruggedness, and the events that
were chosen would certainly bring the highest publicity value
for BMC: Sebring, Le Mans, the Targa Florio and Nassau.

6
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One of the more memorable events was Sebring 1963 in which
the Donald Healey Motor Company took part together with
the BMC Competitions Department. Two 3000s, a Sebring
Sprite prototype and two MGBs were entered for the 12-hour
race. For the three-hour race, a standard-bodied Sprite and
Midget were entered. Amid the brutal power of the Ferraris
and Porsches, Cobras, Corvettes and Chapparels, the number
33 Austin-Healey, driven by Bob Oakley and Ronnie Bucknum,
did a good job, finishing 12th overall and 3rd in class. The
number 34 Austin-Healey of Paddy Hopkirk and Don Morley
suffered oil pressure problems and finished 26th overall, 4th in
the class.
The Sebring Sprite of Clive Baker and John Colgate
unfortunately didn’t make the full 12 hours because of engine
problems. Both MGBs also had to retire with engine problems
early in the race. The three-hour race was also disappointing
because both the Sprite of Pedro Rodrigues and the Midget of

WWW.HEALEYCLUB.ORG
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Graham Hill had to retire because of a failure of their differential
pinions. All in all, however, Sebring 1963 was reasonably
successful for Healey because of the results of the 3000s, even
while the mechanical problems of all the other cars did put quite
a damper on the joy of the event.

The No. 34 Austin Healey – 54 FAC
The Healey Museum is very proud that the number 34 works
Austin-Healey 3000 of Paddy Hopkirk and Don Morley,
registered 54 FAC, is now part of the Museum collection.
After finishing its works career the car was used for private
competition and was acquired by Arthur Carter at the end of the
1967 season. After a long period in Carter’s collection, 54 FAC
was bought by a Dutch enthusiast who fully restored and raceprepared the car. Not being built for display-only purposes, the
car was entered by the Healey Museum Racing Team for several
Le Mans Classic races with drivers Jan Lammers and Jaap Sinke
APRIL 2019
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Geoffrey Healey, most likely written
on his flight back to the UK after the
race. The menu itself is interesting
vanwith
paginadishes and drinks
►
of vervolg
course,
that seem unheard of in these days of
low-budget flights, but the notes by
Geoffrey themselves are what interests
us most of course. Parts of his writing
are pretty readable, with remarks on
the big American teams and reports of
the mechanical problems that plagued
the Healey/BMC team, but unfortunately we have not yet been able to
understand all of his writings.

54 FAC (wearing number 60 here) in the paddock at the 2010 Classic Le Mans.

for the 2016 and 2018 editions,
unfortunately without much
success, but we can assure you that
the world has not seen the last of
the famous number 34!

Sebring 1963 – The
Healey Museum
File

54 FAC in the starting lineup for the 2012 Classic Le Mans.

The Healey Museum archive
contains many original factory
documents on Healey racing
activities, up to and including the
last Le Mans participation with
the XR37 in 1970. However, the
Sebring race of 1963 is one of the
best-documented events in our
archives and the museum file
includes more than 150 pages
of original documents such as
factory correspondence, minutes
of meetings, application forms,
handwritten lap time charts,
photographs, etc. The file reads
like a book, albeit a very special
one because it not only tells the
history, but it actually is the
history.

The Pan Am Menu
Of all the documents in the Sebring
1963 archive folder, one certainly
stands out: a Pan Am Airlines
menu with handwritten notes by
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t 54 FAC presented at the
Healey Museum for the 2016
Classic Le Mans with drivers
Jan Lammers and Jaap Sinke.
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Notes on a Pan Am inﬂight menu

This Pan American Airlines inflight menu is
among the more unusual documents in the
collection at the Healey Museum.
It is found in the file for the 1963 Sebring races
because it includes Geoff Healey’s notes on the
event, believed to have been recorded
on his return flight to England.
A few words from his notes remain as yet
indecipherable
(underlined words are best guesses of uncertain
accuracy, and we welcome additional assistance
at deciphering), but the healey marque
magazine code-breaking branch has conducted
their analysis and provides it here, subject to
future clarification and correction.
Unfortunately, the inflight meal described on
the menu created so much hunger in the code-breakers that they took off early in search of
Stuffed Rock Cornish Game Hen with Madeira
sauce and they haven’t been seen since.

juli-augustus 2019
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Healey Driving Experience
TEKST: Ton Rouwhorst

aanwijzing van de instructeur. Met
oplopende snelheden moest de test
worden geoefend en op het allerlaatste moment kreeg de rijder een
teken of je links of rechts moest
wijken. Het volgen van aanwijzingen blijkt voor sommigen knap lastig
en de rij pilonnen moest regelmatig
weer overeind worden gezet….
Aan het eind van de dag moesten
natuurlijk alle Healey’s gewassen

worden om kalk, zand en modder te
verwijderen.
Al met al een leerzame en gezellige
dag voor de deelnemers en onder
het genot van een borrel kregen
alle cursisten het Certificaat van
“geslaagd” namens Jan Lammers
uitgereikt. De slalomproef werd gewonnen door Karel van Gelder met
zijn prachtige Groene Healey 100/4.
Een goede tweede werd Rien van

Vliet in zijn Zwarte Healey en derde
werd Olaf van Eekeren (de zoon van
rallyrijder Luc).
De feedback van alle cursisten over
deze dag was zeer positief en een
aanbeveling voor alle AHOCN leden
om een keer aan zo’n evenement
deel te nemen.

de winnaar van de dag Karel van Gelder met de 100/4

Op zaterdag 4 mei werd er door de
DHC de Healey Driving Experience
dag georganiseerd.
Een groep van 16 Healeys met hun
rijders begonnen om negen uur aan
een uitdagend programma. Het
Healey team bestond uit ervaren
rallyrijders en -rijdsters, maar ook
uit verschillende “nieuwkomers” op
dit gebied. Het was goed om te zien
dat er ook interesse was van zonen en kleinzonen om aan dit soort
evenementen mee te doen. De jeugd
heeft zeker nog interesse om met de
Healey van pa of opa te spelen.
Om te leren hoe je de Healey onder
diverse omstandigheden onder con-
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trole kunt houden stonden o.a. een
360 en 180 graden draai, driften,
Han Schouten met kleinzoon aan het stuur

slippen en behendigheidsproeven op
het programma. Aan het eind van
deze enerverende dag was er ook
nog een Slalom test.
In de ochtend werd er eerst geoefend o.l.v. een instructeur met de
BMW’s van de Slipschool Slotemaker.
Dit was een bijzondere ervaring
voor de meeste Healey rijders en
het viel voor sommigen niet echt
mee. Het was maar goed dat men
de 360 en 180 graden draai niet
met de eigen auto oefende, anders
waren er dit jaar beslist minders
Healey’s in de Tulpenrally gestart.
Na de lunch begon het echte spektakel en kon iedereen zich met zijn
of haar Healey uitleven. De meeste
deelnemers gingen met hun Healey’s
voluit op de rotonde om te driften.
Sommigen oefenden vaker de 360 en
180 graden slip i.p.v. te proberen de
Healey onder controle te houden.
De rotonde moest tegen de klok in
worden gereden, maar de rijrichting
werd regelmatig omgedraaid.
Het volgende onderdeel bestond
uit remproeven en uitwijken op

juli-augustus 2019

Alle dit jaar nog te rijden rally’s die meetellen voor dit Championship, staan samen
met de aktuele tussenstanden op de Healey
website. www.healey.nl/dhc

Meld je aan voor de Facebook pagina “Austin
Healey Owners Club Nederland/Dutch Healey
Competitions”.
Op deze pagina is steeds allerlei nieuws te zien over onze Healey World.
juli-augustus 2019
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dan de eerste ronde een tijd zetten en daarna
moet je drie ronden dezelfde tijd rijden. Leuk
om te doen! Late start betekent laat in Perpignan en dus snel eten; hotel zoeken, biertje
drinken en snel in bed. De volgende ochtend
namelijk vroeg starten (7:30).

11 Big Healeys
in 6 dagen
van Andorra naar Valkenburg
28.215 rally km’s
De Tulpenrally, voor de kenners “de Tulp”.
Al decennia een begrip
in de wereld van de autosport waarin de Healeys ook
al jaren een rol van betekenis spelen.
Dit jaar was het aantal deelnemende Healeys weer
fors en……met podiumsucces.
Hieronder drie verslagen van onze leden.
Equipe 136
Tom van Lieshout en Wim van Lieshout
Na een aantal wat rustiger jaren op het
gebied van rallyrijden kwam het verzoek van
zoonlief onverwacht. “Zullen we een keer
de Tulpenrallye rijden? Dat lijkt me een leuk
uitje…”
Tom is derdejaars student Technische Natuurkunde in Delft en met name toen de kinderen
klein waren nam ik ze regelmatig mee naar
clubritten van de AHOCN of de AMAC. Zelf
reed ik een aantal jaren Tour Ecosse (tot
editie 10) en als navigator een paar keer de
Tulpenrally in 2004 en 2007.
Daarna was het rallyrijden eigenlijk ver weg24

Tweede dag is van Perpignan naar Avignon. De
stemming is opperbest want de eerste dag is
de dagprijs veroverd! Alleen 4 seconden mis
op de RE en verder niks gemist. En geen straf
voor overtreding van de snelheid, terwijl veel
equipes die wel oplopen. Helaas verdwalen
we vlak voor de lunch en duurt het even voor
we de goede route te pakken hebben. Dat
werd een korte lunch aan een mooi Frans
meertje. En we zakken naar plek 3 in het
klassement omdat we 4 letters missen. Dat
is meer dan in de rest van de week. Toevallig
hebben we in Avignon prima hotel!
De start van de rally was in Andorra en daarheen was al een avontuur. We besloten namelijk de Healey op een aanhanger te zetten en
die achter een Tesla Model X te hangen. Dat
betekende 2,5 uur rijden 1 uur laden en zo
door. Tot Toulouse hebben we dat volgehouden. Daar hadden we afgesproken met een
andere deelnemende equipe. Vanwege een
aardverschuiving tussen Andorra en Frankrijk
moesten we nog even Spanje door om in Andorra te komen, maar uiteindelijk op zondagmorgen waren we op de plek van bestemming.
Die middag was een oefenritje
uitgezet en dat leidde meteen
tot stress in de auto; De kaarten van 1:100.000 waren slechts
globaal en Tom als navigator
vond het moeilijk zijn locatie te
bepalen. Voor mij als rijder was
het prettig om de remblokken in
te rijden en de vele korte steile
hairpins alvast snel te nemen.
Zo hebben we ze de rest van de
week overigens niet meer gezien.

gezakt en beperkte zich tot een rit per jaar;
meestal de Gelderlandrit; soms de classic 500.
De Rally-Healey stond dan ook behoorlijk te
verstoffen in de garage.
Uiteindelijk is het natuurlijk een stille droom
van vaders om dit met zoon of dochter te
kunnen doen, dus na het voorstel van zoonlief
snel ingeschreven en dan maar afwachten of
de loting gunstig uitvalt. In januari kregen we
de bevestiging dat we mee mochten!
Dezelfde middag begon ik alvast met het
boeken van de hotels en werd de Healey door
Michiel(Capelle) weer wakker gemaakt. Nieuwe rembekrachtiging, dynamo, bladveren, en
remblokken was voldoende. Hij was klaar.

Maandagmorgen de start van de
Tulpenrally. Een late start en
op weg naar Perpignan. Dat was
de eerste stop van de rally. De
eerste dag was rustig inkomen.
We hadden wel, zoals elke dag
een RE (regelmatigheidsetappe:
rijden op de seconde) en een
proef op een circuit. Daar mag je

foto’s:
Joost Snel, Erik Bruêns,
Tom en Wim van Lieshout,
e.v.a.

juli-augustus 2019

juli-augustus 2019

Dag 3 gaat de route naar Aix les Bains in de
Alpen. Dan is de route ook wel wat we van
de Tulp mogen verwachten. Een paar kaartleesgrapjes maar ook lekker rijden. Gorges du
Verdon, Les Cevennes, Drôme, alle toeristische gebieden doorkruisen we over kleine wegen. En uiteraard weer een leuke proef en RE.
Nu mogen we over een quad trail met steil
stijgen en dalen met 43km/h gemiddeld en
dat is snel. Alle losse apparatuur vliegt door
de auto; Het hotel in Aix vertoont overeenkomsten met het hotel uit de serie Allo Allo.
We zijn ook de enige equipe van de rally.

Dag 4 Aix-les Bains naar Belfort. Deze dag
verloopt vooral door wijngebieden en heuvelachtig gebied. Goed navigeren door de dorpjes is nu van belang. De kerk is in ieder dorp
ons belangrijk oriëntatiepunt. Tom gaat als
navigator lekker. Later blijkt deze dag ons de
beslissende voorsprong te brengen. Inmiddels
hebben we veel gezelligheid van de tandartsen Ed en Willem en de gebroeders Geels die
in Healey’s in onze buurt rondcruisen.
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“een keer eerder
een magnum
Moet & Chandon
geproefd en dan nu
leegspuiten
is toch zonde”
Tom van Lieshout

Dag 5 Belfort naar Luxembourg. Deze dag
gaat traditioneel door de Vogezen. Voor de
rijders leuk sturen, maar voor de navigator
vervolg van pagina
►
een beetje saai en de kunst om vooral niks te
missen. Het hotel in Luxemburg is een bekend
rally-hotel met voldoende ruimte voor alle
equipes. Tijd voor bier!
Dag 6 is de laatste dag van Luxemburg naar
Valkenburg. Het laatste uur voor de finish zijn
de kaarten behoorlijk aangepast zodat er nog
veel stress in de auto ontstaat. Uiteindelijk
finishen we een half uurtje te laat. Bij de
intocht worden we feestelijk ontvangen en
begint het wachten op de uitslag.
Uiteindelijk mogen we naar het podium als
winnaar in de Touring-klasse! Als ik Tom in-

structie geef om op de auto klimmen met de
voeten wel op het scherm, maar niet op de
shroud vertelt hij nog dat hij slechts een keer
eerder een magnum Moet&Chandon heeft gehad en dat die leegspuiten toch echt zonde is!

Equipe 3
Marius Hoogendam – Erik Bruêns

Onze smoking komt uit de achterbak en stinkend naar de olie en benzine trekken we die
aan voor het galadiner en de prijsuitreiking.
Met drie dagprijzen, de wisselprijs voor beste
Healey en de eerste prijs in de Touring-klasse rijden we in de nacht -in smoking- naar
Amersfoort. Uitgeput rollen we om drie uur ’s
nachts in bed na een fantastische week.

dag 1, maandag
Andorra

zondag,
Andorra,
waarover spraken zij?
equipe 53, 61 en 74,
o.a. Judith de Haas
en Irene Blauwkuip

Wim van Lieshout

Equipe 138
Cees Boonen - Eric van Kleef
even overleg
equipe 129
Gert-Jan en
Maarten Geels

dag 2, dinsdag
equipe 63
Wim van Gent en
Auke van den Brink.
3e plaats
eindklassement in de
Sporting klasse

Hahaha, onder de motorkap staan heel geïnteresseerd en quasi ter zake kundig te turen
Eric van Kleef (links) en Cees Boonen helemaal rechts.
De middelste man was een lokale Fransoos
die met Dafjes tussen de Tulpen Rally 2019
reed in Zuid-Frankrijk. Hij was volgens mij lid
van de Nederlandse, dan wel van de internationale Daf-club. Heel geestig zo’n fanatieke
Fransoos in een oer-Nederlandse antieke Daf!!

equipe 3
Marius Hoogendam
en Erik Bruêns

Cees Boonen

dag 3, woensdag:
“de kortste route”
equipe 138,
Cees Boonen
26
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Het Rinus Sinke eﬀect
Rinus rijdt sinds 2017 geen Tulpenrallyes meer en dat is
te merken! Los van het feit dat we zijn gezellige aanwezigheid moeten missen, zijn er sindsdien op de deelnemerslijst niet veel Healeys meer in de Expertklasse. Dit
jaar waren wij er zelfs de enige auto van ons favoriete
merk! We zijn daarom heel blij met de overwinning dit
jaar van Wim en Tom van Lieshout in de Touringklasse en
de derde plaats in de Sportingklasse van Wim van Gent
en Auke van den Brink. Dat moet uiteindelijk leiden tot
nieuwe aanwas in de Expertklasse!
Onze rally dit jaar
Het was voor de Experklasse een zware, lange rally
(2600km) en een close-finish.
Harm Lamberigts en Bart den Hartog wonnen met een
knappe voorsprong van 2 controles op de nummer 2. De
nummers 2 t/m 7 lagen maar 3 controles uit elkaar. Wij
eindigden op plek 17.
De hele week hadden we een uitstekend ritme.
Een elektrisch probleem zorgde jammer genoeg voor wat
hindernissen aan het einde van het woensdagtraject.
Uiteindelijk hebben we de auto langs de kant van de weg
moeten parkeren om te achterhalen wat er mis was. Een
breuk in de nieuwe (!) hoofdstroomkabel van de accu
naar het contactslot bleek de boosdoener. Hierdoor viel
de motor steeds stil. De speurtocht naar de oorzaak
en het afsnijden van de route zorgde ervoor dat we 29
minuten te laat bij de volgende tijdcontrole kwamen en
1 controle misten. Zonder dit zouden we op de 8e plaats
zijn geëindigd.
Maar, zo redeneren natuurlijk meer deelnemers.
In ieder geval mijn complimenten aan Marius die met het
trekken van een nieuwe draad het probleem voorgoed
had opgelost!
Volgend jaar gaan we weer ons beste beentje voorzetten! En dan zou het natuurlijk bijzonder aardig zijn
wanneer Jetze Visser en Harry Dekker er weer bij zijn
met hun Healey’s.
Dan is er in ieder geval weer een Healey team in de
expertklasse!
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Zomerrit
Foto: Monique Kievits
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Leden kunnen gratis advertenties plaatsen.
Aanbieden aan Redactie@healey.nl.
De advertenties moeten wel Healey-gerelateerd zijn.
Naam en lidnummer dienen vermeld te worden.
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Historisch sportief
1963 Sebring 12 Hours

Preview

www.healey.nl/evenementen

Classic Wings & Wheels 2019

zater
dag
3
1
augu
stus

2010 Spa 6 Hours

De organisatie van W&W 2019
heeft de leden van de AHOCN/DHC
opnieuw uitgenodigd om dit
prachtige en gezellige evenement bij te wonen.

2016 Le Mans

Wat gaan we daar doen? Kijken naar
de mooiste klassieke auto’s van
Nederland, prachtig geprepareerde
klassieke raceauto’s bewonderen,
klassieke vliegtuigen op de grond en
in de lucht zien, zelf een paar demoronden over het circuit op de landingsbaan rijden (eventueel vol gas),
heerlijk lunchen en drinken en ijsjes
eten allemaal inclusief, onze Healeys
mooi oplijnen en hopelijk zijn dat er
weer veel!
Zaterdagochtend zul je wel vroeg
moeten opstaan. De registratie, het
afhalen van de toegangsbewijzen
en het tekenen van de vrijwaringsbewijzen start weer om 07.00 uur
in Hotel van der Valk in Gilze Rijen
en ook de briefings zijn vroeg in de
ochtend en verplicht. Vanaf 08.00
uur staat de koffie met een echt
Brabants worstenbroodje klaar op de
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van der Valk. Op
de vrijdagavond is
er een BBQ voor
alle ‘vroegkomers’
van Classic Wings &
Wheels, Reserveringen hiervoor kunnen
via het secretariaat
(secretariaat@classicwings-wheels,nl)
gemaakt worden.
Vliegbasis Gilze Rijen en starten we
de negende editie van Classic Wings
& Wheels.
Mocht je al op vrijdag willen komen dan kan dat. Er zijn nu nog
enkele kamers beschikbaar in Hotel

Inschrijven en verdere informatie:
healey.nl/events/classic-wings-andwheels
Foto’s met dank aan de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht
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e

reportag

De 10e Asperge-rit

e

reportag

“Moeder de Gans”. Het was binnen zo vol dat de clubgenoten wat
krapper moesten gaan zitten om ons
plaats te bieden. Weer een lekker
lokaal bier (voor de bijrijder) met
een robuuste plank brood, kaas en
hesp. Het werd duidelijk dat niets te
gek was om aan de Tour door Limburg mee te doen. De tafelgenoten
kwamen uit Groningen! We hadden
al equipes uit Rotterdam, Amsterdam, Zeeland en Drenthe gezien en
natuurlijk uit de andere richting:
België.

eraf, het weer was wat onbestendig,
maar ach, dat heeft ook wel weer
wat. Allemaal aan de kant van de
weg snel je kap erop doen, heeft ook
wel weer wat gebroederlijks. Het
schept een band.
De rit eindigde na 136,05 km oftewel 93,13 mijl bij de Collse Hoeve
te Nuenen. Met een heerlijk en zeer
goed verzorgd diner en gezellige
Na elf jaar restaureren dan eindelijk
de dag dat we ons met onze trots
konden melden bij de heuse enige
echte Aspergerit van de Healey club.
Het was nog even spannend of we de
starttijd gingen halen, want een toch
iets te laat vertrek uit het Hoofddorpse en een gesloten A4 maakte
dat we een beetje door moesten
rijden. Om precies kwart voor elf
werden we in de voormalige woonplaats van Vincent van Gogh, Nuenen, warm onthaald met de woorden
‘ah nu zijn we compleet!’ We waren
dus echt de laatste, ai, maar de rit
kon beginnen.
Allereerst vergaapten wij ons aan
de prachtige auto’s die in grote
getalen stonden geparkeerd bij het
startpunt. Fantastisch zeg! Na een
welkomstwoord van Wim van Hoogstraten kon de dag beginnen. Als
groentjes hadden we toch nog de
ietwat naïeve overtuiging dat we dat
navigeren wel eventjes zouden doen,
maar dat bleek, ondanks de perfecte
voorbereiding van de heren Wim,

Hein en Marcel, toch wel wat ingewikkelder. Na 500 meter reden we
al verkeerd! Maar, het moet gezegd
worden, wanneer je de aanwijzingen
nauwgezet volgde, vooral zelf bleef
nadenken, geen discussie ging voeren
met je co-rijder en niet klakkeloos
je voorganger volgde, verliep de rit
verder vlekkeloos. Door het prachtige Brabantse land, vergaapten wij,
westerlingen, ons aan de ruimte, de
gezellige dorpjes, de Herpse bossen,
langs de Maas en prachtige huizen.
Na ongeveer 1/3 van de route te
hebben afgelegd werden we bij
de Brabantse Hoeve gefêteerd op
een heerlijke lunch met, hoe kan
het ook anders, aspergesoep. Zoals
gezegd zijn wij de groentjes van de
groep met ons eerste ritje, en dus
nog behoorlijk onbekend met iedereen, maar de clubleden blijken zeer
gezellige, open en gastvrije mensen
te zijn. Dus, heerlijk gegeten en gepraat over onze gezamenlijke liefde,
de Austin Healey.
De rit ging verder, kapje erop, kapje

Op 25 mei stond de Tour door Limburg op het programma, ondanks
haar jonge leeftijd al een begrip. De
ontvangst bij De Laathof in Eijsden-Mesch begon goed. Prachtige
U-vormige hoeve met groot binnen
terras, de onovertroffen Limburgse
vlaai en prachtig weer. Guus’ gedetailleerde briefing galmde tussen de
vleugels van de hoeve: “Het wordt
een plezierrit om te genieten en
geen wedstrijd”.

gesprekken sloten we deze geslaagde
dag af. Dachten we, want tenslotte
hebben we nog even met startkabels
de 100/6 van onze tafelheren van
een stoot energie voorzien, zodat zij
ook weer huiswaarts konden
keren. Hartelijk bedankt voor de
goede organisatie en tot ziens!

Carola en Martijn Mathot

Het werd inderdaad genieten. Eerst
door België, door de heuvels van de
Voerstreek. Mooie plaatsjes en lelijke lintdorpen, Wallonië en Vlaanderen, bruggen en rivieren en dan: de
fraaie abdij Godsdal of Val-Dieu in
Aubel, ongelooflijk mooi. Zoals het
een abdij betaamt wordt daar kaas
gemaakt en bier gebrouwen. Dat
moest getest worden, dus zijn we
met de equipe van Pascal Evers en
zijn gelegenheidsbijrijder Randy op
het terras binnen de muren neergestreken om de Cuvee 800 te proberen. Dat was de lichtste van het stel
qua alcohol, niet onverstandig voor
de resterende 100 km tot de finish.
Tijdens het bier drinken viel de enige
regenbui van de dag. Omdat we niet
van verdund bier houden zijn we de
Healey stoelen gaan afdrogen en verder gereden. De kaas is er daardoor
bij in geschoten.
Niet veel later kwamen we bij de
lunchplaats, de gezellige uitspanning
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de vier verdiepingen tellende kelder
zeer de moeite.
Sorry, naast Healey hebben we nog
een hobby, vandaar deze uitweiding.
Na het indrukwekkende en schitterend onderhouden oorlogskerkhof en
nog meer mooie heuvels, dalen en
vakwerkhuizen kwamen we terug bij
De Laathof. Tot ons groot genoegen
werden we tot winnaar van de rit
uitgeroepen.
Het bepalen van de winnaar is altijd
een zeer schimmig achterkamer
proces, geheimer dan de activiteiten van de AIVD. Maar het resultaat
was er niet minder om. Naast een
fles wijn met een heel geheimzinnig
zacht pakje aan de zijkant wonnen
we ook nog de eer een stuk te mogen
schrijven in ons clubblad. Heel erg
bedankt! Onze Belgische clubvriend
was zo nieuwsgierig en geïntrigeerd
door het pakje aan die fles dat hij
het bijna zelf had uitgepakt.

Er gaat niets onder Limburg zullen
we maar zeggen.
Daarna weer verder voor het tweede
deel, door Mergelland. Wij vonden
het tweede deel nog mooier dan het
eerste. Holle wegen, heuvelruggen
en schitterend uitzicht over de dalen. Even ging het navigeren fout en
stonden we ineens in een stilstaande
Healey file bij Vijlen (“Viele” zeggen
de Limburgers). Gelukkig herkenden
we de volgende aanwijzingen in het
routeboek, Rott en Melleschet van
een eerder bezoek in Vijlen aan het
wijndomein St. Martinus. Dus omdraaien en we gingen weer, door de
holle weg langs het wijndomein.
Dit domein maakt ruim 10 verschillende wijnen, wit, rosé, rood en
bubbels, waarvan er een aantal zeer
goed is. Ook de rode, ze horen tot de
beste in Nederland.
De wijnmakerij is absoluut een
bezoek waard. Naast proeverij,
wijngaardbezoek en uitzicht van het
terras over het dal is de productie in

We hebben de spanning nog even in
stand gehouden. In dit stuk zouden
we er over schrijven. Bij deze. Bij
opening bleek de inhoud echter zo
geheim dat die niet zomaar onthuld
kan worden. We beloven dat we het
bij de volgende ontmoeting persoonlijk en zeer discreet zullen laten
zien, exclusief voor onze Belgische
clubvriend.
Uiteindelijk sloten we af met een
prima Limburgs buffet met heerlijke
zelfgemaakte gerechten, waaraan
veel rijders deelnamen.
Het was weer prachtig,
Ingrid en Rik Smabers, Veldhoven
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A FASTER, GREEN MACHINE

TEKST en FOTO’S: Lex Veen

Brandstofinjectie op een Healey
Enkele jaren geleden heb ik onder
de titel “A fast, green machine”
de inbouw van brandstofinjectie op
onze Healey MKIII beschreven. Geen
artikel voor liefhebbers van originaliteit, maar blijkens de vele positieve
reacties iets dat toch wel veel leden
interessant vonden. Het was een
relatief eenvoudige opzet met een
zelftunende computer, waarbij ik
het inlaatspruitstuk had aangepast
en de SU-carburateurs gebruikte als
gaskleppen. De ontsteking werd ook
aangestuurd door de computer, maar
ik maakte wel gebruik van een enkele bobine met de normale verdeler.
Dat geheel functioneerde al veel
beter dan carburateurs maar ik wist
toen al dat die uitvoering maar een
begin was en dat er zeker nog een
doorontwikkeling zou gaan komen.
Een techneut met fantasie is niet zo
snel uitgespeeld. Dat is inderdaad
gebeurd en de nieuwe opzet zit er
nu alweer ruim een jaar in. Ik heb
bewust gewacht met een vervolgartikel want ik wilde wel zeker
weten dat het allemaal werkte.
En dat doet het.
De reden voor de upgrade was de
wens om een betere en voor alle
cilinders identieke vullingsgraad te
krijgen en een snellere respons op
het gaspedaal. De randvoorwaarde
was wel dat ik geen onomkeerbare
wijzigingen in de motorruimte wilde
aanbrengen. Dus bijvoorbeeld geen
aangepaste voetenbak. Ook moest de
auto geschikt blijven voor gezellige
toerritten waarbij de snelheid laag
blijft. Niets is bij zulke ritten zo vervelend als een nerveuze motor die
pas vanaf 3000 toeren wat doet en
waarin je je helemaal lens schakelt.
De aanpassingen moesten ook zo
“period” mogelijk vorm kunnen worden gegeven.
Er zijn eigenlijk twee basisuitvoerin-
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paste versie van een Weber-spruitstuk
en nauwkeurig uitgelijnd met de
poorten. Het is een versie waarbij de
kanalen een S-vorm hebben. Ik heb

als een racemotor uit de jaren zestig
en dat was ook precies de bedoeling.
Een ontdekkingsreis op zich is de bediening van de gaskleppen geweest.

laat op de bodem. De brandstof gaat
onder 4 bar druk via de fuelrail naar
de injectoren en het overschot gaat
via een reduceerventiel terug naar
de tank. Door de hoge druk dus nooit
vaporlock. De brandstof circuleert
continu en de temperatuur blijft
laag. De koude benzinenevel helpt
voor een goeie vullingsgraad. Dat is
wat anders dan de 50-70 graden bij
carburateurs!
Last but not least ben ik afgestapt
van de enkele bobine met verdeler.
Dat systeem schiet tekort, zeker bij
een arm mengsel.
Elke cilinder heeft nu zijn eigen
bobine (“coil near plug”) en die bobines zijn ook nog eens zeer krachtig. Gevolg: geen enkele misslag en
een zeer laag niveau onverbrande
benzine.

de injectoren en de fuelrail daardoor
onzichtbaar onder de gaskleppen
kunnen inbouwen. Ze spuiten recht
in de inlaatpoort en koelen de klep-

gen. De ene gebruikt zes individuele
gaskleppen. De andere optie is een
spruitstuk waarin de zes inlaatkanalen samenkomen in een inlaatpijp
en waarbij maar één gasklep wordt
gebruikt. Ik ben voor de eerste optie
gegaan. Paul Morskate is door mijn
eerste ombouw ook met het injectievirus geïnjecteerd en heeft voor
de tweede optie gekozen. Dat werkt

ook subliem, is veel eenvoudiger af
te stellen en daarover komt later nog
een artikel.
Het was een enorm gepuzzel om het
zo te maken dat het in de toch wel
krappe motorruimte paste. Uiteindelijk heb ik slecht millimeters ruimte
over bij de voetenbak. Maar het is
genoeg. Het spruitstuk is een aange-
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pen. De CNC gefreesde 45 mm gasklephuizen zijn zeer kort (28 mm) en
afkomstig van een tuningbedrijf uit
Australië. De asjes lopen op gesealde
kogellagers. Wat je ver haalt…. De
lange inlaatkelken zijn van een Alfa
GTV en de filters zijn K&N lookalikes
die met een simpele beweging zijn
te verwijderen. Het geheel ziet eruit
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Ik had eerst de voor Webers gebruikelijke gemeenschappelijke as met
drie instelbare bedieningsstangen
naar de gasklephuizen. Omdat bij
injectie alle cilinders gelijke shotjes
benzine krijgen is de kleinste afwijking in luchthoeveelheid bij lage
toerentallen al reden voor grote verschillen in mengsel en gaan sommige
cilinders terugslaan in de filters. Met
drie stangen is de synchronisatie niet
goed te krijgen. Daarom heb ik een
kabelbediening met een aantal koppelingen gemaakt, die zeer nauwkeurig zijn in te stellen. Moderne
versies van die koppelingen zijn van
kleurig geanodiseerd aluminium. Dat
is natuurlijk geen gezicht, dus dan
maar zelf wat vijlen en draaien met
aluminium en staal.

Ik heb er inmiddels in ruim een jaar
tijd vele ritten mee gereden en ben
er tevreden over. Stationair loopt de
motor 900 toeren. De trekkracht is
zeer fors en de motorkarakteristiek
is erg elastisch. Trekkracht is vanaf
1000 toeren beschikbaar en blijft goed
tot boven de 6000 toeren. De Toerritten rijden we schakellui met toerentallen tussen de 1000 en 2500 toeren.
Het vermogen is nog niet op een rollenbank gemeten, maar aan de hand
van accelaratie en massa met de tuningcomputer berekend op 250 pk+.
Op de grote weg kruisend bij 120-130
km/uur ligt het verbruik rond de
1:12. Als je gaat planken dan gaat
het verbruik omhoog naar 1:4. Maar
dat is een keus. Bij toerritten is het
gemiddelde verbruik 1:8,4 en ik rij
niet echt met een fluwelen voetje.
De CO-waarde is stationair 1.9%, op
kruissnelheid 0% en bij volgas 9%. De
HC waarde is bij stationair toerental
minder dan 200 ppm.
Geen “zero-emissie” maar netjes
voor een motorconcept uit de jaren
vijftig zonder katalysator.

De hogedruk benzinepomp is ingebouwd in de benzinetank met de in-

Eens kijken wat ik nu nog kan verzinnen…..

35

Flip Bruhl
“een geneesheer met groot
technisch
inzicht”

Healeydokter
flip@bruhl.nl

Een goede manier
om een gereviseerde motor
in te rijden
Bij het inrijden wil je dat de zuigers en zuigerringen op de cilinders
inslijten. Maar je wil ook voorkomen
dat assen zoals de nokkenas en de
krukas te veel slijten in de eerste
minuten. De moderne olie is veel te
goed om de motor voldoende in te
laten slijten. Gebruik je die toch,
dan is de kans groot dat de motor
levenslang olie blijft verbruiken.
De zachte hoge en lage delen in het
oppervlak van de cilinder slijten niet
weg maar worden dan wel glad en
hard. Daar blijft olie in en op hangen
die vervolgens in de verbrandingskamers verbrand wordt (zie de tekening). Ook het gebruik van olieverbeteraars zoals bij voorbeeld TSL
(tri Star Lube) is bij inlopen funest.
Om een niet goed ingelopen motor
weer zonder oliegebruik te krijgen
moet je met nieuwe zuigerveren en
na opnieuw honen van de cilinders

wederom laten inlopen.
Als kleine jongen liet ik vele Webra 1,5cc diesel vliegtuigmotoren
inlopen in de garage. De medewerkers van de tegenover ons gelegen
apotheek konden dat maar matig
waarderen. Daarom leverde ze ons
geen wonderolie meer. Die hadden
we natuurlijk wel nodig voor de
brandstof. Ik loste dit op door mijn
vader, die arts was, een wonder36
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olierecept te laten maken en dit in
te leveren bij de apotheek … Later
liet ik de motortjes versneld inlopen
door enkele druppels zilverpoets aan
het brandstofmengsel toe te voegen.
Ik zou dat niet aanraden voor een
nieuw opgebouwde motor.
Een goede procedure
voor inlopen is:
Vet bij montage
alle assen in met
speciale assemblage
vloeistof (assembly
lube). Dit is iets wat
tussen olie en vet inzit en dus goed blijft
plakken. Grafietvet
of molybdeenvet voldoet ook.
Koop speciale inloopolie SAE 30, dit
is een olie vrijwel zonder dopes,
eigenlijk een slecht smerende olie.
Vul hiermee het carter tot het max
merkteken en zo mogelijk ook het
oliefilter. De pomp zit boven het
olieniveau. Een nieuwe, dus droge
oliepomp werkt meestal niet. Je
moet deze handmatig vullen.
De 948 cc Sprite motor heeft
een speciale vulopening hiervoor
linksachter. Bij alle A-motoren kan
je ook de banjo moer van de oliefilterleiding er af schroeven en olie
in de olie kanalen en daarmee de
oliepomp laten lopen.
Zorg voor een volle accu. Het is
belangrijk dat de olie in alle oliekanalen en lagers zit voordat deze
belast worden. Haal daarom eerst
alle bougies eruit, spuit wat olie
op de zuigers en laat de auto op
de startmotor ronddraaien tot het
oliedruklampje uit is of de oliedrukmeter halverwege staat (20-30psi).
Dit duurt ongeveer twintig seconden.
Je kan de auto nu weer voorzien van
bougies en zorg dat de uitlaatgassen

je niet kunnen bedwelmen. De auto
starten en direct tussen de 2000 en
3000 toeren laten lopen terwijl je
de oliedruk en temperatuurmeter
nauwgezet in de gaten houdt. Dit
ongeveer 20 minuten volhouden. Als
er iets misgaat, met name als de motor te heet wordt, of lekt, de motor
uitzetten. Inlopen geeft veel wrijving dus warmte. Als zuigerringen
te heet worden kunnen ze te zacht
worden. Onder geen beding de motor
stationair laten lopen want dan is er
onvoldoende oliedruk om de lagers

te beschermen. Het kan soms geen
kwaad de buren van je plannen op
de hoogte te brengen. De oud hoofdcommissaris van politie van Amsterdam woonde naast me. Hij belde
zonder mij te waarschuwen, tijdens
het inlopen, zijn jongere collega’s.
Die kwamen gelukkig niet.
Nu kan je de motor af laten koelen,
de kop natrekken, de kleppen en de
carburateurs opnieuw stellen en de
ontsteking op tijd zetten. Vervolgens
met inloopolie gewoon 500 tot 1000
km gaan rijden. Wel af en toe het
oliepeil controleren want inloopolie
is dun! Vermijdt in de hoge versnelling met hoge toeren of zware
belasting met lage toeren rijden,
zoals bergop in een hoge versnelling. Wel mag je flink doortrekken
in één en twee. Na 500 tot 1000km
kan je er gewone olie met een nieuw
oliefilter in gooien en gewoon rijden.
De kop weer opnieuw natrekken voor
de laatste keer. Kleppen stellen.
Carburateurs opnieuw afstellen. Pas
bij een volgende beurt, als hij geen
olie meer verbruikt, durf ik er TSL in
te gooien.
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Internationale Historische Hornelandrally
TEKST: Marius Hoogendam Foto’s: Erik Bruêns

De Horneland Rallye 2019
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European Healey Meeting 2022!

Update

de laatste in de oude vorm

De organisatie van
de EHM2022, die zal
worden gehouden van
13 t/m 22 juni 2022 in
Geiranger Noorwegen,
brengt een nieuwsbrief uit.
Wilt u op de hoogte
blijven van dit fantastische internationale
evenement dan kunt
u zich op de nieuwsbrief abonneren op
https://
www.ehm2022.com.

Het is voor ons beiden alweer wat
jaren geleden om aan de Horneland
rallye mee te doen. Een aparte rally
in het programma, zoals bekend
“geen rally voor watjes”. Op papier
een heel simpele rally waarbij via
punten vrije route controles gevonden moeten worden. Wat het moeilijk maakt is dat de start ’s middags
rond een uur of 1 is en de finish de
volgende ochtend. In de tussentijd
is Nederland, België, Luxemburg,
Frankrijk en Duitsland bezocht en
zijn er ongeveer 900 km’s verreden.
Deze editie was een natte, een heel
natte met 4 Healey’s aan de start.

Erik van der Klippe

De keuring verliep zonder problemen
en de geluidskeuring ging ook goed.
Enige was wel dat Erik gevraagd
werd niet tussen de zij-uitlaat en de
meetapparatuur in te gaan staan.
Hij stond daar natuurlijk niet zonder
reden. Voor ons een uitdaging deze
rally weer te doen en tevens een tryout voor de Tulp van de nieuwe bak
met rechte vertanding en het Quaife
sper.
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Op zondag 28 juli zal de 3e Veluwerit worden gehouden. De rit is
weer uitgezet door Frans Callenbach, hetgeen garant staat voor
een afwisselende toer over de
Veluwe en waarschijnlijk de IJsselvallei. Als regio Veluwe hebben
wij dit keer een paar prachtige
locaties kunnen vastleggen.

Na de start begint het eigenlijk
al meteen. In Limburg een aantal
dorpen verder een snelheidscontrole
door de organisatie. Meteen daarna
punt op de kaart maar geen controle bordje en dat om de hoek bij de
tijdcontrole.
In de nacht werd het steeds natter.
De vloer stond blank met water en
de geweldige isolatie aangebracht
door de vorige Amerikaanse eigenaar
heeft tevens een geweldige spons
werking. Niet droog te krijgen.
Het meest bijzondere is om ‘s nachts
door een enorme plas te rijden en
het water verdampt door de bloedhete uitlaat. Gevolg acuut beslagen
ramen. Toch maar overwegen een
38

3e Veluwerit

verwarmde voorruit te monteren?
Robert Millar gaat het uitzoeken.
Ergens op een verkeerde route in
een donker en nat bos ging het mis.
Keren, we moeten terug. Helaas
een verkeerde beslissing van de
chauffeur om dit om een bolle weg
te doen. Gevolg de uitlaatpijpen uit
de demper. De Healey rijdt nog wel
maar het geluid was oorverdovend.
Tijdje doorgereden maar toen de
route door dorpjes ging waar ieder-

een lag te slapen de keuze gemaakt
om de uitlaat te repareren. Met het
reservewiel de uitlaat klemgedrukt
en de pijpen er weer in. Kostte een
half uur en de gevolgen waren duidelijk. Afsnijden en controles overslaan. Uiteindelijk weer op de route
gekomen en reglementair gefinisht.
Toch altijd fijn om bij de finish Paul
Mol te zien staan die alle Healey
equipes op de foto zet. (Zie vorige
editie Healey magazine).
juli-augustus 2019

Wij gaan starten op het landgoed
Parc Spelderholt (hotel, restaurant en academie) in Beekbergen Parc Spelderholt in Beekbergen
bij Apeldoorn. De ontvangst is om
rant theehuis Uddelermeer, het hart
9:30. Dit is een schitterende locatie
van de Veluwe.
met zicht op een kasteel uit de 19
eeuw. Maar vooral bijzonder is de ac- Wij gaan eindigen op het terras van
restaurant Hofstede De Middelburg
commodatie, want het is een opleidingsinstituut voor jongeren met een gelegen aan het water van het grote
recreatiemeer bij Bussloo, gelebeperking om te leren, wonen en
gen tussen Deventer, Zutphen en
werken om na de 3 jarige opleiding
in de maatschappij te gaan werken.
Apeldoorn.
Dit is uniek in Nederland.
De lunch wordt genoten in RestauHet inschrijfgeld per equipe bejuli-augustus 2019

zond
a
28 g
juli

draagt Euro 35. Inbegrepen zijn
bij ontvangst koffie met gebak,
een lunch, een routeboek en een
routeschildje. Niet clubleden
kunnen meedoen, en betalen
Euro 15 extra.
Mocht u voor een redelijke prijs
gebruik willen maken van een
overnachting in het hotel Parc
Spelderholt, dan zijn er voor de
Healey club enkele hotelkamers
gereserveerd. Een boeking in dit
hotel zou men zeer waarderen.
Wilt u de Veluwe zien, maar ook de
bossen ruiken vanuit uw Austin Healey schrijf dan snel in.
Binnenkort staat de inschrijving open
via de website.
Ton Klunder
Regio Veluwe
Veluwe@healey.nl
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Dit jaar voor de 14e maal wordt dit grote oldtimer/
klassieker evenement georganiseerd in het Schloss Dyck
park, in Jüchen bij Mönchengladbach.
Tienduizenden klassieker- en oldtimer enthousiastelingen
komen met hun automobiel hiernaartoe. Vele honderden
hele speciale oldtimers, die je anders nooit te zien krijgt
staan er tentoongesteld, worden voorgereden tijdens
een concours d ‘Élégance en maken demonstratie ritten
op het daarvoor aangelegd circuit.
Op zeer speciaal verzoek van een aantal leden van de
AHOCN organiseren wij dit evenement dit jaar ook weer.
Kijk op: www.classic-days-schloss-dyck.de en je staat
verbaasd wat er allemaal georganiseerd wordt.

SCHLOSS DYCK

vr/za
2,3 en/zo
augu 4
stus

Kijk op: www.nikolauskloster.de voor info over dit Oblaten klooster.
Het Nikolaus Arrangement omvat 2 overnachtingen met
halfpension voor € 135,00 per persoon op 2-persoons
kamer ( € 270,00 ).
Overnachting op 1-persoons kamer kost €145,00.
Op de Healey parkeerplaats Feld-10-04 in het park
worden de dranken en hapjes gratis geserveerd. Ook het
parkeren hier is uiteraard gratis.
Zij die niet willen overnachten, kunnen het aanmeldformulier invullen en krijgen dan evenals degenen die in
het klooster gaan verblijven, de z.g. “doorrijkaart FELD
10-04” gratis toegestuurd.
Met deze kaart achter de voorruit kun je zonder oponthoud het kasteelpark inrijden naar onze gereserveerde
Healey parkeerplaats. De entree kaart moet je dan wel
nog zelf kopen bij de kassa.
Vragen? Monique Wagemans 06- 53992129
of Nick Tilmans 06- 53709609 voor verdere tekst en
uitleg.
Inschrijven is vanaf nu per mail mogelijk
Nick Tilmans, Manager Regio Limburg.
limburg@healey.nl

Evenals voorgaande jaren heeft de Regio Limburg in het
tegenover de ingang gelegen Nikolaus Kloster kamers
gereserveerd voor de overnachting.
Er wordt op vrijdagavond 2 augustus in de tuin een
avondmaaltijd geserveerd en zaterdag- en zondagmorgen wordt ontbeten in de grote refter/eetzaal van het
klooster.
Zaterdagavond 3 augustus is er BBQ in de kloostertuin.
Een mooie tuin waarin het ‘s avonds tot laat nog gezellig
samen zijn is met de andere clubleden.
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Zoals elk jaar is de Noorder Kempenrit onze eerste Healey uitstap van
het jaar. Nostalgie zal bij deze keuze
zeker een rol spelen. In de jaren
‘60 en ‘70 heb ik vele korte broeken
versleten in de bossen van Kasterlee
tijdens talrijke vakanties met mijn
ouders. Nog steeds trekt deze regio
mij aan. Komt hierbij dat de rit dit



jaar vertrekt in het Abarth Works
Museum in Lier.
Terug een dosis nostalgie, leren
autorijden in het Fiatje 850 van mijn
moeder, daarna een Fiatje 127 versleten samen met mijn broer en
(advertentie)

 

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
Ook voor je exclusieve HEALEY Outfit & Gadgets!
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6e Noorderkempenrit
mijn eerste verdiende centjes zijn
integraal naar een Fiat 131 racing
gegaan. Een extra reden om er dus
bij deze rit zeker bij te zijn. (voor
de niet kenners: Fiat en Abarth zijn 2
handen op 1 buik.
Na enkele broodjes met koffie hebben we nog een uurtje om het museum te bezoeken. Een 350 auto’s in
3 grote loodsen en
1 showroom. We
treffen onder deze
toch wel indrukwekkende verzameling een groot
aantal exclusieve
historische rallywagens, van sommige
modellen bestaan
maar enkele exemplaren. Hier moet
ik zeker nog eens
terugkeren, voor de
liefhebber: www.
abarth-gmr.be

top vandaag, geen metertje mis.
Rond 16.00u komen wij aan in “de
bosduif” te Kapellen. Na nog wat
napraten terwijl we terug op kracht
komen met spijs en drank, is het
stilaan tijd om terug naar huis te
brommen.
Graag nog een woordje van dank
aan Philippe en Ivo voor deze zeer
geslaagde 6de editie.
Zeker tot nog eens,
Groetje Griet en Jan

PS: ik moet nog de 3 dobbelstenen
bedanken, zij hebben mij een ﬂes
Champagne laten winnen, vandaar
ook de verplichting om dit artikel te
schrijven (niets voor niets in deze
wereld).

Rond 10.30u vertrekken we met
een 20-tal open Healey’s, het weer
twijfelt wat maar we zien wel, voor
het eerste deel van de rit. Een zeer
nauwkeurig en duidelijk roadbook
(proficiat Ivo en Philippe) brengt ons
na 91.7km zeer goed gekozen wegen
pal op de grens tussen VL en NL. In
café “In Holland” te Castelre, vullen
we de pauze met een gezellige babbel, en ons buikje met een biertje,
wat soep en een boterham met ei
vers uit de pan.
De namiddag rit laat ons zien dat er
in deze regio nog
plaats is voor
uitgestrekte weiden en akkers
met af en toe
wat bossen. Ik
kan volop genieten van het ritje
want het roadbook, de Halda
en mijn navigerende vrouw zijn
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CLUBWEEKEND

vr/
13,14za/zo
septe en 15
mber

branden “goed weer” kaarsen in het kerkje van Heppeneert (B) en in de kloosterkapel in Wittem.
Ook word er ruim op tijd de bekende “worst voor Clara”
geofferd. Dus goed weer tijdens ons verblijf is geborgd.
Waar te organiseren
We hebben een prachtig 4 sterren hotel geboekt in Vaals:
het Bilderberg Kasteel Vaalsbroek.
Een zeer mooie 4-sterren locatie, dicht bij het Drie-landen punt. Echt een top locatie.
Kijk eens op https://www.bilderberg.nl/vaals/kasteel-vaalsbroek
Dit hotel is gelegen onder het Drie-landen punt in Vaals
op 500 meter van de Belgische en Duitse grens, maar
net nog in Limburg. Ook zijn in het hotel alle denkbare
service, sauna, massage,zwembad aanwezig
Een terechte keuze, dit Bilderberg Kasteel Vaalsbroek hotel, zoals de deelnemers in september 2019 zullen ervaren.
Een goed hotel in een hele mooie omgeving is geborgd.
Bevrijding Zuid-Limburg september 1944
Hier besteden we tijdens de diverse

Clubweekend Limburg in Vaals
Het Clubweekend 2019 staat er aan te komen en we zijn
flink op weg met de organisatie.
Nog maar 3 maanden te gaan en het wordt een prachtig verzorgd weekend voor mensen met dezelfde Healey-passie.
Wat bieden we je tijdens het weekend?
-Twee overnachtingen in een luxe twee-persoons kamer
-Bewaakte parkeerplaats bij het kasteel.
-Fotoshoot van je auto in een aparte omgeving
-Ontvangst met koffie en gebak op de vrijdag
-Prachtig routeboek, welkomst cadeau en goodybag
-Grill avond op de vrijdag avond (afhankelijk van het
weer buiten of binnen)
-Voor de liefhebbers een avond rit in het donker op de
vrijdag avond
-Uitgebreid ontbijt op zaterdag morgen
-Prachtige rit door de Belgische Ardennen en de Duitse
Eiffel
-Picknick of een luxe lunchpakket (afhankelijk van het
weer)
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rondritten ook aandacht aan. Het is dan
precies 75 jaar geleden dat de bevrijding van Zuid-Limburg een feit was en
begonnen de geallieerden hun opmars
door Nederland en België. Diverse
festiviteiten zijn er tijdens ons weekend in
Zuid-Limburg. Ook een bezoek aan de grote Amerikaans Oorlogskerkhoven in Zuid-Limburg en de Belgische
Voerstreek is aan te raden.
Inschrijving
We hebben bij het hotel 75 kamers gereserveerd. Op dit
moment is er nog een aantal kamers beschikbaar. Voor
de extra nacht op donderdag avond 12 september hebben we ook nog een 3 tal kamers beschikbaar.
Kom je al op donderdag, dan zorgen wij voor een leuk
programma op de vrijdag.
Inschrijven via : https://www.healey.nl/events/Clubweekend-2019/
Namens het team van de Regio Limburg, tot ziens in
Limburg
Nick Tilmans, regio-manager 06-53709609
clubweekend@healey.nl

-Stijlvol diner in de feestzaal op zaterdag avond
-Feestavond in de feestzaal met live band
-Uitgebreid ontbijt op zondag morgen.
-Mooie route door Zuid-Limburg en een stukje Voerstreek
-Afsluitende brunch op een prachtige locatie in
Zuid-Limburg
-Afsluiting, kiss en goodbye rond 15.00 uur
Wat kost het?
De deelname aan al dit moois kost €638,00 per equipe.
Kom je alleen dan betaal je de helft.
Verdere prijzen voor de eenpersoonskamer en de extra
nacht kun je op de Healey Site vinden.
Wanneer in 2019
Het Clubweekend Limburg wordt georganiseerd van vrijdag 13 tot en met zondag 15 september.
Dit is ruim na alle vakanties. Goed weer tijdens het
weekend is voor het slagen uiteraard bijzonder belangrijk.
Wij hebben in Limburg een probaat middel hiervoor: er
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Even
voorstellen

Mijn
langst
lopende
relatie
Jaap Fisher deed een poging om de definitie van liefde helder te krijgen in zijn lied
“sprookje”. “Liefde is minnen, samenzijn in
tienuurs beginnen. Mijn is dijn en warm van
binnen. Liefde is niet houden van, je kunt van
zoveel vrouwen houden. Je kunt met zoveel
vrouwen trouwen als je er wat in ziet, maar
liefde is dat niet”. Liefde laat zich haast niet
vangen in woorden, daarom wordt er ook zoveel over gezongen. Of het nu om liefde voor
vrouwen gaat of over grommend en oogstrelend blik; passie en liefde zijn rare dingen.
Voor allebei de zaken geldt: wat is het heerlijk om ervan te houden. Mijn langstlopende
relatie is die van blik.

Een eerste kennismaking

Onze zeer gewaardeerde hoofdredacteur
drong erop aan om een artikel te schrijven,
waarin ikzelf de hoofdrol zou spelen. Nagenoeg in elk nummer verzorg ik de humanintrest verhalen. Dat doe ik graag omdat
auto’s leuk zijn, maar het natuurlijk altijd
interessanter is om de man of vrouw achter
de passie te ontmoeten. Zelf ben ik verliefd
geworden op achttienjarige leeftijd. Dat
wil zeggen wanneer we het over liefde voor
auto’s hebben, want op het andere vlak was
ik al veel eerder actief. Voorop in de historie van mijn gemotoriseerde passie staat de
Heinkel scooter. Daarmee verplaatste ik me
naar de Pabo in Eindhoven. Net toen ik thuis
de bocht om kwam, kreeg ik voorrang van een
Austin Healey die kennelijk bij ons in de buurt
woonde. Ik herkende meteen de geprolongeerde koplampen en de fraaie lijnen van de
46

hardtop. Toevallig ontdekte ik diezelfde week
dat de eigenaar een bevriende relatie was
van mijn ouders. Toen wij enkele weken later
op bezoek waren, mocht ik even de stoelen
proberen en het dashboard verkennen. Nog
die avond maakte ik een afspraak om eens
mee te kunnen rijden. Tijdens die rit vertelde
de man mij dat hij de tweede eigenaar was.
De eerste, een textielfabrikant, was met zijn
nieuwe Healey op vakantie naar Frankrijk
gegaan en daar was het kentekenbewijs gestolen. Daarom werd er een EX-nummer op de
wagen uitgegeven. Na de rit wist ik het zeker:
“ik was verliefd”. Enkele weken later vertelde
een goede vriend van me dat hij een Healey
had gezien, met flinke achterschade, die werd
afgesleept naar garage Holland, de officiële
BMC-dealer in Tilburg. Bij navraag bleek het
om de Healey te gaan waarin ik “ontmaagd”
was, om het zo maar eens uit te drukken.

Kopen?

De Healey bleek van achteren onheus benaderd te zijn door een dikke GMC-vrachtwagen.
Tot aan de deuren had de vrachtwagenbumper
zich in de carrosserie geboord. Daarbij was
zelfs de hardtop geraakt. “Ik krijg van de verzekering 600 gulden voor het wrak”, aldus de
eigenaar. “Wil je hem kopen voor dat geld?”
Destijds was 600 gulden best een flink bedrag.
Voor 1500 gulden kocht je een rijdbare MGA.
Ik was net eigenaar van een “Dauphientje”
geworden voor 1100 gulden. Bovendien was
ik nog steeds student. Samen met mij vriend
konden we ieder 300 gulden bij elkaar sprokkelen en werden we voor 600 gulden eigenaar.
Het kentekenbewijs zat er niet bij. Dat was

ingetrokken, vanwege de Total loss verklaring.
Onze ouders gingen uit van een one-nightstand, hoewel zij dat nooit zo zouden hebben
omschreven, maar het bleek echte liefde.

Healeys waren niet zo dik gezaaid. Bovendien was de naamsbekendheid niet heel erg
groot. Iedereen zocht mee en in veel gevallen
kwamen we uit bij een Mini of andere Austin. Zelfs in België waren we niet succesvol.
Een oom van me traceerde er tenslotte een
op een sloop in Amerongen. De voorkant was
behoorlijk gehavend. “Ze zijn er mee dwars
door een Volkswagenbus gereden”, aldus de
man met de sloophamer. Ook inwendig was
het niet veel soeps. De stoelleuningen waren
half afgezaagd en de zescilinder was vervangen door een vierpitter. Die was overigens wel
van het juiste merk. De ruimte tussen radiateur en motorblok was dientengevolge enorm.
Voor 500 gulden mochten we hem meenemen
en werden we eigenaar van zowel een Healey
in troosteloze staat als het kenteken ervan.
Dat stond merkwaardig genoeg op naam van
ene meneer Maigret, de hoofdrolspeler in de

Don van Gool
belicht
tweemaandelijks
iemand met een
passie voor Healeys.
Don is één van de
“Founding fathers”
van de club
maar de huidige
generatie
clubleden weten
daar toch niet zo
veel van.
Ik heb hem
gevraagd om eens
iets over hemzelf
te vertellen.
Hieronder
een artikel over
zijn liefde
voor de Healey.
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de 100-6 van Maigret

Chirurgenwerk

“Die krijg je nooit meer de weg op” en
“Hedde daar nog geld vur gegeven!”. Zomaar
enkele opmerkingen die ons ten deel vielen.
Het restauratieplan was echter heel duidelijk. We zouden simpelweg moeten zoeken
naar een Healey met veel voorschade en dan
van twee Healeys één complete maken. Dat
zoeken bleek echter niet zo eenvoudig, want
juli-augustus 2019

detectiveboeken van Simenon. Wellicht had
het fatale ongeluk dan toch iets te maken met
een achtervolging van schurken? 500 Gulden
was veel geld misschien. Tegenwoordig zou
het kentekenbewijs al meer waard zijn. Met
een beitel en hamer hadden we de achterzijde van onze aankoop keurig verwijderd en
dachten bij de 100/6, die we aangeschaft
49
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Sardinië

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

hadden, hetzelfde te doen. De enorme laag
bitumen maakte dat helemaal onmogelijk en
werd de hulp ingeroepen van een snijbrander.
►vervolg van pagina
Zo werd een halve Healey chirurgisch verwijderd. De restanten van de voorzijde werden
nauwkeurig gedemonteerd en opgeslagen.
Het chirurgenwerk had 60 kilometer van onze
aankoop plaatsgevonden. De gedemonteerde

achterkant moest dus huiswaarts gereden
worden. Geen trekhaak maar wel een oude
imperiaal. Daarom werd de achterzijde van
de Healey op de imperiaal gehesen, die we op
het Dauphientje hadden gemonteerd. Dat dit
transport wel eens voor juridische consequenties zou kunnen zorgen, begrepen we ook wel.
Daarom vond dat om een uur of drie ‘s-nachts
plaats.

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.

Een restauratie met leermomentjes en een “gelukkie”
Twee halve Healeys tot één stuk smeden en
spuiten zou ons niet lukken, dus gingen we op
onderzoek. De prijsopgaven varieerden van
400 tot 1200 gulden. Dat we voor die laatste
optie kozen, moge duidelijk zijn. Het schuren
zouden we zelf doen. Na ruim veertig jaar weten we dat plaatwerk vakwerk is. Na heel veel
dunne vingertoppen en verwoestende kritiek
van onze gastheer, mocht de grondlak er op.
Juist op die dag kwam een man in de garage
en merkte op dat hij nog zo’n auto wist te
staan. Pa had het ding in beslag genomen, de
zoon mocht er niet in rijden. “Weet u dat wel
zeker? Zal wel een MGA zijn”, probeerden we.
We kregen het adres en vonden inderdaad bij
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een boer een originele Healey 100 van ‘53.
Die mochten we voor 900 gulden kopen en die
hadden we natuurlijk niet. De vader van mijn
vriend, die ook iets met auto’s had, had wel
zakgeld over. Zo kon het gebeuren dat we met
twee Healeys door Brabant reden. Dat ”rijden” moet wel met een korrel zout genomen
worden. De benzine kostte in die tijd 50 cent.
Voor vijf gulden had je dus tien liter. Wanneer
een Healey één op vijf loopt, kun je dus 50
kilometer rijden. In theorie dan. Tjonge, wat
heb ik veel geduwd omdat we droog vielen.
Wordt vervolgd.
Don van Gool
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Healey Handel

AUSTIN HEALEY OWNERS CLUB NEDERLAND EN DUTCH HEALEY COMPETITIONS
Opgericht 6 april 1975,
aangesloten bij de FEHAC
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
Website
www.healey.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
Evenementen Leo Dorjee
Varenmos 30, 3904JX Veenendaal
evenementen@healey.nl
0653154484
Dutch Healey Competitions Rinus Sinke
Geenestraat 2 C4, 6031 VM Nederweert
dhc@healey.nl
0495632707 of 0653196210
FUNCTIONARISSEN
Ledenadministratie Annie Veen
Zilverberkzoom 67, 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.
Eetcafe de oude Veenhoop, Veenhoopseweg 52, Smilde, 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)

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

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)

Te koop
Austin Healey MKII van 1963
Volledig gerestaureerd
Wagen is in topstaat
Met 5-Speed schakelbak merk Toyota
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Info bij De Decker Daniel
Lidnr 12903
Email: daniel.dedecker2@gmail.com
Gsm: 0032 468 030813 (Puurs - België)

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

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

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.

!!
T
H
C
O
K
R
E
V

Extra koel fan
In 2000 totaal gerestaureerd ( foto
reportage beschikbaar).
Prijs: € 19.500,=
Info: 0618051513
Lidnr 12443

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
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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

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

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

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

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)
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Regio Nijmegen
Regiomanager Frank Kuiper
nijmegen@healey.nl
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Healeyclubwinkel

Tableau Ereleden
Hans Broers († 2009)
mede oprichter AHOCN
en eerste voorzitter
van de vereniging.

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.

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.

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.

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.

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
club-evenementen, 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.

Calendarium
van begin juli t/m december 2019
Algemene evenementen
2 t/m 4 augustus
14e Schloss Dyck
Limburg/Classic Days
31 augustus
Classic Wings and Wheels
DHC/Classic W&W
27 oktober
British Carparts Day 2019
AHOCN/TRclub Holland
Tourritten
6 juli
28 juli
25 augustus
1 september
13 t/m 15 september
29 september
26 oktober

DHC
9 en 10 november
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AHOCN Clubbadge, stof met goudrand
AHOCN Clubbadge stof
AHOCN Clubbadge, vuurgeëmailleerd fullcolor

Marlene Claassen - Beheerder Healeywinkel
+31 46 4331354 - www.healey.nl - winkel@healey.nl

€ 15,00
€ 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

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

5e BBQ rit
Midden
3e veluwerit
Veluwe
12e Twentse Zomerrally
Oost
2e Barbequerit
Noord
Club weekend
Limburg
Zeeland rit
Zuid/West - Flanders
9e Halloween rit
LImburg

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

B. Verstraete Hochfelden (Zw)
H.V.J. Sormani Epse
R.C. Kuiper
‘t Harde

100 BN1 1954
Sprite AN5 1958
Nog geen Healey

Annie Veen

De Langste Nacht
DHC
juli-augustus 2019
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30 JAAR HEALEY’S

MICHIEL CAPELLE
RESTAURATIES

De auto’s van Ettore Bugatti, Walter Bentley, Henri
Morgan, Frederic Henry Royce, de gebroeders
Duesenberg, Henri Ford, Hispano Suiza, Alfa
Romeo en vele andere merken vormen een
legendarische klasse, die tot op de dag van
vandaag niets aan glans heeft verloren. Het
is nog steeds een genot om in zo’n auto te rijden.
Elke klassieker is uniek en heeft voor u, als
eigenaar, een onschatbare waarde. Klassiekers
vragen om een speciale behandeling, ook op
het gebied van verzekeringen. Wij verzekeren
alle klassiekers op unieke wijze, op basis van
vaste taxatie en tegen een prettige premie. Wilt u
een offerte? Bel (0513) 614444 of ga naar
www.kuiperverzekeringen.nl.

Verzekerd volgens FEHAC-normen

NIJVERHEIDSSTRAAT 22
7041 GE ’S-HEERENBERG

RESTAURATIES
CARROSSERIE
ONDERHOUD

0314 - 66 43 10

INFO@MICHIELCAPELLE.NL
WWW.MICHIELCAPELLE.NL

153121 AcconAvm Advertentie Michiel Capelle DF.indd 1

09-03-15 16:56

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

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

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

New Product Highlights Include:
Braking

Suspension

Gearbox

Steering

100S Parts

DENIS WELCH MOTORSPORT,
YOXALL, BURTON ON TRENT, STAFFS DE13 8NA, ENGLAND
Bezoekadres: Breedpad 21, 8442 AA Heerenveen Postadres: Postbus 116, 8440 AC Heerenveen
Tel. (0513) 61 44 44 Fax: (0513) 61 37 42 www.kuiperverzekeringen.nl info@kuiperverzekeringen.nl
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Parts Hotline: +44(0)1543 472244 E-mail: sales@bighealey.co.uk
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www.bighealey.co.uk
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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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