44e jaargang nummer 5, september-oktober 2019
Oﬃcieel orgaan van de Austin Healey Owners Club Nederland

“Genieten”
september-oktober 2019

1

Dé Austin Healey
specialist van Nederland

Colofon
De Healey is het clubblad van de
Austin Healey Owners Club Nederland en
de Dutch Healey Competitions
Redactie
Lex Veen
Zilverberkzoom 67, 2719 HX Zoetermeer
redactie@healey.nl,
0622785608
Vormgeving en opmaak
Paul Mol
Advertenties
Jacques Boonekamp
acquisitie@healey.nl

Modern service for
your classic Healey
ONDERDELEN

RALLYPREPARATIE

Onderdelen Webshop met groot assortiment uit voorraad leverbaar.

Ombouw en aanpassingen voor competitiegebruik.

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

REVISIE

betreffende Healey model, passing gegarandeerd! Met wisselende

Volledige revisie met alleen hoge kwaliteit onderdelen van vier en zes

voorraad ook goede gebruikte en gereviseerde onderdelen.

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

SERVICE

SU carburateurs.

Inspectierapport vooraf met prijsopgaaf reparatie. Levering en
montage interieurbekleding en panelen. Reparatie, onderhoud en

DE AUSTIN HEALEY SPECIALIST VAN NEDERLAND

rallypreparatie Big Healey`s.

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

SCHADEHERSTEL

en kunt u terecht voor technische vragen.

MODERN SERVICE FOR YOUR
CLASSIC HEALEY

Drukkerij
Drukkerij Van den Dool,
Industrieweg 4, 3361 HJ Sliedrecht
info@drukkerijvandendool.nl
0184-418177
Aan dit nummer werkten mee:
Don van Gool, Bertus Bleiji, Rob Oudshoorn, Rinus Sinke, Jaap Sinke, Paul Mol,
Leo Dorjee, Marlène Tilmans, Han Punte,
Benno Versloot, Flip Brühl, Annie Veen,
Jetze Visser, Jan Visser, Jojada Reiss,
Philippe Deckers,Chris en Henk Kuipers,
Sonja Bakker, Ben Reimerink,
Auto Bild Klassik, Paul Meersman,
Nick Tilmans, Dorine van Tuijn,
Saskia Honders, Roel en Babs Wiewel,
Frank en Nicole van Damme-Crul
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
per jaar € 25,Contributie na 30 juni € 30,- voor AHOCN
en € 12,50 voor DHC
Inschrijfgeld (eenmalig) € 20,-

Volledige verzorging van schadeherstel en montage van

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

Onderdelen
Rallypreparatie
Onderdelen Webshop met groot assortiment uit voorraad leverbaar
Ombouw en aanpassingen voor competitiegebruik.
Nieuwe onderdelen met een goede pasvorm, goede kwaliteit en
Flex isAutomotive
B.V. | Achterweg
4171 BD Herwijnen
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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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Veel leden hebben in de afgelopen maanden genoten van hun
Healey en alles wat daarmee samenhangt. Aan gelegenheden geen gebrek,
al blijven de aantallen per evenement veelal steken op enkele tientallen,
wat dus maar enkele procenten van het ledenbestand per evenement is.
Maar gezellig was het wel. Annie en ik zijn bij diverse evenementen geweest en de sfeer is zonder uitzondering top. Dat spat ook af van de foto’s
en de enthousiaste verhalen. Ook nieuwe leden vinden snel hun draai. Ik
hoor echter wel eens dat men niet aan een rit deelneemt omdat een paar
honderd kilometer op een dag te veel van het goede is. Gelet op de fysieke
beperkingen die deze vaak wat oudere leden helaas hebben begrijp ik dat
prima, maar wellicht dat een dagje eerder vertrekken en een hotelovernachting de afstand per dag wat draaglijker maakt. Eerlijk gezegd doen wij
dat ook steeds vaker. De heenreis via mooie binnenwegen rijdend naar de
locatie (navigatie op “vermijd snelwegen” zetten), een comfortabele nacht
en een lekker ontbijt. Je komt dan fris aan de start en het vormt meteen
een leuk weekend vullend programma.
Er zijn ook leden, die een ééndaags uitstapje met de Healey niet voldoende vinden. Soms gaan ze er een paar weken mee op vakantie, wat een
echt bijzondere ervaring is, maar het kan nog veel gekker. Kijk dan maar
eens naar de Peking-Parijs rit waar twee Australische liefhebbers met een
Healey 100/4 wekenlang met 400 tot 600 km per dag in totaal 14.000 km
aflegden. Een herhaling van de monstertocht die in 1907 voor het eerst
werd verreden. Petje af voor deze diehards, maar ook voor de duurzaamheid van de Healey!
Krijgt u de smaak te pakken maar wilt u niet meteen een overtocht naar
Peking boeken: in dit blad een heads-up voor een paar langere trips van
onze club, waaronder de trip naar Le Mans in 2020, naar Goodwood Revival
in 2021 en de European Healey Meeting in 2022. Heel wat om naar uit te
zien!
En dan hebben we nog iets bijzonders. Met Healeys wordt veel gedaan:
gezelligheidsritten, rally’s, races, verzamelen, sleutelen en niet in de laatste plaats als lijdend voorwerp om eindeloos gezellig over te ouwehoeren.
Daar besteden we in elk blad en op elke koffieklets aandacht aan. Maar er
is sinds kort nog een activiteit aan toegevoegd: fungeren als wetenschappelijke testbank. In dit nummer uitgebreid aandacht voor datgene wat een
auto verbindt met de aarde via vier contactvlakjes ter grootte van een
bierviltje: banden. Er is een groot aantal banden voor klassiekers getest
en de resultaten staan in dit clubblad. Als u het hebt gelezen, kijk dan ook
eens naar het rubber onder de eigen Healey en hoe oud dat is. Letterlijk
een zaak van levensbelang. De testen zijn uitgevoerd met een historisch
beroemde Healey van een bekend clublid. Met dank aan het autoblad “Auto
Bild Klassik” mochten we het artikel integraal overnemen.
Deze keer geen nieuwspagina’s van het museum. De afgelopen nummers
heeft het museum zeer mooie artikelen geleverd en voor het volgende
nummer hebben we ook weer wat moois, maar we slaan het nu een keer
over. Gelukkig besteedt het fantastische autotijdschrift Octane ruim aandacht aan het museum.
Lees het artikel op https://www.octanemagazine.nl/healeys-in-vreeland/
Veel leesplezier, Lex Veen
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Steering Column
Voorzitterspraat augustus 2019
Zomer, heerlijk, wel wat warm op sommige momenten
maar dan hebben we gelukkig wat te klagen. Een Nederlander die niet klaagt is niet in orde en on-Nederlands
dus. Klagen doen wij bij uitstek over het weer is vast te
komen staan na universitair onderzoek. Wat ze al niet
verzinnen bij die universiteiten. Te warm, te koud, te
nat, te veel wind, te veel sneeuw, te weinig sneeuw, te
weinig wind en noem maar op. Zelf klaag ik over te weinig kilometers. Wat het laatste betreft word ik toch wel
wat afgeremd door mijn chef Mieke. Het rijden met die
Healey is toch wel een genot maar mijn chef wil ook wel
eens ergens kijken, drinken, kopen of iets dergelijks,
vandaar de afremming.
Gelukkig weer wat leuke ritten gereden de laatste twee
maanden. De Good Morning rit in Limburg die startte
om 5.00 uur. Prachtige rit met mooi weer en genieten
van de natuur waarbij je de vogels hoort fluiten en geen
verkeer.
De BBQ rit van Regio Midden. Het ontdekken van wegen
die we nog nooit bereden hebben en met een heerlijke
lunch en afsluitende BBQ van de huis BBQ-meester van
het Museum.

De Veluwe rit met prachtige wegen op en rond de Veluwe met heerlijk vloeiende bochten en natuurlijk onze
vakantie naar Ierland en Wales (zie mijn reisverslag).
Gelukkig toch wat kilometertjes achter de rug en we
hebben ook nog wel wat te gaan.
Over nog wat te gaan gesproken. Het clubweekend zit
nog niet vol en daar begrijp ik niets van. Het Bilderberg
hotel in Vaals is een mooie locatie en de omgeving,
Limburg, België en Duitsland, is prachtig. De organisatie is in handen van de regio Limburg die veel ervaring
heeft met het organiseren van dit soort evenementen
zoals een vorig clubweekend, het Lustrum in Lahnstein,
Schloss Dyck en diverse ritten. Ik hoor wat gemor over
de prijs, maar daar krijg je toch wel veel voor terug.
Bilderberg is een prachtig hotel en dat kost iets meer,
maar daarnaast stijgen de prijzen overal. De economie
trekt aan wat vertaald wordt in meer vakantiegangers
en dus hogere prijzen. Het vreemde is dat er een groep
Engelsen zouden komen maar afgehaakt zijn vanwege de
Brexit en daar snap ik helemaal niets van….
Nog even dit: Paul van Vliet vertelde dat zijn zus als vrijwilligster bij de daklozen werkt en uit solidariteit een
cabrio heeft gekocht…………..
Bertus Bleiji
Voorzitter

Rob Oudshoorn
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PEKING TO PARIS 1907
een
ongekende
monstertocht
De tocht die in 1907 voor het eerst werd
gemaakt spreekt sindsdien tot de verbeelding
bij vele avontuurlijk aangelegde autorijders.
De oorspronkelijke wedstrijd was uitgeschreven door het Franse dagblad Le Matin dat een
mooi verhaal zocht voor de zomerperiode.
De rit duurde echter wel wat langer dan een
“matin”: ruim zestig dagen voor de snelste
equipe en ruim tachtig voor de traagste.

ééncilinder Dion Bouton

De route liep van Peking via Mongolië, Siberië en Rusland naar Parijs en besloeg 14.994
km. In die tijd lagen er nauwelijks wegen, er
waren geen benzinestations en radioverbindingen waren toen ook nog niet beschikbaar.
De “wegen” liepen over hooggebergtes,
langs ravijnen, door modderige vlaktes,
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Spyker, viercilinder,
15 pk, vierwielaandrijving

6 pk Contal,
tweetakt driewieler

Op pagina 9 en 10 treft u een impressie aan
van deze tocht die in 2019 opnieuw is verreden. En deze keer namen 120 equipes deel
aan de trip. Waaronder een Healey100/4. Dat
was indertijd wel anders, want de wedstrijd
ging tussen slechts vijf automobielen: twee
ééncilinder 10pk Dion-Boutons, een 6pk Contal (een tweetakt driewieler!), een viercilinder 15 pk Spijker met vierwielaandrijving (!)
en een Itala met een sterke 7,433 cc grote
40pk motor. Dat waren in die begintijd van
de autotijdperk serieuze merken maar toch
nog zeer primitieve constructies. Van de vijf
equipes haalden vier de eindstreep. De Contal
strandde onderweg.

en de verbindingen is dat het eigenlijk nog
steeds.
Neerlands trots in deze race was natuurlijk de
Spyker.
Deze werd bestuurd door Charles Godard,
een avonturier en levensgenieter die door
Jacobus Spijker als “fabrieksrijder” werd
aangetrokken. De firma Trompenburg waar de
Spyker werd geproduceerd kon als startende
autoproducent wel wat publiciteit gebruiken.
Het gedrag van Charles Goddard heeft de heer
Spijker heel wat wat hoofdpijn bezorgd, maar
de Spyker finishte wel als tweede.

Spyker, 1907

Itala
Itala, 7.433 cc, 40 pk

over gammele houten bruggen en door dorre
woestijnen zoals de Gobi. Automobielen waren in grote delen van het gebied waar men
doorheen trok, volkomen onbekende vervoer-
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middelen en ook de bevolking was niet altijd
even gebrand op deze luidruchtige, duivelse
voertuigen (er is dus niet veel veranderd..).
Voor de bevoorrading met eten, drinken en
brandstof moesten er over de hele lengte
van de rit om de paar honderd kilometer
voorraden worden aangelegd. En deze auto’s
lustten wel een slokje. Kortom: de race was
een avontuurlijke, maar ook zeer hachelijke
onderneming.
En ondanks de enorme ontwikkelingen van de
auto’s, de infrastructuur, de ondersteuning

september-oktober 2019

De race werd met een zeer ruime voorsprong
van drie weken gewonnen door het Italiaanse team met de Itala. Dat team bestond uit
drie personen. De teambaas was de Italiaanse prins Scipione Borghese, Ettore Guizzardi
hanteerde het volant en de belevenissen van
het team werden bijgehouden door Luigi
Barzini. Het fantastische verhaal wat hij daarover heeft geschreven over alle ontberingen,
ongelukken, bevoorradingsproblemen en de
uiteindelijke triomf is een absolute must voor
petrolheads (ISBN 90 6410 159 0).
De originele Itala, die als eerste Parijs binnen
kwam, bestaat nog steeds en verschijnt regelmatig op classic car shows.
De Spyker is helaas gesloopt, maar in het
Louwman Muuseum is een identiek exemplaar
te bewonderen.
Bronnen: Wikipedia, Louwman Museum
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Peking to Paris 2019

Endurance Rally
Austin Healey 100/4 - 1954

Wij volgden het fantastisch avontuur
van Gidget, de Healey 100, op een
lange afstand Regularity rally waarbij zij 9 landen doorkruisten en meer
dan 14000 km werd afgelegd in 36
dagen.
Samen met meer dan 100 deelnemers verschenen zij aan de start in
Peking. De meeste in goed geprepareerde Pre-War bolides van Engelse
of Amerikaanse makelij. Ook enkele
Europese merken waagden de sprong
naar de eeuwige roem. Zo was er
ook een Motori Contal drie-wieler
die na 112 jaar het exploot van de
toen gestrande Franse equipe Pons
en Fouclaud overdeed. Zelfs een
met stoom aangedreven Laudelet uit
1905 nam de uitdaging aan.
Onder al dit moois, één Austin-Healey 100 van de Australische equipe
Ashton Roskill en Giles Cooper.
Ongekende avonturen beleefden zij
in Mongolië en Kazachstan. Soms
voer de route door schier onmogelijk
terrein voor een 100, ondanks alle
goede voorbereidingen en upgrades
aan de wagen.
Via hun FB pagina en blog kon men
hun exploot dagelijks volgen.
De gastvrijheid van de lokale bevolking en de kunde van de dorpssmidse, dikwijls tot laat in de nacht,
maakten het voor deze equipe mogelijk om elke dag weer aan de start te
verschijnen.

TEKST: Philippe Deckers

Hierbij een relaas van de Gidget equipe
Ashton Roskill / Giles Cooper die de epische rally
Peking to Paris uitgereden hebben, bij hun aankomst
van de voorlaatste etappe in Ieper (Ypres), op 6 juli 2019.

de 2 helden met helemaal links Philippe Deckers
op de Grote Markt in Ieper (Ypres)

De Grote Markt was schier te klein
voor de toeloop van het vele volk, supporters en familie van de deelnemers.

Ca 14.000 km in 36 dagen, een fantastisch avontuur.
Philippe Deckers, regiomanager van de Healey Club
Flanders, heeft via Facebook en Blog dagelijks de heldendaden kunnen volgen van deze embassadors van de
Australische Healey wereld.
10
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Groot was hun opluchting toen zij op
de voorlaatste dag naar Parijs, op de
Grote Markt in Ieper aankwamen.
Dit was tevens de laatste etappe van
de Regularity wedstrijd.

U kunt hun epische reis herbeleven via FB pagina:
https://www.facebook.com/search/top/?q=gidget%20austin%20healey&epa=SEARCH_BOX
En via Youtube de verschillende etappes van de rally bekijken :
https://www.youtube.com/results?search_query=peking+paris+rally+2019
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Zeelandrit

Preview

www.healey.nl/evenementen

zond
ag
septe29
mber

Dit jaar hebben wij, Regio Zuid-West en Regio
Flanders, met vereende krachten een uiterst
boeiende Zeelandrit uitgezet.

De Ralllykalender 2019 en alle informatie over de DHC staat op de website
www.healey.nl onder DHC en DHC Rally Championship 2019, compleet met
de aktuele tussenstanden.

Zelden zult u in een ononderbroken opvolging
van leuke dorpjes, fijn berijdbare dijkjes,
mooie schorren en prachtige vergezichten,
twee pareltjes van Zeeuwse eilanden zulks
danig ontdekt hebben.
Onze start-, middag- en eindlocatie zijn zorgvuldig gekozen.
Elk uniek in hun eigen karakteristieke omgeving.

De dit jaar nog meetellende rally’s voor dit Championship zijn:

Classic Gelderlandrit. Nog voldoende plaats om in te schrijven!
www.gelderlandrit.nl
Glasstad Classic Car Rally in Leerdam. Nieuwe rally voor elk niveau, inschrijving open.
www.lions-leerdam.nl

Bijeenkomst vanaf 09:00 in het Strandcafé
Saus op de Boulevard in Bergen op Zoom.
Hier wordt koffie en appeltaart geserveerd
voor iedereen.
De briefing wordt gegeven rond 10:00, waarna
kan worden gestart aan de hand van een uitvoerig routeboek met bol-pijl, dat verdwalen
haast onmogelijk maakt.
De middagstop wordt midden in het hart van
het idyllisch stadje Veere, op wandelafstand
van het centrum, gehouden in restaurant De
Werf met zicht op de jachthaven. Een ruime
parking is voorzien vlakbij.
Tijdens de namiddag route ronden wij Duiven-Schouwenland en gaan binnendoor terug
naar Goes, waar wij vanaf 16:30 ontvangen
worden op het prachtig terras van de Goese
Golf club. Daar wordt de dag afgesloten met
een glaasje Bubbels en een portie exclusieve
handgemaakte bitterballen.

Wij hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten
in Bergen op Zoom en er samen een prachtige
dag van te maken.

Naar wens kan er vanaf 18:00 met een keuze
menu worden gedineerd in het restaurant. Dit
kunt u bij inschrijving aangeven.

Het Zeelandrit Team
Kees van Beijmerwerdt
Philippe Deckers

Drie Provincien Rit, start vanuit Dalfsen. Inschrijving open.
www.rallycontrol.nl/drie-provincien-rally
De Langste Nacht, de 12e editie onder leiding van Leo Dorjee en Marcel de Reuver.
www.delangstenacht.com
Het DHC Rally Championship 2019 wordt waarschijnlijk weer in deze laatste rally van het jaar beslist.
Rond middernacht is er een spectaculaire proef opgenomen op het RDW testcetrum in Lelystad.
Komt dat zien of beter schrijf in en doe zelf mee.
Op alle TC’s overal in het land is ook steeds veel te zien. Op www.delangstenacht.com kun je vanaf 15 oktober zien
waar de dichtsbijzijnde TC te vinden is.
Op de British Carparts Day in Gorinchem op 27 oktober is er op de AHOCN/DHC stand mogelijkheid
voor aanmelding voor de Le MANS CLASSIC 2020, voor een fantastisch bezoek aan de
welbekende camping en de races gedurende 24 uur op het Le Mans circuit.
Race/Rally event.
Januari/februari 2020, in het Healeymuseum.
Wat gaan we daar zien? De spectaculaire prijsuitreiking voor het DHC Rally Championship 2019, in zowel de Tour- als
de Sportklasse en een demonstratie van een echte Works Rally Car.
Verder allerlei interessante zaken voor een rally Healey.
Polis Klassiekerverzekering!
Als je de Healey na 3 jaar verplicht opnieuw laat taxeren, het taxatie rapport hebt opgestuurd naar de verzekering,
krijg je ook een vernieuwde polis met een polis-volgblad. Natuurlijk lees je het polis-volgblad en daar staan enkele
belangrijke zaken in. Lees maar eens na bij je verzekering wat er geschreven staat over de Stallingsclausule,
Cabriolet Clausule en Centrale Stroomonderbreker.
Belangrijke zaken als je met jouw Healey een mooie reis maakt en de Healey gestolen word!

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.

Rinus Sinke,voorzitter DHC:
dhc@healey.nl
Wim Janzen, rallyafdeling DHC:rally@healey.nl
Jetze Visser, algemeen DHC:
jetzev@gmail.com

12

september-oktober 2019

13

september-oktober 2019

+31653196210
+31624198007
+31653400797

13

e

reportag

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.

Rit om de Noordkop
Tekst: Sonja Bakker en Ben Reimerink

het vertrek bij de
firma Hemke

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.

de dochters van
Frank v.d. Struijt

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.

Stichting Kunsttuin
Nederlands Kremlin
in Winkel

 

m e n s w e a r
Hoofdstraat
Woldstraat 38 53

MEPPEL
Meppel

Om 09.30 uur waren de dames Sonja en Francis al druk
bezig om voor de deelnemers aan de Rit om de Noordkop
koffie te zetten met een heerlijke punt appelgebak. Dat
ging er best in!
Het enthousiasme van de deelnemers was geweldig ook
al omdat het weer uitzonderlijk mooi was.
De opkomst was 14 auto’s en 28 mensen.
Na wat over en weer gepraat te hebben zijn we om
10.45 uur gaan rijden.
Frank v.d. Stuijt liet zijn dochters in de Sprite rijden.
Jong geleerd….
Vanaf de caravanstalling en opslag van de firma Hemke
zijn we richting de Noord-Hollandse kust gegaan via de
dorpen Schoorl en Bergen en langs de kernreactor van
Petten. Vandaar liep de route weer het Noord Hollands
landschap in en via leuke pittoreske dorpjes kwamen we
uit in Nieuwe Niedorp.
Daar stond bij Restaurant de Rijd een eenvoudige maar
lekkere koffietafel klaar. Nadat iedereen verzadigd was,
zijn we het tweede deel van de rit gaan rijden.
Na een aantal kilometers kwamen we bij Stichting Kunsttuin Nederlands Kremlin in het dorpje Winkel, dat door
de eigenaar Ger Leegwater in 35 jaar is opgebouwd.
Het was voor de meeste Noord-Hollanders de eerste keer
dat ze dit prachtige werk bewonderden. Na een rondleiding en uitleg van de bouwer, zijn we na een uur verder
gegaan.
Ook weer via leuke wegen en dijken en natuurlijk dorpjes met prachtige huizen met hun ambachtelijke gevels.
Om 16.30 uur kwamen we op ons eindpunt.
Daar heeft eenieder nog onder het genot van een drankje kunnen napraten over deze prachtige dag.
En waar we ook van een proeverij hebben genoten bij
“Heer Hugo lekker eten en slapen”.
Dat laatste hebben we overigens niet in het arrangement
opgenomen. Maar lekker eten was het wel.
Een aanrader.

0522
25 49 49
0031
(6)- 54943900

 

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

uitleg door Ger
Leegwater

Woldstraat 38 - MEPPEL - 06.54943900
Ook voor je exclusieve HEALEY Outfit & Gadgets!
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Even voorstellen
Met wie hebben we het genoegen?
Roel Wiewel, 68 Jaar en sinds mijn
65e gepensioneerd. Dus elke dag
vakantie, het hele jaar door.
35 Jaar geleden getrouwd met Babs.

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

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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Als geboren Amsterdammer heb ik,
behalve tijdens mijn studietijd,
altijd in Hilversum gewoond, maar
sinds enkele weken wonen we in het
pittoreske Laren.
Ik werkte 40 jaar bij een grote handelsfirma met langdurige relaties in
de grote internationale bagger- en
maritieme industrie. Ik heb met heel
veel plezier klanten aan bijzondere
oplossingen voor scheepsinstallaties
geholpen, met als basis de Amerikaanse Caterpillar scheepsdieselmotoren, variërend van 200 tot 10.000
pk.
Wat beweegt je?
Begin 2000 kreeg ik interesse in
de AC Cobra. Sportieve auto met
een heerlijk geluid. Een originele
is onbetaalbaar maar ik ontdekte
dat de AC Cobra als replica bestaat.
Ik kwam veel te weten over Cobra
replica’s en in 2003 importeerde ik
mijn zilvergrijze Superformance Cobra Mk III Semi Competition met de
425 pk V8 Ford race motor, waarmee
ik tot 2015 duizenden kilometers in
clubverband heb gereden.
Vaak in Francorchamp en Le Mans
genoten van de motorgeluiden van
andere Cobra’s. Ik heb zelf nooit de
behoefte gehad om met de Cobra te
racen vanwege zijn “giftige” rijeigenschappen en het hoge risico op
schade.
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De Cobra is fantastisch, maar behoorlijk rumoerig en erg spartaans.
Toen mijn pensioen in zicht kwam
en we over veel meer tijd gingen
beschikken om samen op stap te
gaan, realiseerde ik me dat samen
met Babs mijn auto-hobby voortzetten in de vorm van toerritten met de
Cobra het niet ging worden. Er moest
een andere, geschiktere sportauto
komen. Cobra verkocht en samen op
zoek gegaan naar het alternatief dat
ons beide plezier zou brengen. De
“big Healey” in de uitvoering BJ8,
voldeed aan ons lijstje van eisen/
wensen. Op een verjaardagsfeestje
sprak ik met een buurman hierover.
Hij vertelde dat zijn jeugdvriend
Lex Veen, die enkele Healey’s heeft,
ons veel zou kunnen vertellen over
de Healey en de Healeyclub. Direct
Lex gebeld en na een goed gesprek
nodigde Lex ons uit om in het Healey
Museum voor de aanvang van de
BBQ-rit kennis te maken met de
club. Enkele weken later werden we
heel gastvrij ontvangen in het Healey
Museum. Na een rondleiding/introductie over de 3000 Mk III, ook door
o.a. Bertus Bleiji, zwaaiden wij -veel
wijzer geworden- de deelnemers aan
de BBQ-rit uit.
Dezelfde avond nog AHOCN lid
geworden. Na een maand zoeken en
meerdere Healey’s samen bekeken
te hebben viel het oog op een recent
gerestaureerde blauw/witte BJ8 met
een Nederlandse historie. Een week
later reden wij in onze Healey ons
eerste ritje; de Veluwerit van september 2015. We hebben genoten,
van de auto, van de clubleden en
van de mooie rit. Het was de bevestiging van de juiste keuze.

2016 uitgezet, in 2016 naar Le Mans
Classic mee geweest, regiomanager
Midden sinds april 2017, met Rinus
Sinke en Ton Rouwhorst de organisatie van “Healey Meets Zandvoort
2017” en met Rinus Sinke en Wim
Janzen “Healey Meets Le Mans
2018”.
Vele clubleden restaureren en
onderhouden hun eigen Healey. Ik
heb beslist geen twee linkerhanden,
maar omdat ik niet over een garage
beschik om rustig aan een/de Healey
te werken, sleutel ik niet aan de
Healey. Jammer, want werken aan
een uit simpele techniek bestaande
oldtimer is een leuke en ook gezonde
bezigheid.
Wat verwacht je?
Wat zal ik zeggen, 4 jaar na het
eerste telefoongesprek met Lex
Veen en de kennismaking? Healey na
de Cobra? Nou en of. De Healey als
model, de historie van het merk, zijn
rijeigenschappen, het fraaie motorgeluid en niet op de laatste plaats de
gezellige sociale contacten binnen
de club samen met Babs. Inmiddels
heb ik ook het rallyrijden ontdekt.
In maart hebben Leo Dorjee en ik de
DHC-kaartleescursus van Bart den
Hartog gevolgd en inmiddels hebben
we met veel plezier de eerste rally
gereden. Met de Healey als middelpunt, geniet ik van de vele mogelijkheden. Heerlijk.

Het was ook de start van een groeiende betrokkenheid bij de club(activiteiten); maandelijkse kletsavonden
in het Healey Museum, veel regio
toertochten gereden, de BBQ-rit
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banden

GEZOCHT

Introductie

BIG HEALEYS

Letterlijk een zaak van levensbelang, zeker omdat een
Healey hoge eisen stelt aan de banden. Er is een groot
aantal banden voor klassiekers getest en de
resultaten staan in dit clubblad.

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

Owner Gábor Konkolyi

Austin Healey & English Car Service

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

De test laat zien dat er goeie maar ook minder geschikte
banden zijn. Ons Neerlands topproduct Vredestein hoort
gelukkig/natuurlijk tot de kopgroep van de eerste
categorie. Vermeld moet worden dat de resultaten
gelden voor banden binnen de houdbaarheidstermijn.
De houdbaarheid van banden is namelijk niet onbperkt.
Na verloop van tijd verhardt rubber en ontstaan minuscule scheurtjes. Daardoor neemt de grip sterk af. Dat
heb ik zelf mogen ervaren toen ik met banden van
vijftien jaar oud een noodstop moest maken: ik trok
keurige potloodstrepen op het wegdek, maar ze waren
wel
enorm lang....
Take-away: vervang ze na maximaal
VERKOOP
IN OPDRACHT:
tien
jaar
(liefst
nog
de deur dat is beter voor je eigen
• geen gezeur aan eerder),
gezondheid
die van
je medeweggebruikers.
• uw garageenkomt
direct
leeg
De
productie
datum
staat
op de buitenkant van de band.
• no-cure, no-pay!
Belangrijk is ook dat banden tijdens stilstand goed op
| Verkoop
| Bemiddeling
vanliefst
Austinniet
Healey’s
drukInkoop
worden
gehouden
en laat ze
onder de
Mierlo
Nederland
|
www.bmcclassics.nl
|
0492
66
14 verrijden
27
auto zitten. Ook de auto regelmatig een stukje
zodat er geen permanente vervorming ontstaat. En
om maximaal te kunnen genieten van je banden is het
natuurlijk van belang om de wielen te balanceren
(op een originele hub en niet in een pneumatische
spanner!) en regelmatig te controleren of er geen
gewichtjes afgevallen zijn. De beweeglijke spaakwielen
hebben namelijk de neiging om gewichtjes te verliezen.

Sports Car Centre Garage
Cars & Parts

Withuisstraat 8 • 4845 CA Wagenberg
Dé One Stop ShopT. 0031 (0)76 - 593 12 70 • M.We
0031
(0)6 -het
28artikel
57 15overnemen
37
mochten
uit het prachtige
www.sportscarcentre.nl
•
info@sportscarcentre.nl
Duitse
blad
“Auto
Bild
Klassik”,
waarvoor
we uiteraard
voor uw klassieker

zeer dankbaar zijn.
De reden waarom we dit artikel kunnen plaatsen is dat
in de test de Works-Healey SMO745 van Jetze Visser
centraal staat. Zonder Healey was het uiteraard sowieso
niks geworden (mijn onbevooroordeelde mening).
Het artikel is niet vertaald, dus voor sommigen vergt
het even wat meer inspanning, maar het is gelukkig zeer
begrijpelijk Duits.

Van de hand van Jetze eerst een korte schets hoe de
Engelse en Italiaanse
sportwagens
test tot stand is gekomen en hij het zelf heeft ervaren.

- Nieuwe website
- Online prijs/ offerte aanvraag
- Onderdelen direct leverbaar uit voorraad
Loco Classics
- Inkoop- en verkoop van klassiekers
•
reparaties
en
restauraties
- Restauratie- en onderhoud van klassiekers
DE STAD 12B,

Vervolgens het integraal overgenomen artikel.
Redactie Healey, Lex Veen

• in- en verkoop sportwagens
• 5688
onderdelen
nieuw
en gebruikt
NX OIRSCHOT
T +31 (0)499 820 992
Telefonische
info@lococlassics.nl
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TEKST: “Testdriver” Jetze Visser

Voorgeschiedenis van de bandentests met een Austin Healey
Het is alweer ruim tien jaar geleden
dat we tijdens deelname aan één
van onze Tour Ecosse rally’s ‘s avond
onder het genot van een biertje met
een aantal mede-equipes en de twee
servicemonteurs nog even napraatten.
Een van deze monteurs was Tjeerd
Buijinck en omdat onze praat vaak
over auto’s gaat, kwam ook ter sprake wat Tjeerd voor zijn beroep deed.
“Banden testen voor Vredestein
over de hele wereld”. Dit vond het
gezelschap van petrol-heads natuurlijk wel interessant. Maar ze testten
altijd moderne banden voor moderne
auto’s. Hier zag ik mijn kans door
te vragen: en waarom nooit banden
voor Oldtimers? Tjeerd vroeg mij of
ik dan een geschikte Healey had. Uiteraard gaf ik een positief antwoord
en hij is hiermee aan de slag gegaan.
Eerst moest de directie van
Vredestein nog overtuigd worden en
er moest een geschikt Oldtimer-blad
worden gevonden om de resultaten
te publiceren. Uiteraard hield ik met
Tjeerd regelmatig contact over dit
onderwerp en begin 2018 vertelde
Tjeerd dat hij een geschikt blad had
gevonden -“Auto Bild Klassik”- dat
interesse had om een artikel hierover te publiceren. Tjeerd vertelde dat ze zelf een driver met veel
ervaring hadden en graag een keer
wilden langskomen om het e.e.a. te
bespreken.
Deze driver was Dierk Möller.
In de loop van 2018 hebben we, in
mijn knutselschuurtje, afspraken
gemaakt zoals de keus voor de Healey, want het moest er uiteraard wel
eentje zijn met enige historie, welk
circuit het meest geschikt is, hoe
we het konden gaan doen met het
transport enz. Begin 2019 kwam het
definitieve antwoord: we gaan naar
Oostenrijk om de tests uit te voeren
op de Wachauring en nemen 10 set-
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jes banden mee van verschillende
merken.
Met mijn rally-maatje Jan Visser
had ik afgesproken dat hij mee zou
gaan en zo vertrokken wij op 6 mei
richting Wenen met de VW bus en de
Healey SMO745 in de trailer.
De SMO in tiptop conditie, de tank
vol en nog eens 60 liter als reserve.
Bij aankomst was de hele testploeg
al aanwezig. We hebben ‘s avonds
doorgenomen hoe het testschema er

foto: Romé Schmidt

uit zou zien.
Alles zeer gedisciplineerd.
De volgend ochtend, na een goed
ontbijt, gingen we met prachtig
droog weer op weg naar de Wachauring. Daar aangekomen zagen we alle
stapels testbanden staan, allemaal
keurig gemonteerd op nieuwe 72
spaaks velgen. Eerst werd ons nog
eens zeer professioneel door Tjeerd
en Dierk verteld wie welke rol had
en wat ging doen. Belangrijk voor
een wetenschappelijk verantwoorde
test en ook belangrijk voor de veiligheid. We hebben afgesproken dat
Dierk en Tjeerd de hoofdrijders zou
den zijn en dat ik tussendoor ook de

verschillende banden mocht testen.
Interessant is om te vertellen, dat
we bij ons testteam ook een VW Golf
hadden met aangepaste hubs, zodat
ook onze spaakwielen er op pasten.
Deze Golf werd gebruikt om de hele
dag remafstanden te testen.
De eerste dag hebben we alle banden getest op een natte baan. Het
Wachauring-circuit is ca. 1.500 m
lang en kun je volledig nat sproeien.
Een Healey is natuurlijk zeer geschikt om vast te stellen wat goeie
en minder goeie banden zijn als
het gaat om grip. De details zal ik
jullie besparen maar alles ging zeer
punctueel. Na een lange dag testen,
hebben we in het hotel onder het
genot van een biertje nog lang nagepraat over deze succesvolle en zeer
interessante dag.
De tweede dag vroeg opgestaan,
om zeven uur ontbijt en weer gauw
naar de Wachauring. Eerst de Healey
nog even inspecteren en brandstof
tanken, dus klaar voor de volgende
sessie. Deze dag gingen we op een
droge baan testen. Zelf heb ik
meerdere merken banden mogen
testen, zowel nat als droog en ik heb
het verschil kunnen ervaren tussen
de verschillende merken.
Ik ben zeer onder de indruk geraakt
hoe serieus al dat testen ging. Een
goed circuit, uitgevoerd met een
Healey en dat is (natuurlijk) de
beste auto die je kunt kiezen voor
zulke testen, een heel beheerste
en objectieve manier van testen en
resultaten die goed werden vastgelegd. Uitgevoerd door drie testrijders, twee monteurs, één fotograaf
en twee enthousiastelingen....
En tot slot een blad, dat er een mooi
verhaal van heeft gemaakt.
Ik wens jullie veel leerzaam leesplezier en doe er je voordeel mee.
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Healeying Flanders

TEKST: Paul Meersman, Owner of the “primrose yellow Austin Healey MK1”

9 Juni 2019 - Jaargang 2
Op 9 Juni ben ik als medeorganisator vroeg uit veren. De 100 km die
wij voor de boeg hebben naar de
startlocatie wordt op een steady
ritme afgemaald in onze gele Healey. Nog altijd geen spijt dat onze
oogappel geel van kleur is, zo is hij
tenminste snel herkenbaar tussen
al die ‘Ice Blue’ uitvoeringen. Dit
terzijde gelaten. Wij op pad onder
begeleiding van een waterig ochtend
zonnetje. Echter, met de Healey op
de autostrade blijft niet plezant....
Bestemming was het wondermooie
Kasteel- hotel Lodewijk Van Male,
Graaf van Vlaanderen in de periode
1346-1384. Parkeren met de Healey
werd toegestaan op het binnenhof.
Altijd meegenomen dat je bevriend
bent met de eigenaar. Een mooi
ontbijt met alles erop en eraan stond
ons daarop te wachten. Goodiebags
(geschonken door PILOTA) werden
verdeeld en het gepuzzel kan beginnen, evenals het eeuwigdurend
gediscussieer over het roadbook. Een
lichte paniek brak los, wat achterhand ongegrond bleek, het Roadbook
was voorbeeldig opgesteld.
Met 25 deelnemende wagens waren
wij meer dan tevreden. Het is uiteindelijk de kwaliteit die telt en niet de
kwantiteit. En met een zeer mooie
Healey Westland tussen al dat moois
kan je niet anders dan tevreden
zijn over het deelnemersveld. Enkel
een verloren gereden Jaguar E-type
verstoorde het beeld. Maar het ging
deze zondag over de Mensen, niet
zozeer over het gerij.
Ook het verwelkomen van een mooie
delegatie van onze West-Vlaamse
vrienden was leuk om zien.
Na een verzorgd ontbijt in de ridderkamer kon ieder vertrekken. Door de
rit mede uit te zetten, wist ik reeds
dat er zeer mooie landelijke wegen
waren die niemand zouden ontgoochelen. Verkeerd rijden met het
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voorzien in café de Vlaamse Leeuw.
Kan het toepasselijker? Een goed
gelegen maar enigszins aftands café.
Voor ieder een drankje geregeld, de
rekening dienden we zelf op te stellen. Vertrouwen heet dat. Dus prima
geregeld.
Vandaar naar de eindhalte in Deinze
bij Miel’s Bistro. Iedereen is daar
geraakt zonder veel poespas. Lekker drankje bij ontvangst en daarna
stond er “halve kip met friet” op het
menu. Ik vraag mij nog altijd af wat
ze met die andere halve kip doen...
Goede locatie en sfeer a volonté.
Dus iedereen goedgezind en gelukkig. Wat een halve kip zoal kan doen
met een mens!

bolletje pijl systeem is bijna onmogelijk, dus was mijn verbazing groot
dat toch weer een aantal deelnemers het verkeerde pad kozen. Het
blijft als organisator plezant (leedvermaak dus) piloten en copiloten te
zien sukkelen met eenvoudige zaken
zijnde links of rechts, km of meter,
brug of tunnel, enz. Soit, ze hebben
allemaal de middagstop gehaald, de
één wat vroeger dan de ander.

Tegen 20 uur was iedereen huiswaarts eveneens dikke merci aan de AHOCN
gekeerd en voor de organisatie zat
en de Regio Flanders voor hun bijde dag erop. Verbazend is dat je
drage en morele steun. Eveneens
gelukkig bent dat het voorbij is, dat
dank aan de organistoren Ria, Eddy,
je fier bent dat alles goed verlopen
Carine, Wim en Inge.
De prijzen werden verdeeld.
Tot de volgende Healeying Flanders
is en dat het zwarte gat daagt. Voor

Er werd nog een picknickmand
verin het gezegende jaar 2020. Tip voor
even dan toch, want volgende editie
loot onder alle deelnemers.
een evenement op 20/02/2020?
nadert met rasse schreden!
Zoals gewoonlijk zijn het altijd
dezelfden die geluk hebben, zonder
Nu gaat mijn pen en papier even op
Dank aan alle deelnemers, sponsors,
namen te noemen!
stal. Tot de volgende editie...
en sympathisanten. En natuurlijk

De lunch werd aangeboden bij IDE,
gerund door medeorganisator Wim
Van Poucke, een heuse auto-onderdelen winkel. Dit is onbetaalde
reclame, maar wel onze sponsor
van de mooie prijzen. Dus bij deze
bedankt Wim!
Na een prima lunch weer op pad
voor het namiddag gedeelte. Ondertussen was de zon onze metgezel geworden, dus geen reden tot
klagen! Lekker cruisen langs Vlaamse
wegen en vergeten hoekjes. Moet
gezegd zijn, Vlaanderen heeft buiten
zijn ellenlange files ook nog mooie
stille plaatsjes waar het heerlijk is
om te toeren. Een namiddagstop was
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Halloweenrit

zater
dag
okto26
ber

10e HALLOWEEN AVONDRIT
Het hoort er allemaal bij: het is al vroeg donker,
wellicht is het koud, misschien valt er wel een regendruppeltje (hoewel: liever niet); is dit allemaal geen
probleem voor je dan is de Halloween avondrit, georganiseerd op zaterdag 26 oktober 2019 door de leden van
de regio Limburg iets voor jou.
Deze rit is ongeveer 130 km lang en is een avontuur
door de Limburgse heuvels en dalen in het donker, een
uitdaging voor rijder en navigator! Smalle wegen, kleine
weggetjes, donkere wegen en pikkedonkere wegen: het
komt allemaal voorbij in deze Halloween avondrit. Dit
jaar gaat de route een stuk door de Belgische Voerstreek.
Uiteraard verwachten we veel inschrijvingen en deelnemers. We verwachten echter ook dat de deelnemers en
hun auto’s “aangepast” aangekleed zijn. Er is uiteraard
ook een prijswinnaar bij deze mooie rit.
Dit jaar verwachten we ook een aantal deelnemers van
de MG Club Regio Zuid. Van ouds her is de Halloweenrit
samen georganiseerd met de MG Club.



Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar iets ?? ??? Afgelopen jaren waren dit Veldkruizen, reclameborden ,
cafeetjes en vele vragen. Laat je verrassen !!!!!
Startpunt en eindpunt:
Restaurant Aan De Meule in Beek-Genhout. Hier ben je
vanaf 18.00 uur welkom voor een kop koffie of thee met
vlaai, waarna vanaf 19.00 uur gestart kan worden.
Halverwege is er een stopplaats waar warme wintersoep
en een sneetje met iets lekkers wordt geserveerd. Waar
we dit doen is nog niet bekend?
Het eindpunt is weer Aan De Meule in Beek-Genhout,
vanaf 22.30 uur worden we hier weer terug verwacht.
Inschrijven:
Inschrijfgeld € 28,00 per equipe of € 16,00 per persoon
als je alleen komt. De koffie met vlaai, soep en sneetje
met iets lekkers zijn hierbij inbegrepen, evenals een
uitgebreide routebeschrijving en dit jaar een mooi Rallybord.
Tevens is de route beschikbaar op GPS, via email: limburg@healey.nl
Het inschrijfgeld vooraf overmaken op rekening
NL 54 RABO0161428908 t.n.v. AHOCN regio Limburg,
onder vermelding van Halloween rit 2019.
Inschrijven kan via het elektronische inschrijﬀormulier
dat staat op de site: www.healey.nl
Verdere informatie:Nick Tilmans. limburg@healey.nl
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Healey Handel

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

DHC Primrose Yellow Racing Austin Healey 3000MKI
remmend vanaf 250km per uur tijdens de Le Mans Classic 2010
Drivers: Rinus en Jaap Sinke

32

september-oktober 2019

Healey Handel

september-oktober 2019

33

ge

Reporta

Classic
Rally
Heeze

TEKST:
Dorine van Tuijn
en Saskia Honders
Foto’s:
ppm-photograph,
Heeze24 e.a.

Dorine van Tuijn en
Saskia Honders

Het was weer
even geleden dat
wij samen een rally hadden gereden
en we hadden er
ongelooflijk veel
zin in.
De Classic Rally Heeze stond
16 juni op ons
programma. Na
de opstart, taart,
stickertjes plakken en briefing
vertrokken wij
met startnummer
9 om klokslag
10:09 uur vanuit
het dorpshuis “Het
Perron”.

16 Healeys aan de start
34

aard op het erf van de uitzetter, gezellig kruip
door, sluip door...
Toen ging de route van Weert naar het zuiden,
richting de Belgische grens waar we overgingen op een kaart met ‘Lijnenspel’ (ingetekende lijn) gevolgd door ‘Pijlsnel’ (pijlen kortste
route).
Voordat we konden pauzeren bij de lunch,
mochten we nog een Russische kaart ‘lezen’.
Gelukkig dachten we “Dorine spreekt en
schrijft een aardig woordje Russisch” maar
daar hadden we echter niet zoveel aan want
de kaart bleek een erg oude Russische stafkaart te zijn. Het kwam dus aan op goed
meten en het kompas volgen en zo kwamen
we, dachten we, binnen onze nieuwe tijd bij
de lunch aan.

De rally was uitgezet door Mark
Schmidt en dan
weet je het wel:
best lastige kaarten en de bordjes
verscholen in het
gras! Het was heel
moeilijk opstarten
voor ons, te weinig rally’s gereden
en we verloren
nogal wat tijd.
De eerste TC1 (te
laat ) was uiter-
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Roel Wiewel legt de laatste
meters eerst hollend af

Anneloor Hoebee en Nicole
Haasjes vlak voor de start

Luc van Eekeren en Ted Meij

Arjen Kuijten en
Herman Heijnen

Peter Gaasbeek en
Eric van den Einde

Echter, 400 meter voor de lunchplek viel de
auto uit. Geen beweging meer in te krijgen,
niks deed het meer, dus maar de pechdienst
gebeld. Die was er binnen 5 minuten, even
naar de accu gekeken, iets vastgedraaid en
toen konden wij onze weg weer vervolgen:
een lunchbuﬀet in het buitengebied Tinteltuinen in Eersel.

Tijdens het diner zaten wij aan tafel bij onze
Healey-vrienden en bij de prijsuitreiking bleek
dat onze tafelgenoten Wolter van Houten en
Bob Winters die het heel goed hadden gedaan,
niet in de prijzen vielen. Een vreemde zaak
en bij navraag ná de prijsuitreiking bleek dat
zij de eerste prijs in de Tourklasse hadden!
Gelukkig werd dit ongelukkige voorval later
nog rechtgezet door de organisatie maar de
echte Tourklasse winnaars hebben niet op het
welverdiende podium gestaan...
De Sportklasse werd gewonnen door, niet
onverwacht, Robert Milar en Midas Nelissen in
hun mooie lichtblauwe 3000 MK I.
Leo Dorjee en Roel Wiewel kregen ook een
prijs omdat zij 15 meter voor de finish zonder
benzine kwamen te staan en toch nog kans
zagen te finishen. Ze kregen een T-shirt met
de voor niet-Brabanders onleesbare tekst.
Nicole Haasjes en Anneloor Hoebee kregen
de poedelprijs en zo vielen er weer heel wat
Healeyrijders in de prijzen.
Na een goed diner keerden wij weer huiswaarts met een 7de plek in de Sportklasse.
Best tevreden.

We vervolgden onze route na de lunch met
wederom een Russische kaart met dit keer
Punten Kortste Route, piece of cake!
Via de prachtige Kempen, enorm bosrijk gebied met veel eikenbomen. Daarover later!
Kaart 6 was voor de navigator de lastigste
kaart, de wegen waren zelfs voor een goedziend persoon lastig te onderscheiden/niet te
zien dus. Maar op goed geluk zijn we er toch
doorheen gekomen.
Via Eersel en Bergeijk weer even de grens
over naar het Belgisch landschap.
Over naar de laatste kaart, op weg naar de
finish naar landgoed Kapellerput in Heeze.

Dorine van Tuijn en Saskia Honders

Al met al was de route erg leuk! Afwisselend
landschap en de wegen waren lekker uitdagend. Mark had best veel onverharde wegen in
de route opgenomen. Als je bij andere rally’s
denkt: nee, zo’n weg wordt door de organisatie niet opgenomen dan is het niet verstandig
om dat bij een route die hij uitzet te denken!
De auto had weer een goede wasbeurt nodig
na alle plassen, kuilen en modder!
Een verdiende borrel bij het eindpunt in de
prachtige tuin van het landgoed met wederom
veel eikenbomen.

Only the day after: waar komen al die bultjes
en uitslag vandaag? Bleek dat we het slachtoffer geworden waren van de processierupsen.
De brandhaartjes dwarrelden door het bosrijke landschap zó in onze auto, kapje open.
Maar ook de andere deelnemers die niet open
reden bleken er last van te hebben en as we
write this: half Nederland intussen. Niet getreurd: we rijden 2 weken later wel Kleintje
SLS maar aangezien dit een oefenrit is voor
de echte SLS (waar we trouwens niet voor zijn
ingeloot!) gaan we in een Mini rijden!
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Benno’s restauratieproject XXIII

TEKST en FOTO’S: BENNO VERSLOOT

op maat knippen en snijden en vooral ook het nodige
verlijmen op holle vlakken. Wat kunnen wasknijpers
dan goed van pas komen zeg…. De armleggers en deurpanelen zitten erop. Op zijn Healeys blijft het passen
en meten, her en der wat omzetten en dan zit het naar
tevredenheid. Het blauwe paneel met witte bies past
perfect bij de rest van het interieur. Het dashbordkastje
is ook gemonteerd en maakt alles wel erg mooi. Alleen
nog wel wat vastzetten aan middenconsole. Het gaat op
het moment snel.

Het probleem van de clignoteur bleef me dwarszitten
en is weer aangepakt want die lampjes moeten toch
gewoon kunnen werken? Veel suggesties gehad en het
verhaal van 2x 22watt en 1x 2 watt is bekend en uitgesloten. Aan de gang geweest met een elektronische die
ongeacht welke lamp er ook in zit een keurig knipperlicht moest opleveren. Alle drie draden en massa aangesloten. En toen….. brrr plof en meteen einde clignoteur.
Wat bleek: deze werkte niet met de plus aan aarde. Wim
Janzen heeft vervolgens een oude clignoteur van een
100-6 Healey gestuurd. Deze had ik al eens getest en die
doet het. Tsja, en wat de oorzaak nu was??

Ook veel tijd besteed aan de cabriokap en monteren van
verschillende rubbers. Dit verliep goed. Blijft dat ik vind
dat een Healey soms wel erg eenvoudig in elkaar zit.
Neem de afmontage van de rubbers. Het doet zeker wel
wat, maar waterdicht maken
is niet aan de orde. Ik heb
het eerste rubber in de kap
geschroefd en niet gelijmd.
Of dat slim is weet ik nog
niet. De kap sluit wel mooi.
Na wat rommelen met de
cabriokap om het deel boven
het raam goed recht te krijgen en een paar ringen onder
de voet zit hij er mooi op.
De zijruiten heb ik er nog een
keer uitgehaald en nieuwe
witte bovennokjes in de zijrail gemonteerd. Nu valt de ruit tenminste niet langer
uit het opdraaimechanisme.
Inmiddels zijn ook de kacheluitlaten gemonteerd in
de dashbordplank. Wat een ellendig werk zeg! Ik was
zelf niet zo tevreden met de wijze waarop de uitlaten
worden vastgezet (met klemmetjes) dus is er draad op
gezet en is alles met een ring en moer vastgezet. Kleine
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De auto is nu zo ver klaar dat ik wat moest gaan plannen bij de RDW voor de keuring en het inslaan van het
chassisnummer. In de loop der tijd heb ik een keurige
map aangelegd met alle gegevens vanaf de Title met
alle rekeningen om de auto hier te importeren tot het
complete restauratiedossier. Nog even gedacht om het
chassisnummer er zelf in te laten slaan maar op aanraden van Wim Janzen besloten dit niet te doen. De
jongens van RDW weten alles van je auto en weten ook
dat er op geen enkele Healey van origine een chassisnummer is ingeslagen. Het zou de auto eerder verdacht
maken wanneer het nummer er al in zit. Slimme tip! Op
6 september staat de afspraak bij de RDW in Almelo.
Mooie ervaring lijkt me dat om mee te maken.

kinderhandjes waren wel heel erg handig geweest om
onder de plank en tussen het kachelhuis door de uitlaten
vast te zetten. Het eindresultaat maakt veel goed en
doet alles daarvoor snel vergeten.

Vandaag de laatste dag gewerkt aan de Healey bij Frank
Venhorst Classics in Zevenaar. Al ben ik er al lang mee
bezig, ik blijf het sleutelen leuk vinden.
Zeker ook in combi met Frank die lekker mee heeft
gedaan.
Hij mocht het mooie netje rechts vooronder monteren.
Een pokkenklusje in de kleine ruimte.
Voor dit kon heb ik thuis het netje verkleind met de
helft. Ik vond het maar niks dat zo’n primitief dingetje
ook nog erg in het zicht kwam.
Ik ben ook nog bezig geweest met de binnenbekleding
van de linker voordeur. De greep om de deur dicht te
trekken is ook zo’n dingetje. Gedoe met schroefjes
inkorten om geen kras op de ruit te krijgen of de ruit te
laten sneuvelen als je de deur dicht gooit. Zo’n schroefje werkt dan erg goed als centerpunt.
Al met al is de restauratie een klus die heel veel voldoening geeft maar ik realiseer me nu ineens dat hij bijna
klaar is.

De afwerking van de binnenzijde van de deur is ook
opgepakt. Ik ben ook in de weer geweest met de armleggers. Het leer van de armliggers moet je zorgvuldig
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Het achterbankje moet weliswaar nog worden gemonteerd en zo ook de cover van het cabriodak en nog een
paar kleine dingen, maar als de RDW meewerkt zou ik
zomaar rond 1 oktober mijn eerste rondjes kunnen toeren……
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Woest Ierland
and
lieﬂijk Wales
De kop van dit artikel zegt veel over
wat wij hebben ervaren tijdens onze
veertiendaagse reis. Na een rit uit
Rotterdam arriveerden we in Duinkerken waar we onze medereizigers
Gerard en Conny van Pelt ontmoetten met hun knalgele MK I. Vandaar
met de dagboot naar Dover en direct
dwars door Engeland naar ons hotel
in Chipping Sodbury, net boven Bath.
De volgende dag naar Fishguard
voor de overtocht naar Rosslare in
Ierland. Daarvandaan een vijfentwintigtal kilometers naar Wexford naar
het Ferry Carrig Hotel waar we twee

mare. Hier verbleven we drie dagen.
De eerste tocht deden we de ring of
Beara. Prachtig woest gebied met
vele heuvels en vergezichten, weinig
verkeer en leuke oude dorpjes waar
de tijd heeft stilgestaan.

nachten verbleven. Eigenlijk begint
hier de vakantie alhoewel het rijden
en snorren van de motor tijdens die
aanloop ook al vakantie is.

De tweede tocht reden we de ring of
Kerry, een heerlijke rit. Ook hier een
woest afwisselend landschap, rijden
tussen bergen met vele bochten en
alsmaar stijgen en dalen en vaak
pal langs de zee. Heerlijk om die
zeelucht op te snuiven en fijn om te
sturen en te genieten van de prachtige natuur. Natuurlijk
ook bij een traditionele
Woolshop een wollen pet
gekocht want je moet
er natuurlijk wel gesoigneerd uitzien. Kenmare
is een leuk stadje, waar
je lekker kunt eten. Ook
leuk om wandelend de
fleurige gekleurde huizen
te bekijken. Als onze
welstandcommissies die
zien, schieten ze in een
acute stuip en gaan met
het rode potlood net
zo lang te keer tot er geen potlood
meer te koop is. Ik moet zeggen dat
het toch wel leuk staat al die kleuren.

Wexford, is een leuk stadje met een
binnenhaven en een leuk oud centrum. Leuker echter is de tocht die
we de volgende dag naar het noorden door Wicklow Mountains gereden hebben. Bergen en meren, een
prachtige natuur. Vandaar reden we
naar de B&B Muxnaw Lodge in Ken-

Vandaar naar het Lady Gregory
Hotel in Gort voor twee nachten. De
volgende dag, het regende, maakten
we een toer langs de Westkust en
zijn natuurlijk gestopt bij de kliﬀen
van Moher. Dit voor het uitzicht op
de rotsen die steil uit de zee omhoogklimmen, deze rijzen wel 120

38

zonder te betalen, waar als
de wind er stevig waait het
water 120 meter omhoogkomt. Nu was er weinig
wind maar het blijft wel
geweldig. Voor de wandelaars een paradijs maar
daar heb je geen oldtimer
voor. De rit vervolgd door
de Burren. Een haast maanlandschap-achtig gebied,
prachtig. Ook de volgende
dag een rit gemaakt langs
vele meren en prachtige
woeste natuur.
De volgende stop was het
Bush Hotel in Carrick on
Shannon voor een verblijf
van twee nachten. Deze
plaats was bekend in de
tweede wereldoorlog, want
dit was het grootste vliegveld van de geallieerden
omdat het buiten bereik lag
van de Stuka’s en Heinkels.
Ook hier was de route er
naartoe weer prachtig.

meter op uit de Atlantische Oceaan
bij Hag’s Head. Maar wat een circus
zeg. Een gigantische parkeerplaats
waarbij je entree moet betalen en
waar bussen vol vakantiegangsters
gedropt worden, dus schuifelen naar
boven. Ook zijn er een info centrum
en souvenirshops gebouwd maar ook
hier schuifelen.
Twintig jaar geleden waren wij er
ook, je kon toen op je gemak wandelen om die woeste kust te zien,
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In Carrick on Shannon zit in
het centrum een uitstekende Italiaan waar ik de lekkerste Carbonara van mijn
leven heb gegeten en ook
mijn tafelgenoten genoten
van de dis en vooral van de
wijn en Limoncello aan het
eind. Ik was de BOB zoals
gebruikelijk. Al terug wandelend kwamen we langs
een Irish Pub waar een Bard aan het
spelen en zingen was. Heel aanstekelijk die Ierse muziek, dus werden
we naar binnen gezogen en hebben
genoten van de zang en muziek.
Na enige tijd gingen we terug naar
het hotel alwaar wij ook getrakteerd
werden op Ierse muziek en zang. In
de zaal zaten een dertigtal dames
tussen de zeventig en honderd
jaar en wel drie mannen. Twee van
die mannen zaten op het terras te

nippen van de Whisky en de derde
liet zich verwennen door twee zeer
rijpe dames. De dames waren volop
aan het dansen hadden veel lol en
slechts die ene man dorst de vloer te
betreden, hij moest wel. Lekker als
je als vrouw opgedoft op jacht bent
en er zijn maar zo weinig slachtoffers.
Doet me denken aan mijn diensttijd
in Ede bij de SRO. Af en toe werd
er een dansavond georganiseerd op
woensdagavond. Tweehonderd jonge
vurige dienstplichtigen vol testosteron en wel 30 jongedames. Als de
band begon te spelen werd het een
race met die 200 man om een dame
te pakken te krijgen.
Na een verdiende nachtrust en
ontbijt trokken we naar de Ferry
bij Dublin voor de oversteek naar
Holyhead in Wales waar we om 6 uur
aankwamen.
We wilden de winkel van Drew
Pritchard (red: een antiekhandelaar
bekend van de uitzendingen op o.m.
Discovery) bezoeken in Conwy maar
daar was het te laat voor, gesloten
en we moesten nog 230 km rijden
naar het Metropole Hotel in Llandrindod Wells waar we drie nachten
zouden verblijven.
Dit plaatsje ligt aan de oostgrens van
Wales, tussen Noord en Zuid Wales in.
Wat een mooie tocht, veel groene
heuvels met overal witte wollen
doppen die schapen bleken te zijn en
prachtige glooiende wegen.
Om 22.00 uur arriveerden we daar.
Wat eten en naar het mandje.
De volgende dag zat het weer mee,
zonnetje en 18° Celsius. We hadden een trip gepland naar de kust
naar het stadje Aberystwyth met
een prachtige boulevard. De oude
universiteit bezocht, geslenterd over
de Boulevard en heerlijk geluncht.
De rit zowel heen als terug weer via
groene heuvels en dalen een lieflijk
tafereel met wederom vele schapen
36
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Resume
We verbleven minimaal twee nachten in de hotels, minder gehaast en
dus de tijd om rond te toeren en
minder in en uitpakken. In Ierland
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die pal langs de auto aan het grazen
waren.
Toch altijd leuk als je over een
wildrooster rijdt en die beesten die
dit gewend zijn te aanschouwen.
Ook de tweede dag weer een prachtige tocht gemaakt met o.a. een
bezoek aan een oude zilvermijn. De
laatste dag in Wales vertrokken we
naar Harwich voor de nachtboot van
P&O naar Hoek van Holland.
Een stevige trip binnendoor waar
we 9 uur over hebben gedaan met
onderweg lunchen en in Harwich
gedineerd bij The Pier. Een prachtig
hotel-restaurant aan de haven met
uitstekend voedsel en dito bediening, kortom een waardige afsluiting
van deze fantastische reis.
In Hoek van Holland arriveerden wij
om 7.00 uur voor de laatste kilometers naar huis.
Bleek later dat een Engelse onverlaat achteruitrijdend een mistlamp
heeft aangetikt met als resultaat een
scheur in het glas. Vooruit rijdend
blinken die Engelsen al niet zo uit,
laat staan achteruit.
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hebben ze Euro’s en kilometers,
lekker makkelijk zonder dat omrekenen.
Wat het weer betreft is het en
kwestie van mee of tegenzitten.
Veel bewolking en 15° C. We hebben
totaal bij elkaar opgeteld één enkele
dag regen gehad.
In Dublin was het erg druk maar wel
de moeite waard om te bekijken,
vele pubs met gezellige Ierse muziek.
Veel verkeer kom je niet tegen, behalve in Dublin.
In Wales is het helemaal stil op de
wegen.
Wat het eten betreft, in de restaurants is de kwaliteit enorm gestegen
t.o.v. 20 jaar terug. Toen kon je een
steak met gifgroene erwten met
chips krijgen of Fish&chips en nu een
scala aan gerechten met heel veel
spartel verse vis (je kreeg er een
hamer bij) op je bord.
We hebben zowel in Ierland als Wales
geen Healey ontmoet, de duimen
gingen regelmatig omhoog, maar
dat kan niet anders met onze mooie
voitures.

HEALEY MEETS LE MANS
2020

Het duurt nog even, maar we zijn er
al druk mee bezig: Healey Meets Le
Mans 2020. De datum is 3,4 en 5 juli
2020 en het wordt de 10de Le Mans
Classic.
Hou de agenda alvast vrij voor dit
gezellige en spannende spektakel.
Jetze is met zijn team driftig aan
het sleutelen en testen om de auto
klaar te krijgen. De oorzaak van het
falen van de motor in 2018 is met
99% zekerheid bekend en daar is een
eﬀectieve oplossing voor gevonden.

Al met al was alles een mooie belevenis en voor jullie als lezers een
aanrader.
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Ook Jan Lammers en Jaap Sinke
hebben zich weer bereid verklaard
om de auto te besturen. Dat is met
de inmiddels door de Grand Prix van
Nederland 2020 drukbezette “Directeur Jan” geen vanzelfsprekendheid,
maar hij heeft al aangegeven met
plezier tijd te zullen maken om met
de 54FAC te gaan rijden.
De Classic Le Mans staat op de
absolute wereldtop van de klassieke
races en er zijn altijd veel meer aanmeldingen dan startplaatsen.
Er volgt nog een zware selectie door
de organisatie van Classic Le Mans in
de periode december-februari, maar
met de historische waarde van de
worksracer 54FAC en het hoge niveau
van onze rijders hebben we goede
hoop dat de 54FAC wordt geselec-

teerd om te mogen deelnemen.
Ook voor de leden wordt alweer
een mooie trip voorbereid om onze
jongens te ondersteunen en natuurlijk om een leuke en gezellige trip
te maken. Altijd mooi om -in goed
Frans- acte de presence te geven.
We gaan weer naar camping “Chateau de Chanteloup”.
Je kunt natuurlijk met eigen tent,
maar er is ook de mogelijkheid om
te gaan “glam-campen”. Die tenten
staan kant en klaar op het veld.
Met de Carparts Day willen we
het programma presenteren maar
mogelijk komen we al eerder met
informatie.
Het Healey Meets Le Mans team
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GOODWOOD REVIVAL 2021
De AHOCN organiseert in september 2021 een clubreis
naar Goodwood in Engeland. We zijn gestart met de
voorbereidingen voor een bezoek aan dit fantastische
evenement in clubverband. De reis zal uit en thuis ongeveer acht dagen gaan duren, waarvan we de zaterdag en
de zondag spenderen aan bezoek van het internationale
evenement Goodwood Revival.
We steken met de Healey per ferry over van Hoek van
Holland naar Harwich, om dan aan een mooie tocht
richting Goodwood te beginnen. Vier dagen besteden we
aan het rijden over fraaie weggetjes in het zuiden van
Engeland. Details van de reis zoals kosten, vertrektijden
en overnachtingsplaatsen moeten nog verder worden
uitgewerkt, maar wie belangstelling heeft om deze volledig verzorgde reis mee te maken: stuur een korte mail
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naar evenementen@healey.nl. Dat verplicht tot niets,
maar geeft ons een beeld hoeveel belangstelling er is;
het aantal deelnemers is ook beperkt. Kijk ook eens op
https://www.goodwood.com.
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ADRENALINESHOT
tijdens de

DE LANGSTE NACHT

De route van “De Langste Nacht”
2019 is klaar, we starten op de finish
locatie van 2018. We beginnen bij
Lands Huys in Bourtange met een
kopje koffie en vanaf 16:00 zullen de
deelnemers vertrekken.
Het eerste deel van de route brengt
de deelnemers in westelijke richting
van Groningen naar Friesland, al snel
wordt het donker en zo rond 20:00
zal er het traditionele stamppot buffet zijn bij restaurant De Koningshof
in Heerenveen.
Nadat de maag van de deelnemers
en de tank van de auto gevuld is gaat
het zuidwaarts, al snel wordt het
donker en wat stiller op straat.
We gaan de polder in om een bezoek
te brengen aan het RDW testcentrum
in Lelystad.
Daar worden enkele vaardigheidsproeven afgelegd, onder andere
een rit met de Healey op de kombaan (dit is alleen voor deelnemers,
maar vooral ook een spektakel om
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naar te kijken!) Geheel in stijl houden wij een klein feestje in een van
de garages, waar ook de toeschouwers welkom zijn.
De deelnemers aan de instap klasse
zullen vanaf hier weer huiswaarts
keren. Deze klasse is nieuw dit jaar
en opgezet om het mogelijk te maken om kennis te maken met deze
rit zonder de hele nacht te hoeven
rijden.

zwaarst, maar de beloning laat niet
lang meer op zich wachten, tegen
het ochtend gloren doemt voor de
volhouders in de verte het hotel
Mastbosch in Breda op, de finish locatie van “De Langste Nacht” 2019.
Nog even volhouden, want daar
wacht het ere metaal op de volhouders en na een welverdiend ontbijt
zullen de prijzen bekend gemaakt
worden.

De deelnemers in sport en tour
klasse gaan door en nadat de bestuurders even los zijn gegaan op
de RDW baan, dient eenieder zich
weer keurig aan de verkeersregels te
houden voor het vervolg van de tocht
naar het zuiden.

Dat is in grote lijnen de route die we
dit jaar zullen volgen. Zeker aan te
bevelen is natuurlijk de ervaring van
rijden op de kombaan: je kunt dat zo
spannend maken als je zelf wilt! Kijk
voor een filmische impressie op de
website: www.healey.nl onder DHC
nieuws.

Bij Octagon in Elst zal voor de laatste keer halt worden gehouden om
even uit te rusten en bij te tanken
zodat de man met de hamer verslagen kan worden.
De laatste loodjes wegen het

En wil je weten waar onze uitzetter
Eric Klunder onderweg driehoekjes,
parallel weggetjes, doorsteekjes
of mooie rally wegen heeft gevonden, dan zal je toch echt in moeten
schrijven en deelnemen.
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Vol spanning reden we op zaterdagmorgen 6 juli van het midden
van het land naar het Austin Healey
Museum Vreeland. Gespannen naar
alle auto’s, de deelnemers, de rit en
hoe we als vreemde eend in de bijt
zouden worden opgenomen in de
Healey family. We hebben deelgenomen met een MGB omdat onze 100/4
BN2 M nog niet was toegelaten in Nederland. We zijn namelijk net vanuit
Duitsland naar Nederland verhuisd.

De 5e BBQ-rit (regio Midden)
Tekst: Chris en Henk Kuipers
Foto’s: Tom Verdam en Lex Veen

heengereden waarvan we nog nooit
van hadden gehoord! Tijdens de
middagrit hebben we genoten van
een heerlijke koffie en appeltaart bij
restaurant Blauwe Meije in Meije om
vervolgens rond half vijf weer aan te
komen bij het museum.
Helaas waren de weergoden ons
’s middags niet goed gezind waardoor het laatste gedeelte met de kap
gesloten moest worden gereden.

Vanaf het moment dat we aankwamen tot het moment dat we weer
terugreden naar huis voelde alles
als een warm bad. Wat hebben de
deelnemers ons een fijn en welkom
gevoel gegeven en wat waren de
andere auto’s van de andere 30 deelnemers mooi! De meeste deelnemers
waren in het bezit van een 3000 en
er reed ook nog een mooie Sprite,
volledige dames-equipe mee.

De BBQ was subliem. Wat een topkwaliteit in een top ambiance met
gezellige en leuke andere deelnemers.
Allemaal perfect georganiseerd door
Roel en Barbara Wiewel. Chapeau!
Tot de volgende keer!
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Inschrijving vanaf 1 September 2019
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De ochtendrit van ongeveer 50
kilometer voerde door het Gooi en
na een koffie bij Cool Classic Cars in
Naarden naar restaurant De Molen te
Ankeveen alwaar van een heerlijke
lunch werd genoten. Na de lunch
voerde de middagrit over ruim 100
kilometer ons door het midden van
Nederland. We zijn door plaatsjes
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We have signed a
new UPS Tariff Structure
meaning up to a whopping
65% cost saving to our customers
and faster delivery on air services.

ge

Reporta

3e Veluwerit

Tekst: Frank en Nicole Van Damme–Crul

For our customers in the

Netherlands!

We now offer...
a 2 to 3 day road service with fixed
prices for 3 weight categories at
unbelievable prices!
Example:
A customer from
Utrecht purchased a part
costing £1,170 and
weighing 8.3 Kg

OLD Shipping Rate
Via UPS Standard

£61.30

Euro Value €66.69

NEW Shipping Rate:
Via our Fixed Tariff

£19.50

Euro Value €21.21

Up to 10 Kg
Up to 30 Kg
Up to 70 Kg

£19.50
£26.50
£34.50

Making it a

68

Whopping!!!

%

Cheaper than before!

Just the ticket...
Checkout our massive savings
on the Next Day Express
Air Service of typically
66% over our old prices.
Example:
A customer from Tilburg
purchased parts costing £1,921
and weighing 9.5 Kg

OLD Shipping Rate

£156.34
Euro Value €169.27

UPS (By Next Day Midday)
EXPRESS SAVER

66%

Saving over
our Old Ship
ping
Rates!

£52.86

Euro Value €57.66

NOTE: Weight is the greater of Physical or Volumetric.

DENIS WELCH MOTORSPORT
YOXALL, BURTON-ON-TRENT, STAFFS DE13 8NA, ENGLAND
Parts Hotline: +44 (0)1543 472244 | E-mail: sales@bighealey.co.uk
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Op zondag 28 juli namen we deel aan de 3de Veluwerit
van de regio Veluwe. Voor ons was het de eerste keer
dat we een rit van deze regio meereden.
Omdat wij als Belgen toch ruim 2,5 uur moesten rijden
naar de startplaats in Beekbergen, besloten we om voor
zaterdagnacht een kamer te boeken in hotel Spelderholt,
waar ook de startplaats van de rit was.
We vertrokken op zaterdag in de gietende regen, maar
naarmate we verder in Nederland kwamen, werd het
weer zonniger zodat we ’s avonds nog buiten konden
dineren.
Hotel Spelderholt ligt in
een mooi domein, Parc
Spelderholt, dat bestaat uit
een landhuis dat wordt gebruikt als conferentieoord,
een hotel en enkele bijgebouwen. In de bijgebouwen
is Academie Spelderholt
gevestigd, een landelijke
organisatie met een uniek
concept. Niels van Parc
Spelderholt gaf een toelichting van de historische en
hedendaagse activiteiten.
Voorheen was Spelderholt
een landelijk onderzoeksinstituut voor de pluimvee.
Er bevind zich op het terrein nog een klein museum.
Nadat Spelderholt een
zorginstelling is geweest,
worden thans jongeren met een beperking opgeleid voor
functies in de horeca, dienstverlening en onderhoud.
De opleiding duurt drie jaar. Ze leren en werken onder
andere in het hotel, het conferentieoord en op het park.
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Ze krijgen een studentenkamer en wonen intern in verschillende studentenhuizen op het park. Zo ontwikkelen
en oefenen ze woon- en werkvaardigheden en worden ze
zelfredzaam.

Het Uddelermeer is waarschijnlijk ontstaan als een
“pingoruine” of ijskernheuvel.
In het geval van het Uddelmeer gebeurde dit tijdens het Saalien, één
van de laatste ijstijden die duurde van
238.000 tot 126.000 jaar geleden.
Na het smelten van de ijskern bleef alleen het gat over dat tegenwoordig het meer vormt.
Het smeltwaterdal ligt ingeklemd tussen
de stuwwallen van Ermelo en Apeldoorn.
Doordat het Uddelermeer in een relatief droog gebied ligt is het
gebied rond het Uddelermeer mogelijk al in de ijzertijd gecultiveerd.
Zeker is in ieder geval dat vanaf de 7e eeuw in de omgeving ijzer werd
geproduceerd. Ten oosten van het meer ligt de Hunenschans, een
verdedigingswerk uit vermoedelijk de tiende eeuw.
Het meer heeft een diepte van circa 17 meter.

mooie rit door de prachtige natuur van de Veluwe. Het
werd een afwisselende tocht door het groen, door de
bossen. Hier een daar passeerden we een windmolen.
Na een schitterende tocht van ongeveer anderhalf uur
kwamen we aan bij de lunchlocatie, restaurant Het
Uddelermeer in Ermelo, het hart van de Veluwe. Dit
restaurant ligt in een gebied met veel natuur- en cultuurhistorische waarde zoals het Bleke- en Uddelermeer.
De lekkere belegde broodjes met sinaasappelsap, melk,
karnemelk of water hebben gesmaakt.
Na de lunch kregen we een zeer mooi vervolg door de
groene natuur. Het was wel opletten geblazen en slalommen tussen de vele fietsers. Eenmaal moesten we een
bruusk remmaneuver uitvoeren toen een grote Jeep, komend van links uit een zijstraatje, de weg wou oversteken net toen wij er aankwamen. Onze remsporen zullen
nog te zien zijn op de baan en het rubber was te ruiken.
We reden o.a. langs de Vecht, ook weer een prachtige,
romantische locatie met mooie huizen, die bereikbaar
zijn via een brugje over het water. Heel mooi! Dit kwam
ons bekend voor. Hier hadden we vroeger nog vertoefd…
Om 15u30 eindigde de rit bij Hofstede de Middelburg
in Voorst. De hofstede wordt omgeven door water met
rondom een prachtig uitzicht op het meer Bussloo. Hier
hebben we op het terras nog genoten van een drankje en
een leuke babbel.
Na een zeer geslaagde rit werd het tijd voor ons om
huiswaarts te keren. We wilden ’s avonds nog de sfeer
gaan opsnuiven van de ‘Gentse Feesten’, een tiendaags
muziekfestival dat jaarlijks doorgaat in de prachtige
historische binnenstad van Gent. In alle straten zijn er
optredens en straatanimatie. Een aanrader voor iedereen…
Tot slot willen we de organisatie bedanken voor de gezellige bijeenkomst en de zeer mooie rally. We hebben
ervan genoten.

De oudst bekende vermelding is uit 792-793 als het in een schenkingsoorkonde vermeld wordt als ‘Uttiloch’. Een oorkonde uit 950
waarin een schenking van Keizer Otoo I de Grote aan het klooster
Engern is vastgelegd heeft vermoedelijk ook betrekking op het
Uddelermeer.
(bron: Wikipedia)

Vanaf 9u werden we en nog 50 andere equipes verwelkomd in het restaurant van het Parc Spelderholt. De
goden waren ons gunstig gezind, zodat we op het terras
konden genieten van een kopje koffie of thee met een
gebakje. Het bleef de hele dag prachtig weer.
Om 10u30 konden we van start gaan met 49 (helaas één
equipe met pech) deelnemende equipes voor een heel

september-oktober 2019

49

Autoregister
Enige maanden geleden is het nieuwe autoregister opengesteld.
Een goed gevuld autoregister is voor een autoclub een waardevolle bron van
informatie.
Het maakt bijvoorbeeld zichtbaar wie met welke auto bij u in de buurt
woont. Handig als u met een technische vraag zit, een evenement wilt organiseren of gewoon van gedachten wilt wisselen over Healeys.
Inmiddels hebben 150 leden hun autogegevens geregistreerd. Dat is een
mooie start, maar met ruim 1000 leden en nog veel meer dan 1000 Healeys
kan dat kan natuurlijk beter. Daarom vragen we nogmaals uw aandacht voor
het autoregister. Log even in op de site (www.healey.nl) en vul de gegevens
in bij uw profiel. Hoewel we er natuurlijk de voorkeur aan geven dat u het
zelf invult, kan het voor sommigen toch lastig zijn. Dan willen we u graag
daarbij helpen. Bel of mail me dan even. Mocht het echt niet lukken, dan
treft u in het blad een formulier aan waarop u de gegevens kunt invullen.
Dat formulier kunt u in een goed gefrankeerde enveloppe naar mij toe sturen. Het adres staat op het formulier.
Jojada Reiss
Beheerder autoregister
West@Healey.nl
0615603336

Austin Healey Sprite Frogeye 1961, Autobeurs RAI, foto van Waldo van Suchtelen
50
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Even
voorstellen

Mijn
langst
lopende
relatie
(deel twee)
Mijn relatie met de Healey loopt nu zo’n 50
jaar en samen zijn we oud geworden. In de
vorige editie van “Healey” beschreef ik hoe
we eigenaar werden en dat we van twee Healeys er één in elkaar knutselden.
Uiteraard reed mijn vriend veel in de Healey
100 van zijn vader en ook zijn jongere broer
maakte er gebruik van. Ik had geen aandeel in
de 100. Het kostte kruim genoeg om de 3000
van “gas en licht” te voorzien. De donorauto
kostte 500 gulden en om de balans van mijn
boekhouding weer enigszins op orde te krijgen
begon ik het overschot van onze chirurgische
ingreep te verkopen. Er was vraag genoeg
naar onderdelen, want er was niets. De
spaakwielen gingen voor 25 euro per stuk weg
en de vleugelmoeren ook voor 25 gulden per
vier stuks.
Wist ik veel van prijzen!
Later bleek ook dat we veel te veel hadden
weggegooid. Toch leverde de handel meer op
dan het aankoopbedrag. Daarmee kon ik ook
mijn “brother in arms” uitkopen. Goed wakker geschud door dit succes kwam ik nog een
gekneusde Healey in Amsterdam op het spoor
en ook die kwam onder mijn slopershamer
voor 500 gulden.
We schrijven 1971 als uw scribent wordt opgeroepen om hare majesteit ’s wapenrok te dragen. Met vier militairen reden we elke maandag richting Amersfoort en elke vrijdag in de
52

omgekeerde richting. De brandstofrekening
viel zo nog aardig mee, maar in de winter was
het wel bukken geblazen onder de harde kap.
Het klinkt nu onwaarschijnlijk, vier volwassen
kerels in een Healey, maar die yogaoefening
volbrachten we elke week.

Gas erop!

Na mijn diensttijd werd de beurs wel wat
dikker, maar een chronisch geldgebrek bleef
mijn profielschets domineren. Dat dit zo zou
blijven tot mijn 71ste wist ik toen nog niet.
Om enigszins te leren leven met het dorstig
karakter van mijn oogappel, liet ik in 1974
een LPG-installatie monteren.
Dat scheelde wel even een slok op een borrel.
Voor 50 cent per liter bleef het 1965!
Alle opmerkingen ten spijt: “Op gas moet
je koken”, “Met gas verwoest je de motor”,
“Wat een onrecht aan originaliteit”, etc.
Ik reed de wereld rond, haast gratis. In die
dagen vlogen de kilometers asfalt onder me
door. Langdurig was het mijn enige vervoermiddel, maar verplaatste je je wel in stijl.
Soms had dat ook wel nadelen. Ik herinner
me nog dat ik voor een goedkoop tapijtje bij
een woninginrichtingszaak stopte en vroeg
om een tapijtje in de kamer. Na vijf staaltjes
met een exorbitant prijskaartje informeerde
ik of er ook gewoon tapijt leverbaar was. “Ja,
dat is er wel, maar als je met zo’n auto komt
voorrijden…..!

Aktueel

We vormden een intieme club. We belden
elkaar nog als er een nieuw lid werd aanVeel onderdelen waren nog niet leverbaar,
gemeld. Bijna vijftig jaar geleden werden
maar gelukkig waren daar de gebroeders de
vriendschappen gesmeed, die nu nog elk jaar
Jong uit Kaatsheuvel. Jules en Wil hadden
toen al als “Rupsjes nooit genoeg” een gewel- gevierd worden. Bepaald memorabel waren
de jaarlijkse bezoeken aan Karl Spruncken
dig magazijn bij elkaar geharkt in gebruikt
in Straelen. Geweldige bijeenkomsten die
spul. Een bezoekje aan deze mannen stond
hem ook het erelidmaatschap opleverden. Hij
niet alleen garant voor succes, maar ook voor
kreeg wel vijftig Healeys bij
een gezellig praatje. Even was
elkaar! Van latere datum waren
je in de hemel en even kon je
Bijna vijftig jaar
de meetings in “Healeybergen”.
zien hoe het Walhalla er uit
Al bij het binnenrijden van
moest zien! Tijdens een van
geleden werden
Haaksbergen, kon je zien dat de
mijn strooptochten belandde
naam van de stad voor even het
ik ook bij Jan Gijsen, die juist
vriendschappen
centrum van de Healeywereld
vanuit de Randstad naar Wagesmeed, die nu nog was. Dank aan Gerrit Frieman,
genberg was getrokken. Daar
Bert Schaap en nog vele andere
kreeg ik de uitnodiging voor een
elk jaar
vrijwilligers.!
bijeenkomst in Maarssen op 6
gevierd worden.
april 1975. Hij en Hans Broers
waren de initiatiefnemers

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.
Hierbij
het 2e deel over
zijn liefde
voor de Healey.
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Club

Autopress

Kleur in je leven

Redactie
Straelen

voor een club.
Tijdens de vergadering bleken
Wil Ouwehand,
Rinus de Jong,
Don Brunsveld van
Hulten, Harrie
Klaassen, Giel
van Putten, Jaap
Schuitemaker,
Theo Smit, Ben Verheul en ondergetekende
prominent aanwezig te zijn. De eerste jaren
werd er vergaderd in Maarssen en na afloop
werd de lokale Chinees gezamenlijk bezocht.
september-oktober 2019

In eerste instantie werd de
Healey lichtblauw, dat veranderde in donkerblauw en nog eens grijs en tenslotte Healey
blue in two tone met ivory white. Al die jaren
was niet alleen ik, maar waren ook mijn kinderen vergroeid met ons vierwielig familielid.
Aanvankelijk duidden mijn kroost de Austin
nog als “de Oudste Healey”, maar ze begrepen al snel dat het “Austin Healey” moest
zijn. Niet alleen de gastank was een uitkomst.
Er werd ook een trekhaak onder de wagen
“gefantaseerd”, want origineel bestond niet,
hoewel de auto bij aankoop wél een trek49
leesverder
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haak had. Die was echter verkocht zonder
erbij na te denken. Die trekhaak was destijds
gemonteerd omdat er een paardentrailer mee
getrokken moest worden. 25 Gulden bracht-ie
op, dat weet ik nog.

Healey in het nieuws

De gastank en de trekhaak deden al snel het
nodige stof opwaaien en uiteindelijk resulteerde dat in een bezoekje van de redactie
van “Het Automobiel”. In die tijd had ik nog

een andere professie, dus stond ik er bij en
keek ernaar. Daar bleef het echter bij. De
uiterlijke schoonheid van de Healey bleef ook
niet onopgemerkt bij Hans van Uden, destijds
een gevierd fotograaf van “slecht geklede
meisjes”. In het blad Aktueel stonden “wij”
dus naast een wulpse golfbal-Chick.

Reporta

3e Groene Hart Rit
Tekst: Jojada Reiss

van Oost naar West
Woerdense Verlaat en Bodegraven
wordt gereden, biedt een fantastisch
rijgebied voor onze Healey’s.
Bijna geen bebouwing en verkeer, op
een enkele fietser en tractor na.

De voorpagina van “De Telegraaf” haalden
we omdat we de drempels in onze straat niet
konden nemen en in “Het Brabants Dagblad”
stonden we omdat we al zo lang samen waren.

Zo laat het Groene Hart zich van z’n
beste kant zien. De equipes genieten ervan en komen allemaal op hun
eigen tempo (‘onthaasten mag’) aan
op de lunchlocatie in Bodegraven.
Het tweede deel van de toerrit,
opnieuw westwaarts, gaat via Aarlanderveen, Ter Aar en Hoogmade.
Wederom het karakteristieke poldergebied, langs weilanden en slootjes.
Uiteindelijk doemt in de verte wel
de bebouwing van de grote stad op.

Automobiel

Mooi weer is op voorhand niet te bestellen, maar ook dit jaar is de op 25
mei verreden Groene Hart Rit weer
getrakteerd op een uitbundige zon
en temperatuur. Echt beter kon het
voor de 19 equipes niet worden.
Het pittoreske Haarzuilens, bekend
van het monumentale Kasteel de
Haar, was vanaf 10.00 uur de ontvangstlocatie. Onder het genot
van een kopje koffie en gebak in ’t

de Telegraaf

“Testament”

De Healeyclub is gegroeid en soms laat ik
mijn gezicht zien, maar er is zoveel meer te
beleven in oldtimerland. Ik ben ook lid van
een regionale club voor diverse merken. Leuk
kleinschalig en een weekendje daar past beter
in de beurs van een pensionado.
Tegenwoordig staat er dus een leuk clubje
op onze binnenplaats. De Healey heeft gezelschap gekregen van een MG Midget, een
Heinkel scooter, een Vespa en een Tomos 4L.
Ik probeer om elk voertuig, elke week, even
van stal te halen, maar toch moet je reëel
zijn. Ooit zal het allemaal teveel worden en
stopt de pret.
Maar ik troost me met de gedachte dat ik in
ieder geval al mijn tegoed- en consumptiebon54

Wapen van Haarzuylen begroetten de
equipes elkaar.
Leuk om te zien dat zich dit jaar ook
weer enkele nieuwe deelnemers hadden aangemeld.
Na een korte briefing zijn om 11.00
de eerste Healey’s gestart. Het
polderlandschap van de Aa, de
Zuwe en de Meije, waarbij eerst
noordwaarts richting Vinkeveen en
dan in zuid-westelijke richting naar

Maar inmiddels zijn de equipes ook
bij de finishlocatie Brasserie Meelfabriek in Leiderdorp aanbeland, om
nog onder het genot van een drankje
en een snack na te kunnen praten
over wederom een geslaagde en
gezellige rit.

nen heb opgemaakt.
De Healey laat ik mijn kinderen na en het
motto: “absorberen maar”!
Don van Gool

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

L.P.A. Vuylsteke
H.J. Wijnbergen
F.A.M. Venhorst
V. Lust

Tielt (B)
Apeldoorn
Zevenaar
Duiven

3000 MK1 1961
Sprite Mk 4 1967
Nog geen Healey
3000 Mk1 1959

Annie Veen
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Healeydokter
flip@bruhl.nl

Overstuur en onderstuur

Flip Bruhl
“een geneesheer met groot
technisch
inzicht”

Ik kreeg de vraag: Mijn Healey BT7
heeft last van overstuur, wat kan ik
eraan doen?
Ik heb eigenlijk geen verstand van
grote Healey’s maar van over-en
onderstuur weet ik wel wat.
Overstuur is als je auto scherper
de bocht in gaat dan je voorwielen
insturen. Onderstuur is als de auto
rechtdoor wil terwijl je stuurt. We
onderscheiden over- en onderstuur
bij het ingaan en bij het uitgaan
van de bocht. Een auto kan bij het
ingaan van de bocht neutraal zijn,

maar bij het uitgaan overstuur vertonen. Of ondersturen bij het ingaan
van de bocht en neutraal zijn bij het
uitkomen. Bovendien maakt het uit
hoe hard of zacht je door de bocht
gaat en hoeveel gas je geeft.
Eigenlijk wil je omwille van de veiligheid het liefst een neutraal gedrag
en als dat niet kan worden bereikt
onderstuur. Het is voor de meeste
bestuurders namelijk een natuurlijke
(schrik)reactie om bij onderstuur het
gas los te laten. Er komt dan meer
druk en dus meer grip op de voorbanden en minder druk dus minder
grip op de achterbanden. Daardoor
corrigeert de auto zichzelf.
Rond 1950 werd de gewenste hoeveelheid onderstuur bereikt met
positief camber aan de voorkant,
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onderstuur

overstuur
de banden staan dan met de onderkant naar binnen. De diagonaalbanden vervormden of gingen glijden
door de helling die zij maakten
ten opzichte van de weg. Deze
oplossing werkt niet goed meer
met de hedendaagse banden. Het
loopvlak van de tegenwoordige
radiaalbanden blijft ook bij een
positief camber keurig op de weg
staan doordat ze met hun zachte
wangen meer vervormen.
Als je een heel sterke motor hebt
zou je bij onderstuur meer gas
kunnen geven zodat de achterbanden vervormen of zelfs gaan
slippen. Gewone Healeys schieten
echter qua vermogen tekort om
“te sturen met het gaspedaal” en
het vergt ook wel wat oefening.
Dat trucje is voorbehouden aan
racers.
De stuur karakteristiek van een auto
hangt van veel factoren af. Om er
een paar te noemen:
•De gewichtsverdeling. Verhoudingsgewijs meer gewicht op de vooras
(door b.v. een zware motor) geeft
onderstuur.
•De plaats van de aandrijving. De

aangedreven wielen vervormen meer
en hebben minder grip bij veel gas
geven.

ook de weerstand tegen overhellen:
de antirolweerstand.
•De banden. Banden en bandenspanning spelen een zeer belangrijke
“rol”. Zie ook het artikel over de
sliphoek in Healey 1&2 en de bandentest elders in deze uitgave. Een
soepele band vervormt meer zijdelings bij laterale krachten en houdt
langer grip.
•De stugheid van de veren. Een
stugge veer geeft in een bocht meer
druk op het buitenste wiel en het
binnenste wiel komt eerder los aan
de onbelaste kant. Een slappe veer
met een lange veerweg houdt langer
contact met de weg (maar de auto
rolt dan wel veel meer).

•De wielgeometrie. Een starre
achteras op bladveren stuurt naar
binnen bij overhellen van de auto
omdat de veer aan de voorkant
rechtstreeks aan het chassis vast zit,
maar aan de achterkant met een
schakel. De as gaat daardoor aan de
inverende kant naar achter (‘carry
back”). De wielgeometrie bepaalt
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•De stugheid van de schokdemper
bij inveren (“bounce”). Een stugge
bounce doet bij insturen hetzelfde
als een stugge veer. Als de auto, bij
het uitgaan van de bocht, niet nog
verder inveert, heeft de schokbreker
echter minder of geen invloed.
•De ligging van het zwaartepunt.
Hoe hoger het zwaartepunt des te
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meer helt de auto over in de bocht.
Een speciaal aspect van de Healey is
het zogenaamde “underslung” chassis. Dat betekent dat de achteras boven de chassisbalken is gemonteerd.
Bij bijna alle auto’s is dat andersom:
daar gaat de chassisbalk over de
achteras heen.
Bij underslung kan de auto zeer laag
worden gehouden, maar het maakt
wel dat de achteras van de Healey
maar zeer beperkt op en neer kan,
doordat hij door het chassis wordt
beperkt. Als in een snelle bocht de
as aan de kant van het buitenste wiel
tegen de bumpstops aankomt krijg je
plotseling een veel grotere belasting
van die band. Tegelijk hangt de as
bij het binnenste wiel op het chassis
en komt van de grond.
Mark Schmidt heeft hier trouwens
een charmante oplossing voor in de
vorm van een andere schokbrekergeometrie.

Dus vergroting van de antirolweerstand aan de voorkant, (b.v. strakkere veren, een zware anti rollbar
etc.) geeft een grotere verplaatsing
van de wielbelasting van het binnennaar het buitenwiel aan die kant.
Vergroting van de belasting op een
wiel geeft aanvankelijk een grotere
grip totdat de belasting zo groot
wordt dat de band ernstig vervormd
(driften) en bij verdere belasting
zelfs gaat slippen.
De kunst is om met de geometrie
van de wielophanging de antirolweerstand zo te ontwerpen, dat die
fase van grip zo lang mogelijk wordt
gehandhaafd.
Tenzij je ingrijpende wijzigingen van
de wielophanging accepteert (wat
bij racers “normaal” is), is voor een
gewone rijdersauto de geometrie
een gegeven.
Om antwoord te geven op de vraag:
ik zou als eerste kijken of je wel de
juiste band hebt en experimenteren
met de bandenspanning. Dat is erg
bepalend voor de grip.
Zorg verder voor een spelingvrije en
liefst in polyurethaanbussen opgehangen wielophanging.
Ook een dikkere anti rol bar voor
doet wonderen.
Bij een Sprite is heel erg veel te
verwachten van een panhardstang
en slappe (!!!) schokbrekers achter.
Het principe is daarbij de grip aan
de wegslippende kant te verbeteren.
Misschien helpt dat bij de big Healey
ook.

De stuur karakteristiek heeft dus
veel te maken met de verschillen
in de weerstand tegen het overhellen van de auto tussen de voor- en
achteras.
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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.

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

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

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

Healey Handel
Te koop
In uitstekende staat verkerende
Austin Healey Sprite MK1 (Frogeye)
14 juli 1960
Uiterlijk niet in concoursstaat, echt
een rijdersauto. Heeft vele rally’s
gereden als Langste Nacht, Gelderlandrit, Betuwerit, alle in sportklasse zonder enig probleem.
Heeft een originele Halda Tripmaster, elektronisch kompas, Heuer
stopwatch, Don Barrow leeslamp,
enz.

Technisch vele verbeteringen als
gereviseerde 1275 motor, 123
ontsteking, K&N filters, Maniflow
uitlaatspruitstuk, RC 40 uitlaat,
elektrische benzinepomp, ribcase
versnellingsbak, diﬀerentieel met
langere overbrenging, schijfremmen
voor, Frontline Panhard stang achter,
anti rollbar voor, Frontline voor/
achter wielophanging, versterkte
veren, telescopische schokdempers,
H4 koplampen, wisselstroomdynamo,
high torque startmotor, King benzinefilter. Alles gedocumenteerd met
rekeningen.

VERKOCHT!!

Prijs: € 19.500,=
Info: 0618051513
Lidnr 12443

Uiterlijk met softtop, tonneau afdekzeil en een originele Ashley hardtop.
Koﬀerrek. Minilites velgen, Motolita
stuur.
Het originele production record trace
certificate is aanwezig. De auto is
origineel verkocht in USA en in 1992
door Kranenburg in Nederland geheel
gereviseerd.
Alle originele onderdelen worden
bij de auto geleverd, zoals 998 cc
motor, smooth case versnellingsbak,
diﬀerentieel, stuur, wielen, remmen,
wielophanging, schokdempers, uitlaat, spruitstuk, koplamp, enz.
Prijs: €18.000
Jan Willem Vlaanderen
janwillem@dammersriete.nl
0622497609 Lidnr 12345

Off

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

Te koop
Brian James autotrailer AJ26.
Kantelbare autotrailer in goede
staat.
Geen rijplaten nodig. Zeldzaam.
Zeer laag en geschikt voor vervoer
van een Healey of racewagen.
Max. 2600 kg. Scherpe prijs!
Nadere informatie bij Lex Veen,
0622785608 Lidnr 21031
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Te koop
Originele 15 “ spaakvelgen van een
Austin Healey 100/6 - 3000.
In goede staat, enkel een beetje
roest rond de spaakzittingen, maar
eenvoudig op te kuisen.
Er zitten ook nog BF Goodridge 4 ply
banden op 5.90 15 die nog goed
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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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Industrieweg 4 | 3361 h j Sliedrecht
T: 0184 - 41 81 77 | E: info@drukkerijvandendool.nl | www.drukkerijvandendool.nl

Dirk Roels, tel +32 475 60 40 36
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Algemene Informatie

AUSTIN HEALEY OWNERS CLUB NEDERLAND EN DUTCH HEALEY COMPETITIONS
Opgericht 6 april 1975,
aangesloten bij de FEHAC

Chopinlaan 27

Tel: 071 542 7402

2253 BS Voorschoten

Mob: 06 4870 8036

E-mail: info@vonmunching.nl

www.vonmunching.nl

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

AHOCN - HALF PAGE TEMPLATE 2019.indd 1

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. 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. ‘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)
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

Regioavond iedere laatste woensdag
van de maand in Restaurant Het Wapen
van Elst (0481 371 496), Dorpsstraat 28
in Elst (G)
Regio Zuid-Oost
Regiomanager vacature
zuid-oost@healey.nl
Regioavond iedere laatste donderdag
van de maand vanaf 20:00 in
Brasserie/Café De Kruik, Hoekstraat 52
Nederwetten (brasseriedekruik.nl)
Regio Zuid-West
Regiomanager Kees van Beijmerwerdt
zuid-west@healey.nl - 0622072001
Regioavond iedere derde donderdag
van de maand in Brasserie Tivoli, Jezuietenplein 33 in Oudenbosch
Regio Limburg
Regiomanager: Nick Tilmans
limburg@healey.nl
Regioavond elke eerste woensdag van
de maand om 20:00uur bij
Kasteel Limbricht, de Healey Burcht,
Allee 1 in Limbricht
Regio Flanders
Regiomanager Philippe Deckers,
info@healeyclubflanders.be
+32 475 484 444
Babbelnamiddagen zie Regio-nieuwsbrief.Clublokaal Oude Baan 54,
B-2800 Mechelen

AHOCN bankrelatie
Austin Healey Owners Club Nederland
IBAN: NL06 RABO 0116 8107 42
BIC: RABONL2U

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt per 1 januari
van het nieuwe jaar stilzwijgend met
een jaar verlengd, tenzij u voor 1 december van het lopende jaar opzegt bij
de ledenadministratie

Regio Nijmegen
Regiomanager Frank Kuiper
nijmegen@healey.nl
0318 632 631 / 0318 632 092

08/07/2019 12:31:07
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Marlene Claassen - Beheerder Healeywinkel
+31 46 4331354 - www.healey.nl - winkel@healey.nl
30 JAAR HEALEY’S

MICHIEL CAPELLE
RESTAURATIES

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

€ 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

Oliemat (set van 2) € 8
Formaat : 60 x 90 cm
Opvouwbare en herbruikbare mat met een hoog
absorptievermogen.

RESTAURATIES
CARROSSERIE
ONDERHOUD

0314 - 66 43 10

INFO@MICHIELCAPELLE.NL
WWW.MICHIELCAPELLE.NL

Steeds vaker wordt het verplicht bij evenementen om de
grond, waarop je auto staat geparkeerd, te beschermen tegen
eventuele oliedruppels.
(die van u lekt natuurlijk niet! maar toch)

153121 AcconAvm Advertentie Michiel Capelle DF.indd 1

09-03-15 16:56

Wil jij ook kennismaken met

Sardinië

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)

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
62

NIJVERHEIDSSTRAAT 22
7041 GE ’S-HEERENBERG
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€ 9,95

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

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

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

Ga met ons mee van 21-30 september 2019
Wij bieden: Italiaans sprekende reisleiding, technische assistentie, 4* hotels aan zee en/of
met zwembad, gedetailleerd routeboek met toeristische tips en alle nodige informatie, max.
18 equipes. U vliegt en wij zorgen met een betrouwbare partner voor het vervoer van uw auto
naar de bestemming. Uw reisleiders zijn Lies en Leo Dorjee.
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If life is a highway,
the soul is a car
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• 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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