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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
Volledige verzorging van schadeherstel en montage van

uw Healey zoals het origineel moet zijn. Contact met alle

Drukkerij
Drukkerij Van den Dool,
Industrieweg 4, 3361 HJ Sliedrecht
info@drukkerijvandendool.nl
0184-418177
Aan dit nummer werkten mee:
Ben Verbeek, Rinus Sinke, Don van Gool,
Bertus Bleiji, Rob Oudshoorn,
Hans van de Kerkhof, Albert Voogd,
Paul Mol, Leo Dorjee, Marlène Tilmans,
Han Punte, Benno Versloot, Flip Brühl,
Annie Veen, Jetze Visser, Wim Janzen,
Lida Janzen, Nicole Haasjes,
Anneloor Hoebee, Willem Kok,
Bloemendaal Fotografie,
Peter en Monique Corvers, Erik Bruëns,
Marius Hoogendam, Julia Lenstra,
Joek Vlasblom, Jacques Boonekamp,
Rob Swart, Mark Bleiji, Nick Tilmans,
Lex Veen, Le Mans Classic Team.
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,-

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
scherpe prijs. Elk onderdeel
door ons vooraf
gepast op94
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Van de Redactie
Het seizoen voor de gezelligheidsritten loopt op zijn eind. De winterstop
geldt echter niet voor de rally’s die meetellen voor het DHC-kampioenschap. Dus als je de Healey nog niet op stal wilt zetten, overweeg dan eens
om te gaan deelnemen aan rallyrijden. En anders kun je gaan terugkijken
op een mooi en gezellig seizoen, waarin heel veel mensen hun uiterste
best hebben gedaan om iedereen te kunnen laten genieten. In dit nummer
staan weer diverse enthousiaste verhalen. Nog leuker wordt het als je dat
nagenieten doet samen met Healeyvrienden onder het genot van een lekkere maaltijd. Bv in combinatie met een regio-avond.
De komende winterpauze kan prima worden gebruikt om de Healey aandacht te geven. Of het nu gaat om algemeen onderhoud, veiligheidsverbeteringen aan de remmen of de stuurinrichting, aanpassingen om de Healey
aan de nieuwe “alcoholische drank” te helpen, we zullen hierover tips and
tricks publiceren. De eerste artikelen staan al in dit nummer. Zelf doen
is een optie en erg leerzaam. Een mens is nooit te oud om te leren, al is
dat waarschijnlijk voor sommigen de reden om er zo lang mee te wachten.
Maar er zijn ook genoeg deskundige bedrijven die de klussen kunnen doen.
Start tijdig, want ook voor het komende jaar staat er alweer veel op stapel. Bv het veelbelovende Lustrumweekend in Duitsland.
In dit blad zit ook een inlegvel voor het autoregister. Daar kunnen de gegevens op worden vermeld voor opname in het autoregister als het niet lukt
om die zelf in te vullen op de site. Dat formulier zou er de vorige keer al
bij zitten, maar dat is verkeerd gelopen. Wel graag voorzien van voldoende
postzegels, anders wordt het zo duur voor Jojada.
En dan de British Car Parts Day. Een enorm succes en het begint op een
miniversie van de autojumble in Beaulieu te lijken met een halve hectare oppervlak en ruim 500 meter aan kraampjes. De AHOCN, DHC en het
Museum hebben zich voortreffelijk en soms luidruchtig gepresenteerd. Het
werkte, want er was de hele dag veel volk in de stand en het heeft ook nog
enkele nieuwe leden opgeleverd. De BCD is eindelijk weer eens een landelijk oldtimer-evenement met veel leden die hun overtollige onderdelen
aanbieden en die het evenement zo’n laagdrempelig en gezellig karakter
geven. En deze beurs is nog bijna gratis ook. Het voorziet duidelijk in een
behoefte en vult het gat dat zowel de MECC en Rosmalen laten vallen. Die
drijven weg van het clubniveau en worden ook steeds duurder. Bovendien
geweldig dat er zo’n brede samenwerking is ontstaan. Op een paar clubs na
zijn alle Engelse autoclubs met in totaal meer dan 9.000 leden vertegenwoordigd en ook die laatste clubs zullen wel volgen. Wellicht is de BCD een
opmaat voor samenwerking op meer terreinen. Ook voor de bedrijven die
meerdere clubs bedienen is het een enorm voordeel. Minder werk, minder
kosten. Misschien kunnen deze bedrijven overwegen om de volgende keer
een beurskorting te geven?
Ik bedank de zeer vele bijdragers aan dit clubblad weer hartelijk. De
steeds langer wordende lijst reflecteert een groot enthousiasme en betrokkenheid bij ons blad. Fantastisch om te ervaren!

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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Passie voor auto’s?

Steering Column
Voorzitterspraat
We hebben weer genoten tijdens het clubweekend.
Prachtig weer, mooie accommodatie, heerlijk eten,
gezellige feestavond en een prima organisatie was ons
deel. Value for money om eens wat in goed Nederlands
te zeggen. Weer nieuwe gezichten gezien zelfs uit mijn
eigen stad Rotterdam. Helaas
was ik wat beperkt wegens een
peesontsteking in mijn enkel, dus
liep ik, nou ja liep… met krukken.
Gelukkig was ik niet de enige want
Jos Verweij liep ook met krukken.
Dit mocht de pret niet drukken.
We hebben nog even de degens
(krukken) gekruist want er moet
wel gelachen worden. Een dag niet
gelachen is een dag niet geleefd.
De Healey’s kunnen weer in de mottenballen nadat deze
eerst wintervast zijn gemaakt, wat dit precies inhoud is
mij niet bekend maar het klinkt voor de kenners beslist
vertrouwd.

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

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

Voor de Zeelandrit heb ik mijn Healey uitgeleend aan
mijn kleinzoon en zijn vriendin (zie zijn verslag). Het
weer was bar en boos en dat was best wel sneu voor
hen. Krijgen zij eindelijk de Healey mee regent het pijpenstelen en moesten zij de hele dag dicht rijden. Dat
zij de jongste deelnemers waren behoeft geen betoog
lijkt mij.

Er zijn wat belangrijke, ook pijnlijke, bestuurlijke
besluiten genomen. Ik noem hier het stoppen met het
drukken van ons blad bij Ernst van den Dool die dit 40
jaar gedaan heeft. Met pijn in het hart dat wel maar
voor de club hebben we een gouden deal afgesloten met
een nieuwe drukker. Zoals ik al
eens eerder schreef, besturen is
niet alleen leuk opzitten, praatje
houden of lintjes doorknippen maar
ook pijnlijke besluiten nemen.
Dan de British Car Parts Day, wat
een fantastisch evenement, zeer
druk bezocht met vele kramen.
Onze evenementen manager Leo
Dorjee heeft een topprestatie
neergezet. Vele vrijwilligers waren aan de slag en weer
mogen wij als clubleden trots zijn.
Het einde van het seizoen is inmiddels gaande. Een paar
weken geleden zijn we nog met een groep Limburgers
vier dagen naar het Sauerland geweest. Twee dagen
getoerd, de eerste met de hele dag regen en de tweede
droog dus open gereden.
Beetje fris maar met een lange kriebelende jaeger
onderbroek, dito hemd, wollen muts en nog een krant
onder je hemd kom je een end.
Bertus Bleiji Voorzitter

BELANGRIJKE MEDEDELING
KORTINGSVOUCHER voor evenementen en winkelartikelen
Als je het volgende clubblad ontvangt, dus Healey 2020/1, bewaar het adreslabel dan goed.
Zoals de trouwe lezers van onze begrotingsstukken weten is door een gedegen financieel beleid de positie van
onze club uitstekend. Het bestuur heeft daarom besloten om een deel van het kapitaal van de club te laten
terugvloeien naar de leden.
Dat vindt deels al plaats door een dikker en rijker gevuld clubblad. De teruggaaf aan de leden zal echter ook
gaan gebeuren via een korting op evenementen of clubartikelen in de winkel. Je krijgt daarvoor een kortingsvoucher en dat is het adreslabel van Healey 2020/1.
Het adreslabel van Healey 2020/1 is dus geld waard!
De voucher is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
De waarde van het voucher en de exacte werkwijze om het te verzilveren zal in het volgende clubblad worden
beschreven.
Het bestuur
november-december 2019
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Trofee
Clubvrouw/man
van het jaar
ieder van onze leden een persoon
voor deze trofee kan voordragen
en het bestuur neemt daar dan een
besluit over.
Tijdens het clubweekend in kasteel
Vaalsbroek is de trofee voor 2018
deze maal uitgereikt aan een vrouw
en wel Lies Dorjee.
Tijdens de uitreiking werd haar een
warm en enthousiast applaus gegeven.

Zoals ieder jaar gebruikelijk is gaat
het bestuur op zoek naar een
persoon die in aanmerking komt voor
boven vernoemde trofee.
Statutair is dit een taak van het
bestuur wat niet wegneemt dat een
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Hier de motivatie:
Zij heeft door het stoppen van de
vorige Webmaster de taak op zich
genomen om dit karwei over te
nemen. En laten we wel zijn dit is
geen sinecure. Zij heeft niet alleen
het Webmaster schap overgenomen
maar ook nog het regelen, indelen,

ondersteunen en versturen van de
nieuwsbrieven. Daarnaast heeft zij
zich zeer verdienstelijk gemaakt in
een geheel vernieuwde opzet en een
too the point Web site.
Zij heeft heel veel werk naar haar
toegetrokken om e.e.a. meer
gestroomlijnd te laten verlopen en
daar heeft zij heel veel tijd ingestopt. Niet alleen heeft zij zich ingezet voor de clubsite maar ook voor
het gedeelte van De Langste Nacht
en DHC.
De opsomming van haar verdienste
is maar een korte greep uit al haar
op zich genomen taken en wij mogen
als AHOCN blij zijn een dergelijk
bevlogen Clubvrouw te hebben.
Bertus Bleiji / voorzitter

november-december 2019

Van het Bestuur
“Schrijf je nog een stukje voor het blad?
Onze leden horen graag wat er zoal in het bestuur speelt”
Dat was de vraag van onze redacteur en hij heeft gelijk.
De leden hebben recht op informatie vanuit het bestuur,
maar of iedereen dat nou zo graag leest….. Ikzelf kan
me niet herinneren dat ik in die ruim 40 jaar dat ik al lid
ben met rode oortjes berichten vanuit het bestuur heb
gelezen.
Wel allerlei artikelen over onze evenementen en activiteiten, technische zaken etc.
En dat is nou juist een onderwerp waar het bestuur zich
elke keer over buigt.
Wat willen onze leden? Niet alleen wat er in het blad
moet komen; daar is onze redacteur altijd mee bezig,
maar ook in overleg met de redacteur: hoe moet het
blad er uit zien; hoe dik mag of moet het zijn; wat mag
het kosten?
De kosten van ons blad zijn een grote post op de begroting. Terecht, want het is een van de dingen die al onze
leden aangaat. We hebben al eerder gemeld dat we het
blad wat meer pagina’s willen geven en dat wordt al
gerealiseerd. Dus meer artikelen, meer foto’s, kortom:
een beter blad maar wel met het oog voor de kosten.
Het ligt dan ook voor de hand dat we de kosten van druk
en verspreiding nog eens tegen het licht zouden gaan
houden.
Ons blad wordt al zo’n 40 jaar verzorgd door onze
“huisdrukker” Van den Dool. Hij levert mooi drukwerk en
we hebben altijd een goed open en ook zakelijk contact
met Ernst, want hij is ook clublid. Maar…voordat we
ons met Van den Dool nog eens over de kosten zouden
buigen kregen we een aanbod van een andere drukker.
Ongevraagd, wij waren nog niet zover om ons breder te
oriënteren. En ach, je wordt wel eens meer benaderd
maar dat stelt meestal niet zo veel voor.
Nu evenwel zag het er wel hoogst interessant uit. Dan
komt er een fase van alles goed op een rijtje zetten en
vergelijken. Is het echt wel zoveel goedkoper, waar zit
dat addertje onder het gras?
Bertus, onze voorzitter en Lex, onze redacteur zijn bij
die drukker op bezoek geweest. De aanbieding kan zo
aantrekkelijk zijn omdat deze drukker zich volledig
heeft gespecialiseerd in het drukken van verenigingsbladen. Ongeveer 400 verenigingen zitten al bij deze
drukker. Mede daardoor kan hij de kosten zeer laag houden. Alle criteria zijn kritisch tegen het licht gehouden,
voorbeelden van bladen die door deze drukker gemaakt
worden zijn uitvoerig bekeken en vergeleken. De kwaliteit voldoet, de levertijden ook en er is een concept
contract aan ons voorgelegd.
Maar…. je gaat niet zomaar over een nacht ijs. Natuurlijk moet “onze” drukker met een open communicatie
volledig worden geïnformeerd; sterker nog, hij moet
met zijn kennis van zaken mee kunnen denken en de
november-december 2019

gelegenheid krijgen om ook zijn prijs nog eens tegen het
licht te houden. Dat was een eis die we als Bestuur hadden. Niet alleen zakelijk kort door de bocht, maar zeker
ook in een goede relatie volwassen met elkaar omgaan.
Onze leden mogen verwachten dat het bestuur prudent
met de financiële middelen omgaat, maar ook relaties
fatsoenlijk behandelt.
Dat nu is gebeurd. Op 23 oktober hebben we als bestuur
besloten om van drukker te veranderen. Op 25 oktober
is een zware bestuursdelegatie, voorzitter, secretaris en
penningmeester, na meerder eerder overleg, naar Ernst
toe gegaan om ons besluit toe te lichten. Wij hebben
begrip dat hij met de prijs niet zover kon gaan als nodig
in de vergelijking. Hij is ons vele jarenlang zeer goed
van dienst geweest en daar zijn wij hem veel dank voor
verschuldigd, maar het blad zal vanaf 1 januari 2020 elders gedrukt gaan worden. Zijn we dan helemaal weg bij
drukkerij van den Dool? Nee, zeker niet. Al het andere
drukwerk zullen we met plezier in de toekomst bij hem
onder blijven brengen.
Na deze uitvoerige toelichting over een erg belangrijk
besluit nog een enkele andere zaak.
De mensen van regio Zuid-Oost verzorgen de stand voor
de British Cars and Lifestyle beurs.
Zij hebben bij het bestuur de vraag neergelegd om een
aanhangwagen te mogen aanschaffen om de materialen
op te vervoeren en permanent op te slaan. Dat bespaart
gesjouw. Zij hebben een voorstel met begroting ingediend en daar hebben we ons als bestuur over gebogen.
We hebben begrip voor de behoefte om gesjouw te vermijden, maar ook hier geldt: prudent financieel beheer,
dus eerst maar eens kijken hoe we op de voordeligste
manier die behoefte kunnen honoreren.
De deelname aan de vele ritten lijkt door de jaren heen
redelijk constant. Toch wordt regelmatig gevraagd of er
niet te veel ritten en evenementen zijn.
Het bestuur is van mening dat het een zaak van de
regio’s is om zelf in te schatten of de inspanning van het
organiseren op weegt tegen het eventueel minder aantal
deelnemers.
Het bestuur heeft invulling gegeven aan het idee om aan
alle leden een voucher te geven. Zie de “Belangrijke
mededeling” elders in dit blad. In het clubblad dat in
januari verschijnt zal meer in detail zijn beschreven hoe
we dat gaan concretiseren. Ook voor onze vrijwilligers
wordt zoiets op poten gezet.
Tot besluit…..opmerkingen, ideeën, kanttekeningen,
kritiek…. uw secretaris wacht erop.
Joek Vlasblom
Secretaris
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www.healey.nl/evenementen

Programma:
Donderdag 11 juni

Vanaf 13.00 uur kunnen jullie je vervoegen bij
de organisatie-tafel in de foyer van het hotel,
waar jullie de weekendbescheiden ontvangen
en de kamers toegewezen krijgen.
Na eerst opgefrist te zijn, en een eventuele rondgang “Über das Gelände “te hebben
gemaakt, is er een Meet & Greet bij de Tenne
zaal, waar ook rond de klok van 19.00 uur
gegeten zal worden.

Vrijdag 12 juni

Deze dag zal vele karakters hebben, waarbij
voor ieder wat wil’s.
Denk aan:
Ontspannen – met een mooie tourtocht langs
mooie plekjes, en nadien bijvoorbeeld in de
welness of bar bijkomen van de mooie dag.
Leergierig – in het MIELE-museum erachter
komen dat ze daar niet alleen wasmachines
hebben gemaakt, maar ook fietsen en motorfietsen, en natuurlijk weer via een mooie
route terug naar het hotel.

Waarom

Dit is het 9e Lustrum van de AHOCN, omdat
45 jaar geleden op 6 april deze mooie club is
opgericht, mede door wijlen Hans Broers.
De doelstelling van de AHOCN is om het rijdend erfgoed van Donald Healey te koesteren
en de passie hiervoor te delen met andere
Healey vrienden en vriendinnen.
En eigenlijk is het ook wel leuk en gezellig om
4 dagen alleen maar met je passie en hobby
bezig te zijn.

Diegene die ook de Pinksterdagen aangrijpen om er even tussen uit te gaan, hebben
ruimschoots de tijd om hiervan weer aan te
sterken om 1,5 week later naar Hotel Klosterpforte ‘ab zu Fahren ‘, en dat brengt ons
meteen op de volgende alinea….

Wanneer

We beginnen op donderdag 11 juni, waar
jullie je vanaf 13.00 uur kunnen melden bij de
organisatie-desk in de foyer van Hotel Klosterpforte.
Na van een mooi en gevarieerd programma te
hebben genoten (zie hiervoor onder het item
programma, wat er zoal te gebeuren staat)
zal dit weekend op zondag 14 juni worden
afgesloten.
In deze tijd van het jaar is het in het Teutoburgerwoud al goed vertoeven tussen het
frisse net ontluikende groen en het doorsnee
vaak mooie weer.
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Waar:

We hebben vooral gezocht naar een bestemnovember-december 2019

Behendig- zou het zomaar kunnen zijn dat we
op een startbaan van een vliegveld gaan kijken wie het snelst van 0 op 100 is, of wie de
beste stuurman kunsten kent, vliegtuigen zijn
er ook dus wie weet, laat je verrassen.
Observerend- vanaf 16.00 kijken wat er zich
allemaal presenteert op de Healey Boulevard.

ming die voor heel Nederland op een acceptabele te overbruggen afstand ligt en ook in een
mooi natuurgebied met de nodige afwisseling
in hoogtes, cultuur etc.
Daar vonden we na wat speur- en veldwerk
het familiehotel ‘Klosterpforte “in Mariënfeld /Duitsland, waar de 4e generatie reeds
geboren is om dit prachtige familiehotel voort
te zetten.
Dit hotel is vroeger ontstaan uit een klooster, waar in de loop der jaren het nodige
bijgebouwd is en hierdoor als het ware een
klein dorpje is ontstaan. Vele beroemdheden
zijn ons reeds voorgegaan, waaronder het
AJAX-elftal in 2018.
Voor Feyenoordfans, wees niet bang, ze zijn
al weer weg….
Voor meer indrukken, kijk gerust eens op hun
website: www.klosterpforte.de
november-december 2019

En zo zijn we bezig om het ieder naar zijn of
haar zin te maken, De rijders kunnen rijden,
maar diegene die iets anders van het programma interessant lijkt, heeft ook een mooie
dag. Waarbij rond de klok van 16.00 uur er
een gezamenlijke Healey Meeting zal zijn op
het Healey Plein/Boulevard.
Rond 19.00 uur is er een Grill avond ‘im
Biergarten vom Klosterkeller’, hier worden
diverse ‘Grillspezialitaeten’ geserveerd.
Waarbij aan de mensen is gedacht die graag
met een voorgerecht van salades, Mozzarella,
sla en overige gezonde lekkernij, die met chili
dip kruidenboter Quark en overige zutaten
compleet gemaakt kan worden. Bij de Grill
zijn langsgekomen, de koe, het zwijn de kip
en iets uit de zee, maar ook is gedacht aan de
vegetariërs onder ons. Kortom rijkelijk en lekker. Als afsluiting is er nog een heerlijk toetje.

Zaterdag 13 juni

Traditioneel is er op zaterdag de tour der
toertochten, die professioneel zal worden
11

uitgezet.
Natuurlijk zal niet alleen het rijden, maar
zeker ook het genieten centraal staan.
Een keuzemogelijkheid tussen een lange en/of
kortere route, met beiden als doel: genieten,
verbazen en bewonderen. Nadien verzamelen
we ons op het grote grasveld (Kloster Platz)
in de Residence Klosterpforte, waar met zicht
op ons rijdend erfgoed aan “die Theke “onder
het genot van een drankje de avonturen van
de dag besproken kunnen worden.

ANNULEREN:

U wilt dat natuurlijk niet, maar het kan voorkomen.
Vóór 10 maart 2020 is 100 % retour.
Vóór 10 mei 2020 is 50 % retour.
Beschikbaar zijn 105 tweepersoonskamers en
46 eenpersoonskamers.
De kamers kunnen we kwalificeren als mooie
tot zeer mooie kamers.
We zullen dan ook eerst met de zeer mooie
kamers beginnen te verdelen onder de eerste
inschrijvingen.
Kortom wacht niet met inschrijven, maar pak
meteen deze mooie kans op een geweldige
Healey happening.

Niet te lang doorzakken, want rond 18.30 uur
worden we in Smart Casual in de grote Kloosterzaal verwacht voor het aperitief. Aansluitend zal het diner worden opgediend, dit zal
net zo smaken als de ambiance waarin we
mogen vertoeven, waar we zullen zorgen dat
deze geheel Healey gerelateerd aangekleed
zal worden.
Waarna dit vervolgd zal worden door een
geweldige feestavond.
De gehele avond zal worden begeleid door
livemuziek, waarop we een dansje kunnen
wagen...

Secretariaat:

AHOCN Lustrum 2020
p/a Han Punte
Postbus 157, 7500 AD Enschede
Lustrum2020@healey.nl

Zondag 14 juni

Jammer genoeg zal deze dag in het teken
staan van “ieder gaat weer zijns eigen weegs “.
Nadat we hebben uitgeslapen, kan er om 11.00 uur worden aangeschoven voor de Brunch.
De middag zal ook nog een invulling krijgen en
rond de klok van 16.00 uur wensen wij eenieder een behouden thuiskomst.

INSCHRIJVEN:

Vanaf 1 september 2019 kan er ingeschreven
worden voor dit evenement,
Voor de 3 overnachtingen en het ontbijt, het
diner en de overige kosten behorende bij het
programma
(Routeboek, schildje of sticker, band etc.)
betaal je met de vroegboekerskorting;
€ 475.- p.p. voor een 2-persoonskamer
boekt en betaald vóór 1 januari 2020)
€ 495.- p.p. voor een 2-persoonskamer
boekt en betaald na 1 januari 2020)
€ 587.- p.p. voor een 1-persoonskamer
boekt en betaald vóór 1 januari 2020)
€ 607.- p.p. voor een 1-persoonskamer
boekt en betaald na 1 januari 2020)

BETALING:
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•Lustrum 2020 AHOCN (45-jarig bestaan)
•Met 200 mensen of misschien nog wel meer
tezamen.
•Donderdag t/m zondag, 4 dagen gezelligheid
•3 overnachtingen in luxe tot zeer luxe kamers
•Gebruik maken van alle faciliteiten van het
Hotel.
Wifi, wellness, sauna, en zwembad ect ect.
•Geweldig ontbijt buffet
•i.v.m. het uitslapen op zondag een heerlijke
Brunch.
•Avondeten voor ieder wat wils, met culinaire
kunstwerken.
•Zaterdag avond een galadiner, waarbij we
ons servet op de knieeën kunnen houden,
want het wordt ons aan tafel geserveerd.
•Zaterdag vanaf 18.30, uur totdat we vinden
dat we het licht moeten uitdoen, de live band
“ Music and Fun “ ( www.mafband.de )
•Prachtige toertochten, door professionals
uitgezet en uitgewerkt, waarbij er vele interessante bezienswaardigheden worden aangedaan.
•Tevens zal tijdens het programma rekening
worden gehouden, met diegene die vele
kilometers van het in het Teutoburgerwald
liggende asfalt willen zien, maar ook diegene
die de tijd voor een bezoek aan een bezienswaardigheid of een terrasje willen nemen,
komen aan hun trekken.
•Gedurende deze dagen de mooiste belevenissen.
•U wordt dmv de nieuwsbrief op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen betreffende
het programma.
En wie er zin heeft om eerder te komen of
langer te blijven, betaalt € 145,- per kamer
per nacht inclusief ontbijt. Het 3-gangen
diner kost dan € 35,- p.p.
Graag direct doorgeven bij de aanmelding.

(ge(ge-

WIE ZIJN WIJ:

(ge(ge-

Bij inschrijving € 300.- per equipe bij een 2
persoons kamer, en € 150.- voor een 1 persoons kamer.

Resumé wat u krijgt en
kunt verwachten:

De eerste week van april het overige nog niet
betaalde bedrag voldoen.
november-december 2019

Kortom een weekend om nooit te vergeten.

Het Lustrum Team van de regio Oost.
Han en Petra Punte
Rob en Ria Pronk
Wim en Wilma Reimerink
Albert Voogd en Claudya Hendriks
Bijgestaan door een Crew van regio Oost
leden.

november-december 2019
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CLUBWEEKEND
2019

Op het gebied van navigatie hebben
de deelnemers ook weer wat geleerd.
Een clublid bekende: “Om eerlijk
te zijn was ik bang voor de houdbaarheid van ons huwelijk met mijn
vrouw als navigator, maar dat is
verrassend goed uitgepakt en Mieke
heeft er ook van genoten.”
Wat hebben we genoten van het
Clubweekend in Vaalsbroek! Gezien
de vele positieve reacties, mogen
we stellen dat dit weekend geslaagd
was.
Het was goed toeven in Kasteel
Vaalsbroek maar ook de afsluiting
in Kasteel Limbricht, onze “Healey
14

Burcht”, was prima. Ook de diverse
routes vielen in de smaak.
Het is geen sinecure om 4 ritten uit
te zetten met routeboeken en de
mooiste plekjes van Limburg uit te
zoeken.
Jammer van de wegafsluiting in Vossenack tijdens de zaterdag rit. Misschien is het raadzaam om ‘s-mor-

gens heel vroeg al een “voorrijder”
op pad te sturen.
We gaan daar de volgende keer een
vrijwilliger voor zoeken!!!!
Maar zoals een van de deelnemers
treffend zei: “in een prachtige omgeving is omrijden bij een stremming
een cadeautje”.
november-december 2019

En we zijn getrakteerd op prachtig
weer, waardoor we een echt vakantiegevoel hebben gehad. Om dat
weer geleverd te krijgen hebben we
ook wel ons best moeten doen.
Een aantal bezoeken aan de kapel in
Heppeneert in België en diverse worsten geofferd aan Clara. Alles geheel
november-december 2019

volgens oud Limburgs gebruik. En ze
zeggen wel: “als de engelen reizen
dan schijnt de zon” en dat klopte
dus helemaal.
Het clubweekend heeft een lange
voorbereiding gevergd.
We zijn begin 2018 op zoek gegaan
naar een geschikte locatie voor circa
100 equipes. Na vele hotelbezoeken
en het vergelijken van de diverse hotels zijn we uiteindelijk uitgekomen
bij Kasteel Vaalsbroek. Daar ging
vanaf het begin ook onze voorkeur
naar uit en we hebben in het vergelijkend onderzoek ook niks beters
kunnen vinden.
Terugkijkend op het weekend bevestigt dat dit de beste keuze was.

Jammer genoeg zijn we niet op 100
Equipes uitgekomen. We zijn blijven
steken op 56 stuks.
Een aantal vaste bezoekers van
Clubweekenden en Lustrums waren
om verschillende redenen niet in
de gelegenheid om te komen. Heel
jammer voor hen.
Er zijn ook een redelijk aantal
mensen niet gekomen vanwege de
“hoge” prijs.
Al snel nadat de locatie en de
inschrijfprijs bekend was ging het
verhaal de ronde dat dit clubweekend “veel te duur” was.
Jammer voor de mensen die zich
hierdoor hebben laten leiden.
Alle deelnemers hebben achteraf
kunnen vaststellen dat de
15

prijs-kwaliteit verhouding prima was
en als je veel terugkrijgt voor je
inschrijfgeld is het niet duur.

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

Er is nog een aantal mooie clubweekendshirts beschikbaar via de clubwinkel. De prijs is € 49,00 exclusief
de verzendkosten.
Op dit moment zijn nog alle dames
en heren maten beschikbaar.
Meer informatie via winkel@healey.nl
of bellen naar Marlène 046-4331354
Het was veel werk, maar we hebben
ontzettend veel plezier gehad tijdens de voorbereiding van het Clubweekend en nog veel meer genoten
tijdens het clubweekend.
Marlène, Anita, Monique, Petra,
Wiel, Eric, Jos en Nick

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
november-december 2019
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TEKST en FOTO’S: Lida Janzen e.a.

tot het terrein en de tribune geboekt
voor zaterdag en zondag. We hebben
niet alles kunnen zien in die twee
dagen, we gaan dus de volgende
keer ook op de vrijdag!

13/14/15 september 2019

Er is ongelooflijk veel te zien. Elke
dag zijn er races met auto’s of
motoren. Races met oude motoren
zoals de Norton Manx en MV Agusta
met bekende coureurs als Pedrosa.
Dit gaat serieus snel en er wordt
close geraced! Bij de auto’s was er
speciale aandacht voor de “Cooper”
vanwege hun 60 jaar bestaan. De
startvelden zijn groot. Met speciale
Jaguars, Aston Martin’s en Ferrari’s
in de verschillende Trophy’s die werden verreden. Ook diverse Healey’s
kwamen vol gas voorbij.
Je kunt de hele dag op de tribune
blijven, maar er is zoveel meer te
zien. Van tevoren gekeken welke
races we wilden zien en tussendoor
rondgelopen.
Heel veel shops die allemaal vintage
artikelen verkopen. Alle decors en
geveltjes zijn in fifties stijl.
Zelfs de marchals, de Pitlady’s,
de toilet/poetsjuffrouwen komen
allemaal uit de jaren vijftig/zestig.
Overal staan Foodtrucks met een
klein terrasje.
Alleen zijn er zoveel mensen, dat je
een beetje geluk moet hebben om
een plaatsje te bemachtigen. Aan

Een aantal maanden geleden al tickets geboekt voor de Revival.
Het stond al jaren op ons lijstje.
Donderdagmorgen vertrokken naar
Calais en na de overtocht op ons
gemak via de meest mooie weggetjes richting West Sussex gereden.
Zaterdagmorgen vroeg met een
aantal petrolheads van Brighton naar
Goodwood gereden. We hadden een
parkeerticket voor Pre-66 auto’s

geboekt (kosteloos) en daarom stonden we vooraan met de Healey. De
parkeerplaats alleen is al de moeite
waard. Prachtige auto’s en de bezoekers in de mooiste creaties. Er komen tijdens het weekend meer dan
120.000 mensen naar The Revival en
90% houdt zich aan de Dresscode en
komt gekleed in “Style”, wij natuurlijk ook!
Wij hadden tickets voor de toegang

Lida en Wim Janzen bij de eigen Healey

de andere kant van het circuit is dat
veel makkelijker. De racetrack loopt
rond een vliegveld. Je kan daarheen
lopen (best wel een eind) of je rijdt
met de “bus” mee.
Er rijden constant tractoren met
grote karren waar je zo in en uit
kan stappen. Je kunt overal langs
de baan naar de races kijken en als
je de moeite doet om uit de drukte
naar de zijkant van het circuit te
gaan, dan sta je dichtbij de baan.
Ook kun je onder het circuit door
naar het middengedeelte waar in de
paddocks de auto’s en motoren opgesteld staan. Je mag zonder paddockkaart niet overal tussendoor lopen,
maar er is toch heel veel te zien.
Hier worden de auto’s ook opgesteld
voordat de races beginnen.
Liefhebbers van oude vliegtuigen
kunnen hier ook gaan kijken in het
Airfield Paddock.

18
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Na de laatste races wordt het circuit
gesloten, maar in het gedeelte “Over
the Road” gaat het nog een poosje
door. Dat gedeelte ligt aan de kant
van de parkeerplaats. Daar staat
o.a. een oude kermis opgesteld en
er zijn veel shops en handelaren
die de mooiste klassiekers te koop
aanbieden! Er is een groot gedeelte
met horeca en veel terrassen. Er is
ook een aantal podia met life muziek
waar het tot laat erg gezellig is.
Het was een belevenis en een weekend waar we voorlopig nog niet over
zijn uitgepraat. Het is nu nagenieten van de vele foto’s en filmpjes.
Op Youtube zijn de races nog eens te
zien en zijn vele verslagen geplaatst
(zoek op Youtube naar Goodwood
Revival 2019).
verderop
oppagina
pagina21
►lees verder
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van pagina
19
lees verder
op pagina
►vervolg

Het duurt nog bijna een jaar tot de
volgende Revival.
Maar
er van
leven
ook ideeën om in 2021
vervolg
pagina
►
als AHOCN een trip naar dit fantastische evenement te organiseren.
In elk geval tijd genoeg om een
outfit bij elkaar te zoeken, maar ga
het zeker beleven!!
Voor tickets en hotels moet je wel
tijdig actie nemen.
De verkoop voor het volgende jaar
begint al vrij snel na afloop van de
Revival.



Een tip om tickets te bemachtigen:
registreer je op de oﬃciële website
https://www.goodwood.com/motorsport/events/ticket-alert/
En als je GCCR Fellow wordt ( voor
£39) dan kan je een week eerder in
de voorverkoop je tickets bemachtigen en een goede tribuneplaats
kiezen.

naast de wielen op het asfalt met de voeten op de dansvloer

De hotels zijn al bijna een jaar van
tevoren volgeboekt, dus ook daar
moet je tijdig achteraan.

Wim Janzen, Lida Janzen, Irene Blauwkuip en Mark van Son in “style” gekleed.

20
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TEKST: Nicole Haasjes en Anneloor Hoebee
FOTO’S: Nicole, Anneloor, Willem Kok en Bloemendaal fotograﬁe

stickers plakken

donderdag 29 augustus
Nürburg / Luxemburg

de SLS beleving
van

technische keuring en
documenten-controle
in het
Louwman Museum
in Wassenaar

Nicole en Anneloor

onze verslaggevers
klaar voor vertrek

en hier full speed
op de Nürburgring!

de voorbereiding

Nog twee weken te gaan en we bespreken wat
we allemaal nog moeten doen aan voorbereiding.
De auto is volledig geprepareerd (dusdanig
dat bij de technische keuring werd aangegeven dat aan de vette vingers op de motorkap
te zien was hoeveel liefde en aandacht eraan
was besteed), de slipcursus van DHC gevolgd,
de (basis)instructies van omgaan met een
Healey doorgenomen en het reglement uitgeprint.
Toch knaagt er iets. Vreemd want we hebben
er allebei ontzettend veel zin in.
We hebben de afgelopen anderhalf jaar toch
al redelijk wat rally’s gereden samen, maar
samen nog nooit langer dan twee dagen en
nooit verder weg dan net over de grens.
De SLS start dit jaar op de Nürburgring met
een regelmatigheidsproef op het circuit.
Erover pratend erkennen we de onrust die we
voelen. Het is ver, lang en veel. Veel ver22

der dan olie peilen en koel- en remvloeistof
checken komen we niet. Er moet dus vooral
niets misgaan. De dag van vertrek zijn (bijna)
alle zorgen vergeten. Op de app is het verkeer
al volledig losgebarsten; iedereen heeft er
ontzettend veel zin in. Het is stralend weer
en we rijden de hele weg open. Onderweg
komen we de eerste bekende equipes al tegen
en we zijn er helemaal klaar voor. Als we onze
rallyschildjes willen aanbrengen, blijkt dat we
toch niet zo goed voorbereid zijn. Gelukkig
schieten Joost en Ronald, dit jaar niet met de
Healey maar met de Ford Escort, te hulp. De
Escort Service stond ons bij met zuignappen
en tie-wraps.

woensdag 28 augustus
Regularity Nürburgring

een auto die niet van jezelf is, is het echt
bijzonder hard rijden. Het schakelen, remmen
en optrekken waren we nog niet helemaal
gewend, waardoor de proef ruimschoots de
mist in ging.
Maar we hebben met de Healey op de Nürburgring gereden!

Donderdagochtend aan het ontbijt zat de
sfeer er al goed in. Angst voor te weinig
plasgelegenheden bij ons dames, zorgde voor
het briljante plan van een pop-up bosje bij
de TC’s, zodat ook wij ongestoord ons ding
kunnen doen en niet op zoek hoeven naar een
afgelegen boom. Dan de rally zelf. Die begon
direct met een proef op de oude Südschleife.
Later werd dit oude circuit afgesloten door
een boze boer, waardoor de meeste equipes
er niet op konden en deze RP dus werd geneutraliseerd.
Voor ons een geluk bij een ongeluk, want we
reden na 200m verkeerd.
Hierna konden we ons dan eindelijk echt
gaan focussen op kaartlezen, letters vinden,
stempels zoeken en TC’s halen. De rest van de
ochtend, met prachtige routes door de Eiffel
verliep vlot en bij de lunch hadden we slechts
één letter gemist en wat tijdstraf opgelopen.
Nu hadden we van tevoren afgesproken dat
we telkens bij de lunch zouden wisselen.
We zijn allebei ooit begonnen als navigator en

equipe 202: Jan Carel Kingma en
Willem van Someren Gréve

equipe 201: Wilbert Tholhuijsen en
Christianne Vercauteren
equipe 115:
Wim van Gent en Gilbert van Gent

Dan begint de SLS met de proef op het circuit.
2 rondjes met een gemiddelde van 78 kilometer per uur. Dat lijkt niet veel, maar met
een tripmaster die het na 90 meter begaf en
november-december 2019

november-december 2019

23

rijder en navigator, al was dat nooit halverwege de dag. Nicole was de ochtend begonnen
als navigator, dus ’s middags was het de beurt
aan Anneloor. Die had al een jaar nauwelijks
meer genavigeerd en dat was helaas te merken.
Na de eerste dag stonden we 48e en moesten
we aan onze inhaalrace gaan beginnen.

vrijdag 30 augustus
Luxemburg / Luxemburg

Na 5 uurtjes slaap (al een hele verbetering
t.o.v. de 3,5 uur van de nacht ervoor) stonden
we weer fris en fruitig aan de start.
En fris en fruitig waren we, want bij de lunch
waren we nog foutloos. Dit mede dankzij navigatorisch ingrijpen van Anneloor, toen Nicole
de ingang van de proef niet kon vinden.
We waren zeker niet de enigen.
Overal stonden equipes stil om te keren of
reden wanhopig hetzelfde stuk weg op en neer
op zoek naar het juiste weggetje. Gelukkig
zag Anneloor het met 1 blik op de kaart en
hadden we zelfs nog 20 seconden over voor
de start van de proef. Omdat we zo lekker
bezig waren besloten we niet te wisselen. Dat
ging nog twee TC’s goed, maar toen sloeg de
vermoeidheid toe bij Nicole en was de scherpte verdwenen. Bij de volgende TC dus toch
maar weer gewisseld. Toen ging het (op een
onopgemerkt verlegd weggetje, waardoor we
achter een koeien-uitladende-vrachtwagen
kwamen te staan, na) weer als vanouds. We
vonden letter na letter en ook de tijd was
geen probleem meer. We hadden een topdag
en zijn de dag als 17e geëindigd. Bij het diner
hadden we het ludieke plan opgevat om een
tafel met enkel dames te vullen. Met nog
enkele lege plaatsen dachten sommige heren
hun kans schoon te zien, maar nee. De stoelen
waren toch echt gereserveerd voor de spaarzame (Healey)vrouwen.

zijn geworden.
Daar kon ook de Escort Service weer voorzien
in onze behoefte met een zeiltje tegen het
lekken. Van de olie welteverstaan.
We bleken het slagveld redelijk te hebben
overleefd en met een dagscore op de 25e
plaats, waren we inmiddels flink opgeschoven
in het klassement.
Van tevoren hadden we afgesproken om elke
avond bijtijds naar bed te gaan. De eerste
dagen is dat nog redelijk gelukt, de laatste
avond …. niet, maar gezellig was het wel.

zondag 1 september
Eindhoven / Scheveningen

Met kleine oogjes stonden we om 06.00u weer
naast ons bed om ook de laatste dag tot een
goed einde te brengen. Direct begonnen we
weer met een proef en bleek al snel dat we
toch nog niet erg wakker waren. Tijdens die
proef hadden we al een letter gemist.
Overigens waren we niet de enigen waarbij
de focus wat onscherp was; sommige equipes
wisten de start van de proef niet eens te vinden. Bij de koﬃebreak waren we nog steeds
niet wakker en hebben we zelfs onze starttijd

links van boven naar beneden enkele van de
Healey navigatoren:
Marcel Rijlaarsdam,
Jacqueline Ledder,
Ted Meij
Irene Blauwkuip en
Lex Maas

van de volgende etappe gemist.
Drie minuten te laat begonnen we alsnog aan
de laatste kaarten richting de finish. Na een
korte etappe kwam de TC-in en daarna ging
het op weg naar Scheveningen.
In Scheveningen aangekomen reden we in een
mooie Healey-stoet de boulevard op richting
het finishpodium, waar we uiteindelijk als 29e
in de Sportklasse zijn geëindigd.
We hadden het gehaald!
De auto was heel gebleven, wij waren ook
heel gebleven.
Wat hebben we gelachen en genoten van deze
fantastische rally en wat ons betreft zijn we
er volgend jaar zeker weer bij.

onder de “DAMESTAFEL”
met vooraan links te beginnen:
Jacqueline Ledder (Healey), Carina van Spronsen (Porsche),
Anja Otten (Jaguar), Sophie Vehmeijer (Alfa), Saskia Honders
(Healey), Anneloor Hoebee (Healey), Annemarie Povel (Datsun), Nicole Haasjes (Healey), Dorine van Tuijn (Healey),
Mariëlle Vehmeijer (Alfa), Irene Blauwkuip (Healey)

de boulevard in
Scheveningen.
De Healey-stoet op weg
naar het finishpodium

zaterdag 31 augustus
Luxemburg / Eindhoven

De ochtendetappe moest, door niet vergeven
vergunningen, helaas op het laatste moment
nog helemaal aangepast worden door de
uizetters.
Desalniettemin werden we weer over prachtige weggetjes met fenomenale uitzichten
gestuurd. Opmerkelijk was wel het moment
waarbij we na overleg langs de kant weer
wegreden en Anneloor ineens het contactsleuteltje op haar schoot had liggen, terwijl de
Healey vrolijk doorreed.
Waar de ochtend qua navigatie niet extreem
ingewikkeld was, werd dat in de middag
dubbel en dwars ingehaald en bleek het bij
aankomst in Eindhoven één groot slagveld te
24

Lees ook het
verslag van
Jacques Boonekamp
op pag 46
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Preview

We have signed a
www.healey.nl/evenementen
new UPS Tariff Structure
meaning up to a whopping
65% cost saving to our customers
and faster delivery on air services.

For our customers in the

Preview

www.healey.nl/evenementen

zond
ag
april26
2020

Drentherit

Netherlands!

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%

Glasstad Classic Car Rally 2019
Leerdam

Natuurlijk gaat het door!

Vanaf januari kan iedereen zich weer aanmelden via de
website Healey.nl
We hopen iedereen weer te zien!
JAN&Co

Saving over
our Old Ship
ping
Rates!

£52.86

Euro Value €57.66

21 september 2019
Marius Hoogendam- Erik Bruêns
Startnummer 9, Austin Healey Mk1 1960
De Glasstad rally georganiseerd door de Lionsclub Leerdam, een leuke rallye die meetelde voor het DHC kampioenschap en ook nog eens voor het goede doel. Dit was
al de zestiende editie die met mooi weer werd gereden
in de regio Leerdam-Tiel.
Voor ons wel even wennen omdat we niet eerder een rit
van uitzetter Emile Huisman reden. In totaal waren er 58
deelnemers, waarvan maar liefst 9 Healeys.
Navigatoren zonder ervaring met blokkerende bermlijnen
konden hier hun hart ophalen. Wij bleken samen met
twee andere equipes de enige deelnemers te zijn die de
eerste stempel wisten te vinden, waarbij de route dwars
door een garagebedrijf liep.
Wij wonnen de wisselbeker; nu maar hopen dat de rally
volgend jaar weer op het programma van de DHC staat!

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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24 augustus 2019
Marius Hoogendam- Erik Bruêns
Startnummer 15 Sportklasse Austin Healey Mk1 1960

We hebben ook weer gekozen voor een organisatienaam
vanuit regio Noord voor dit evenement:
JAN&Co ( J-Julia, A-Alet, N-Nel, C-Cathrien en o van Olf
Boesjes, onze website beheerder.)
De volgende Drentherit vindt plaats op
zondag 26 april 2020.
Startplaats Wezup bij Hotel Hegen.

Ik krijg regelmatig vragen over het voortbestaan van de
Drentherit.

Tekst: Erik Bruëns en
Marius Hoogendam

Happy Midsummer Drive 2019
Kesteren

Er hebben zich twee nieuwe organisatoren gemeld en er
blijven twee oude zitten.
Nieuw zijn Nel Visser en Cathrien Posthumus.
Alet Oosterga en Julia Lenstra gaan door.
Dus weer allemaal vrouwen die de rit organiseren!

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

Happy Midsummer Drive
Glasstad Classic Car Rally

De organisatie van de Happy Drive ligt in handen van
Dymanics events van Joan van de Lustgraaf.
Het was een prachtige zonnige dag.
De start, lunch en finish waren bij de molen in Kesteren,
een prima locatie! Een mooie afvaardiging van onze club
was aanwezig, waaronder Jetze Visser en Paul Mol met
de prachtige ex-works SMO745.
Bermlijnen waren ook hier bepalend in de uitslag evenals
de matige kwaliteit van de laatste editie stafkaarten.
Zoals we altijd zeggen: rally rijden is keren. En gekeerd
hebben we vaak omdat constructies niet altijd logisch
beloond werden met controleletters.
De Healey deed het prima, echter onze trouwe Halda is
na 20 jaar aan een revisie toe. In de tourklasse eindigden
Ron en Jasper Kraimaat met hun Healey op een mooie
tweede plaats.
In de sportklasse werden Jetze en Paul 5e en wij mochten, ondanks onze grote tijdstraf, met de tweede prijs
naar huis.

We now offer...
Example:

ge
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De uitvoerige verslagen staan op de DHC pagina
van de Healey website.(healey.nl/dhc/nieuws/)
november-december 2019

november-december 2019
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Inmiddels is de 12e editie van de De Langste Nacht rally verreden
in het weekend van 9/10 november 2019.
Dit was tevens de laatste rally die meetelde en beslissend was voor het DHC Rally
Championship van 2019.Een uitgebreid verslag van deze rally zal in het volgende Healey blad komen te staan.
Race/Rally event.
Op zondag 26 januari 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.
Inspraak in de samenstelling van de rallykalender voor het DHC Rally Championship 2020 is mogelijk en zelfs gewenst.
Rijders die met hun Healey komen verdienen die dag al de eerste 5 punten voor het DHC Rally Championship 2020,
ook voor hun aanwezige navigator. Uiteraard zijn alle navigatoren ook van harte welkom.
Het complete programma voor die dag volgt in de volgende DHC nieuwsbrief.
De toegang in het Healey Museum voor dit event is gratis.
Graag vooraf een mail naar Rinus Sinke, dhc@healey.nl, met vermelding van het aantal personen zodat voor voldoende appeltaart en koﬃe gezorgd kan worden. Verdere consumpties dienen aan de bar afgerekend te worden.
Kaartleescursus door Bart den Hartog.
In maart 2020 wordt er wederom een erg interessante en praktische klaartleescursus georganiseerd.
De cursus wordt afgesloten met een korte oefenrally en een persoonlijke uitleg van Bart den Hartog.
Zodat iedereen naar huis kan gaan met het gevoel dat het toch niet zo moeilijk is als vooraf gedacht.
Moeilijke situaties uit vooraf gereden rally’s kunnen ook voorgelegd worden tijdens de cursus.
Rijvaardigheidscursus.
Op een zaterdag/zondag in april 2020 staat er weer een rijvaardigheidscursus in de planning.
Nadere informatie volgt.
3-4-5 juli 2020 Le Mans Classic
De DHC organiseert weer een “DHC camping reis” met toegang tot het Le Mans circuit,
alle races en evenementen op het circuit.
Tevens extra naar keuze enkele spannende ronden in je eigen
Healey over het beroemde circuit.
Inschrijving voor deze DHC camping reis wordt spoedig
geopend via de AHOCN website.
We hebben een aparte Facebook pagina voor de liefhebbers: DHC Healey Meets Le Mans 3-4-5 Juli 2020

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
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+31653196210
+31624198007
+31653400797
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2 t/m
juli
2020

Preview

www.healey.nl/evenementen

Dutch Healey Competitions
organiseert in 2020
weer een bezoek aan de
24 uurs Le Mans Classic

Programma

Donderdag 2 juli
Aanmelding en ontvangst op de camping vanaf 14 uur
met uitreiking van de speciale DHC Le Mans Classic polo’s.
De eigen tent opbouwen. (bagageservice mogelijk)
Welkomstborrel en BBQ voor alle deelnemers op
de camping Chanteloup om 19.30 uur
in de centrale Healeytent.
Vrijdag 3 juli
Bezoek Le Mans circuit, parkeren op onze eigen
parkeerplaats binnen het circuit.
Vele leuke stands om te bezoeken en de trainingen
bekijken.
En die dag kan je enkele ronden rijden op dit
legendarische circuit.
(vooraf inschrijven voor deze tracklap).

van donderdag 2 t/m maandag 6 juli

In de avond vanaf 19.00 uur:
Champagne party op camping
“Le Château de Chanteloup” met elk jaar een speciaal
thema en met verkiezing mooiste auto van de Camping.

Le Mans Classic is geweldig om te bezoeken, met meer dan 450 deelnemende
historische racewagens, 1000 coureurs, 180 autoclubs en een 8000 bijzondere klassiekers op het binnenterrein van het circuit.
Het grootste klassieker evenement van Europa.
Camping
Na het succes van voorgaande jaren, zullen we wederom verblijven op camping “ Le Château de Chanteloup” niet ver van het Le Mans circuit.
Een zeer gezellige kasteel-camping (met zwembad), dat weekend helemaal
gericht op de bezoekers van de Le Mans Classic.
Voor een impressie van deze camping, kijk op:
www.chateau-de-chanteloup.com
Austin Healey 3000 MK II - 54 FAC - Sebring
Ook zijn de Healeys natuurlijk weer van de partij en als het toelatingsproces
goed verloopt, ook de Sebring Healey – 54 FAC - van Jetze Visser, met
Jaap Sinke en de bekende Nederlandse Le Mans winnaar Jan Lammers.
Maar ook de bekende Healey DD300 zal dan weer aanwezig zijn.
Kijk op www.lemansclassic.com voor meer informatie en de dresscode.

Maandag 6 juli
Afbreken tenten en op eigen gelegenheid de terugreis
naar NL.

Ook in deze prijs; de welkomstborrel en BBQ op donderdag, de champagneparty op vrijdag, de speciale DHC Le
Mans classic polo’s en vooraf krijg je al een rallyschild,
stickers en Le Mans poster.
Als extra service kan de tent en bagagetassen mee gegeven worden met een speciale bagagewagen.
(vanuit Herwijnen, Flex HealeyParts)
-Ook zijn er beperkt Glamping tenten beschikbaar op
de camping, voor zo’n Glamping tent (geheel ingericht
en voorzien van luxe bedden of twee persoonsbed) is de
meerprijs € 580,-.
-Indien geen gebruik gemaakt wordt van de camping,
(wel de BBQ en champagneparty), komt de equipeprijs
op € 480,-

-Bij deelname met een camper (= dubbele plek) is de
meerprijs € 300,-Deelname aan de tracklap op Le Mans is een meerprijs
van € 200,-Op het Healeyveld van Camping Le Château
de Chanteloup zijn 30 camping plekken beschikbaar
(1 auto en kleine tent voor 2 personen).
november-december 2019

Zondag 5 juli
De camping blijft dag en nacht open, dus midden in de
nacht terug komen of juist naar het circuit gaan, kan
gewoon.
Om 16.00 uur de finish van de 24 uurs race.
In de avond is er weer een uitgebreid buffet met varken
aan het spit op de camping.
(eigen kosten en opgave bij camping).

De kosten:
Dit alles, het hele weekend “Healey Meets Le Mans
2020” komt op € 795,- per equipe, daarin zit de camping met 4 overnachtingen, toegangskaarten circuit voor
3 dagen met daarin toegang tot overdekte tribune en
paddock!

-In geval van 1 persoon deelname geldt een minderprijs
van € 150,-
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Zaterdag 4 juli
Gezamenlijk naar de andere
kant van het circuit, de bekende bochten van Arnage.
Geweldig om daar de wagens voorbij zien te komen.
In de middag naar de start van de 24 uur durende races
in vele klassen.En voor de liefhebbers in de avond/nacht
gezamenlijke nachtrit naar het circuit om de racewagens
bij nacht te ervaren.

november-december 2019

Entreekaarten en zeker de tracklap moeten op tijd besteld worden, dus snel aanmelden !
De inschrijving is geopend op de AHOCN website,
www.healey.nl, voor alle AHOCN leden, waarvan wel
wordt verwacht dat ze ook DHC lid zijn of worden,
(ad. € 25,- per jaar).
Een geweldig zomers event, mooi weer en lekker open
rijden door het Franse landschap. Dit moet je een keer
meemaken!
Informatie bij:
Wim Janzen – 06-24198007 of rally@healey.nl
Rinus Sinke – 06-53196210 of dhc@healey.nl
Jetze Visser – 06-53400797 of jetzev@gmail.com
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Zeelandrit 29-09-2019
Tekst: Mark Bleiji

dorpjes en over dijkjes naar Middelburg, Veere, over Neeltje Jans (Delta
Werken), Burg-Haamstede, langs
Renesse, Schuddebeurs, Zierikzee,
over de Zeelandbrug, Kats, dwars
door Goes met als eindlocatie de
Goese Golf.
Dus met recht een Zeelandrit, voor
ons eigenlijk een thuiswedstrijd.
In Veere hebben we lekker geluncht
met soep en broodjes en bij de Goese Golf hebben we heerlijke handgemaakte bitterballen gegeten.

Mark en Lotte
een dag
met de
oude garde
op stap

Mark Bleiji is de naam, 21 jaar,
kleinzoon van Bertus Bleiji, opgegroeid tussen de duinen, dijken en
het water in Zeeland.
Momenteel studerend aan het
Eurocollege in Rotterdam en daardoor vaak te gast bij opa Bertus &
oma Mieke.
Van jongs af heb ik samen met opa
Bertus deelgenomen als navigator
aan allerlei tochten.
Van de Halloweentocht in Limburg
tot allerlei ritten in Zeeland… ik
vond en vind alles leuk.
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Op mijn 18e verjaardag kreeg ik een
bijzonder cadeau van opa Bertus en
oma Mieke.
Blijkbaar vond opa de tijd rijp om
mij in zijn Healey te laten rijden.
Ik mocht mij uitleven op het circuit
van Zandvoort.
Fantastisch! Een van de leukste en
bijzonderste dingen die ik heb mogen doen.
Zo is het dus allemaal begonnen.
Opa heeft altijd al gezegd dat ik de
Healey mag pakken op een zomerse

dag om een rondje te toeren. Eigenlijk kwam dat er niet echt van.
Drie maanden geleden kreeg ik
van opa Bertus een uitnodiging om
samen met mijn vriendin Lotte deel
te nemen aan de Zeelandrit. Agenda’s werden vergeleken en de rit
geboekt. De auto werd gepoetst en
afgetankt afgeleverd. We kregen nog
wat instructies over het navigeren,
en vooral belangrijk, het omzetten
van de hoofdschakelaar.
De rit begon in Bergen op Zoom, voor
ons 35 minuten rijden.
november-december 2019

We werden geacht ons te melden
tussen 9 uur en 10 uur. Wij kwamen
pas om 5 over 10 aan, midden in
de briefing, we voelden ons eerlijk
gezegd een beetje bezwaard.
De ontvangst met gebak en koﬃe
was hartelijk.
De rit ging van Bergen op Zoom door

november-december 2019

We gingen op pad met het bekende
‘bolletje pijltje’ systeem, fout rijden
is bijna onmogelijk.
Wij bewezen het tegendeel, fout
rijden is wel degelijk mogelijk.
Ondanks dat de kilometerstand een
beetje uitliep kwamen we pas na
een aantal stappen erachter dat we
fout gereden waren.
Toen we dezelfde route terugreden
en op de routeweg zaten, kwamen
we een andere deelnemer tegen en
besloten we daar als ware kuddedieren achteraan te rijden.
Intussen kregen wij ook drie volgauto’s achter ons. De kolonne reed vervolgens in zijn geheel verkeerd toen
de voorste auto een afslag miste:
over kuddedieren gesproken.
Mijn navigator Lotte zag het wel,
maar durfde het niet te melden toen
de voorganger de afslag voorbijreed.
Eenmaal op de goede route reed de
leider van de stoet weer verkeerd,
toen durfde Lotte het wel aan te
geven.
Wij namen de goede afslag en de
kudde achter ons volgde. Stiekem
zaten deze broekies toen een beetje
te ginnegappen en hebben daar een
beetje misbruik van gemaakt. We
vroegen ons af hoelang de kolonne
ons zou blijven volgen: na driemaal
de rotonde gerond te hebben durfden we tot de conclusie te komen
dat ze ons onvoorwaardelijk volgden.
Ik was dik tevreden met Lotte als
navigator.
In tegenstelling tot het navigeren

was het interpreteren van de foto’s
naadje. We herkenden slechts één
foto, de Plompe toren, deze staat
bijna in onze achtertuin. De miezer
was veranderd in een dikke stortbui, er ontstonden kleine lekkages
waar wij ons toch wel zorgen over
maakten. Juist op dat moment kwamen we terecht in een grote groep
Porsches, die blijkbaar ook een rit
reden. Een grotere tegenstelling is
niet denkbaar, Oldtimers tegenover
Supercars.

Het was een fantastische rit. De regen heeft weliswaar het uitzicht belemmerd maar de pret niet gedrukt.
Petje af voor de organisatie en zeker
een bedankje waard, bij deze.
Na de rit zijn we nog even op de
koﬃe gegaan bij vrienden. Ik vergat
niet alleen de hoofdschakelaar uit
te zetten, waar ik zo voor gewaarschuwd was, maar ook de verlichting. Resultaat: lege accu.
Voordat opa de auto kwam ophalen
belde hij nog even. Tussen neus en
lippen zei hij dat de tank niet vol
hoefde. Hij nam aan dat de auto
schoon was. Glashard loog ik: ‘ja
natuurlijk, piekfijn, brandschoon nog
nooit zo schoon geweest.’
U begrijpt het al:
het werd heel hard werken!!!
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benzine
ethanol
met

Vanaf 1 oktober zijn er wijzigingen doorgevoerd in de beschikbare brandstoffen. Vanaf
deze datum is er van overheidswege (Europese regels) de verplichting gekomen dat
tankstations met minimaal de helft van hun
vulpistolen brandstof moeten aanbieden met
een bio-brandstof mengsel van een voorgeschreven percentage.
De bekende Euro 95 is vanaf 1 oktober bij alle
pompen aangelengd met 10 % bio-ethanol,
kortweg E10. Ook de loodvrije 98 is nu aangelengd met Bio-Ethanol, met maximaal 5%,
kortweg E5. Dus de bekende V Power van
Shell, BP Ultimate en Esso Premium zijn vanaf
1 oktober aangelengd met ethanol. Het is te
herkennen aan de sticker op het tankpistool.
Bij de tankstations vind je de informatiefolder.

 

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

MEPPEL
Meppel

0522
25 49 49
0031
(6)- 54943900

Op zich is benzine met Bio-Ethanol een goede
brandstof. Bio-ethanol verhoogt het octaangetal en heeft zelfs in zuivere vorm een
octaangetal van 107, wat minder kans geeft
op pingelen. De verbrandingswaarde van pure
bio-ethanol is echter minder dan van benzine en geeft een 5 tot 15 % hoger verbruik!
Het probleem van benzine met bio-Ethanol
is dat het agressief is voor pakkingen, standaard rubber en aluminium legeringen. Dus
oude benzineslangen en rubberpakkingen in
carburateurs en brandstofpompen worden
aangetast. Dat is soms niet te zien aan de
buitenzijde, maar het rubber aan de binnenzijde “vergumt”. Dat geeft verstoppingen.
Pakkingen kunnen gaan lekken en er ontstaat
corrosie aan de metalen onderdelen van bv
pompen en carburateurs die zijn gemaakt van
aluminium-zink legeringen. Ook aanslag in

 

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

Woldstraat 38 - MEPPEL - 06.54943900
Ook voor je exclusieve HEALEY Outfit & Gadgets!
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www.cabriojack.nl
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brandstoftanks komt door de bio-ethanol los
en kan verstoppingen veroorzaken.
Er is nog geen eenvoudige oplossing voor dit
probleem waarvan wetenschappelijk objectief
is bewezen dat het werkt. De beste oplossing
is om alle delen waar benzine doorheen gaat
en die oud zijn of “New Old Stock” onderdelen, na te kijken en indien nodig te vervangen door ethanol bestendige onderdelen. De
moderne benzineslangen zijn geschikt voor
ethanol.
Fabrikanten als SU en Facet zijn al in 2015
begonnen om de rubbers van carburateurs en
brandstofpompen ethanol bestendig gemaakt.
Dus brandstofpompen en rubber onderdelen
van na 2015 zijn bestand tegen ethanol. Zorg
sowieso voor een goed filter tussen de tank en
de bezinepomp, zodat losgekomen vuil tijdig
wordt opgevangen. Filter na enige tijd wel
controleren.
Zolang de onderdelen nog niet ethanolbestendig zijn, is gelukkig nog ethanolvrije benzine
verkrijgbaar. Zo komt bv de EG groep die het
premium merk Competition 102 heeft, met
98 octaan benzine zonder Ethanol, dit ter
vervanging van hun Competition 102 octaan
benzine. Dit wordt beperkt aangeboden:
slechts 11 tankstations in NL. Voor de locaties
zie hun site www.competition102.com .
Ook Ecomaxx kan benzine zonder ethanol
leveren. Zij hebben wat meer locaties waar
je die benzine kunt halen, want ze leveren
alleen in cans. Zie hun site www.ecomaxx.nl/
productlijnen/classic-cars
Wim Janzen, HealeyParts BV
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Healeydokter

Flip Bruhl
“een geneesheer met groot
technisch
inzicht”

flip@bruhl.nl

In evenwicht
blijven:
Vraag: Ik heb nieuwe banden gekocht. Nu merk ik dat bij
remmen de achterkant eerder blokkeert dan de voorkant. Wat kan ik eraan doen.
Ook ik heb net verse Uniroyal Rainexpert 3 gekocht. Mijn
zoon merkte op dat mijn 6 jaar oude banden wel erg
glijerig werden. Ik heb zelf tegenwoordig zo ‘n rustige
rijstijl dat ik nog niets opmerkte. Op een Engelse site
had ik gelezen dat vrijwel alle hillclimb auto’s in de UK
op deze Uniroyal banden rijden omdat ze daar dit jaar
nog net legaal zijn. Ze kleven beter aan de weg dan de
meeste andere normaal verkrijgbare banden. En inderdaad, als je harder kan remmen komt er meer gewicht
op de voor- en minder gewicht op de achterbanden en
dus blokkeren de achterwielen eerder. Bedenk daarbij
dat toen onze auto’s gemaakt werden, de rembalans
voor-achter heel anders moest zijn: diagonaalbanden
hadden veel minder grip dan de huidige goed plakkende
en vaak wat bredere radiaalbanden met hun uitgekiende
asymmetrische profielen.
Onervaren coureurs vinden een rembalans die te veel
naar achter ligt aangenaam. Bij niet te hard aanremmen
van de bocht geeft het een uitermate stabiele auto.
Maar ga eens kijken bij de Tarzanbocht bij een amateurwedstrijd. In de loop van de race gaan ze harder remmen, want alles went. Dan blokkeren de achterremmen
en staan ze omgekeerd in het grind.
Op de aan boord camera zie ik Max en Lewis voor vrijwel
iedere bocht, waar geremd wordt, de balans op het
stuur verstellen (het blauwe of gele wieltje rechts). In
het artikel over
het gescheiden
remsysteem elders
in dit blad wordt
ook aandacht
gevraagd voor de
juiste balans. Rembalans is belangrijk.

Cars & Parts

Dé One Stop Shop
voor uw klassieker

- Nieuwe website
- Online prijs/ offerte aanvraag
- Onderdelen direct leverbaar uit voorraad
- Inkoop- en verkoop van klassiekers
- Restauratie- en onderhoud van klassiekers
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Loco Classics
DE STAD 12B,
5688 NX OIRSCHOT
T +31 (0)499 820 992
info@lococlassics.nl

de rembalans
trommels met keiharde -dus relatief gladde- remvoeringen zijn voorzien, blokkeren nog immer de achterwielen
als eerste. Zelfs in kombinatie met de kleinst verkrijgbare remcilinder achter. Ik ben niet de enige met dit
probleem. Alle Sprites hebben er last van. Ik vermoed
zelfs dat vrijwel alle oude auto’s dit hebben.

service kan dat.
De flexibele remslang kan blijven zitten waar hij zat.
Tip: Als je toch bezig bent, vervang dan meteen alle
flexibele rubber remslangen want ze zijn meestal ouder
dan 10 jaar. Ik heb ze vervangen door Goodridge slangen.
De binnenkant hiervan bestaat uit Teflon®. Ze worden
gegarandeerd “voor de eeuwigheid”, maar dat leek me
tamelijk lang. Navraag levert inderdaad wel op dat niemand ooit een slang heeft gehad die faalde.
Hoe werkt een Bias Valve? Als de remdruk een met
behulp van een vleugelmoer instelbare waarde overschrijdt, dan sluit de klep. De rem achter de klep kan

Daniel Stapleton beschrijft in De Midget A-H Sprite highperformance manual wat je eraan kan doen. Hij geeft
ook een goedkope en effectieve oplossing: monteer de
remdrukbegrenzer van een klassieke Mini.
De prijzen hiervan variëren van € 72 (Mini spares MS 72
Brake Bias Valve) tot $ 200 (Mini Mania).
Dit simpele apparaatje monteer je op de achteras in
plaats van het T stuk dat de remleidingen links en rechts
splitst. Het enige wat je aan moet passen zijn de flares
(uiteinden van de remleiding) op de remleidingen. De
flares op de klep moeten van convex naar concaaf worden veranderd. Iedere auto-onderdelenzaak of remmen-

dan niet harder remmen. De vleugelmoer uitdraaien
geeft minder remdruk achter. Hoe stel je die waarde
goed in? Mijn favoriete circuitje/parkeerterrein is helaas
verdwenen door woningbouw.
Nu was ik met mijn dochter op een stille openbare weg
aangewezen.
Ik rem maximaal hard in rechte lijn. Mijn dochter staat
op straat aan de passagierskant en kijkt of het voor- of
het achterwiel eerst blokkeert.
Waarom de passagierskant? Daar is minder druk op de
wielen waardoor de wielen daar het eerst blokkeren.
Denk erom dat je op een stroef -dus droog- asfalt of op
een betonwegdek test. Dat geeft de meeste remvertraging. Test je op natte klinkers dan komt er minder druk
op de voorkant.
Er zijn ook andere Bias Valves te koop die je binnenin de
auto kunt monteren. Daarvoor moet je de remleidingen
verleggen.

Toch is een goeie
rembalans moeilijk te realiseren.
Bij de Sprite met
schijven voor en
trommels achter,
waarbij de schijven met zachte
-dus stroeve- remblokken en de

Voordeel is dat je de rembalans dan niet pas na opkrikken van de auto kunt verstellen maar het
-net als Max- zittend in je stoel kunt regelen.
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DUBBELBREAK:
HET GESCHEIDEN REMCIRCUIT

Zoals vrijwel alle auto’s uit de jaren
vijftig en zestig, beschikken de Healey’s over een enkelvoudig remsysteem. Mits je de auto niet maanden
laat stilstaan, goed onderhoudt
en de rem regelmatig checkt is dit
een eenvoudig systeem en voldoet
het prima. Voor competitiegebruik
waarbij de remmen veel zwaarder
worden belast en de snelheden doorgaans ook wat hoger liggen, kan dit
systeem tekort gaan schieten. Dan is
een modificatie naar een gescheiden
systeem gewenst. Dit kan vrij simpel
worden gerealiseerd.
Het scheiden van de remmen kan
met de bestaande remmen op de
wielen alleen voor-achter of
diagonaal plaatsvinden. Beide hebben
specifieke nadelen. De voorremmen
doen het meeste werk. Dat betekent
dat bij een voor-achter scheiding
het falen van de achterremmen
geen sterke invloed zal hebben op
het remvermogen. Er blijft 70-80%
beschikbaar. De auto blijft ook recht.
Falen de voorremmen dan blijft
echter slechts 20-30% van het remvermogen over en is blokkeren van
de achterwielen een reëel gevaar.
Daarbij kan de auto zijdelings uitbreken.
Om te voelen hoe deze situatie aan
voelt kun je eens proberen alleen op
de handrem te remmen.
Bij diagonaal scheiden betekent het
falen van een circuit dat ongeacht
het circuit 50% remvermogen overblijft. Dat is iets beter, maar de auto
zal daarentegen sterk scheeftrekken.
Daar staat tegenover dat bij het
falen van een enkelvoudig remsysteem de auto rechtuit gaat en blijft
gaan want er is geen enkel remvermogen over...
Onafhankelijk van de keus hoe te
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het gescheiden remsysteem
scheiden is altijd een dubbele hoofdremcilinder nodig.
Dat kan een zogenaamde “tandemcilinder” zijn, waarbij de beide
hoofremcilinders in lijn liggen en via
één pen vanaf het rempedaal worden
bediend.
Een tandemcilinder is het eenvoudigst te monteren, want dan kun je
dezelfde montagepunten gebruiken.
Het kunnen ook twee parallelle
hoofdremcilinders zijn. Dat vergt
aanpassingen van de voetenbak en
het pedaal. Het is daardoor behoorlijk ingrijpend. Wil je de rembalans
tussen voor- en achterzijde instelbaar
hebben, dan kan dat alleen bij twee
parallelle hoofdremcilinders en zul
je er een balansbalk tussen moeten
monteren. In beide systemen zijn
twee gescheiden vaatjes voor de
remvloeistof nodig, anders heeft
het scheiden geen zin.
Laat je bij de keus voor de diameters
van de hoofremcilinders adviseren
door een deskundige. De maat van
de cilinders is essentieel voor een
goeie rembalans en het voorkomen
van blokkeren van de voor- of achterwielen.
Vanaf de dubbele hoofdremcilinder
moeten de leidingen worden
gescheiden. Omdat de aansluitingen

TEKST en FOTO’S: Lex Veen

leidingen
zitten. Er zijn ook tandem hoofdremcilinders waarop ontluchtingsnippels
zitten. Dan kun je eerst de lucht uit
de hoofdremcilinder trappen voordat
je met de rest van de circuits aan de
gang gaat. Het principe is bij twee
parallelle hoofdremcilinders hetzelfde als bij een enkelvoudig systeem
en ontluchten is vrij eenvoudig.

tandem hoofdremcylinder
veranderen, zijn nieuwe leidingen
nodig vanaf de hoofdremcilinder. Als
je kiest voor een voor-achter scheiding dan is vanaf de hoofdremcilinder
een nieuwe leiding naar de achteras
nodig en een nieuwe leiding naar het
verdeelblokje in het vooronder. Op
dit verdeelblokje de oude aansluiting
naar de achteras afdoppen. Bij een
diagonale scheiding zullen er naar de
achteras twee nieuwe leidingen
moeten worden getrokken.
Het ontluchten is een verhaal apart.
Bij een tandemcilinder kan het behoorlijk lastig zijn om de lucht eruit
te krijgen, zeker als de aansluitingen
niet helemaal aan de bovenzijde
november-december 2019

parallele hoofdremcilinders
met balans

De pedaaldruk kan bij een gescheiden circuit gelijk blijven aan die bij
het enkele circuit. Dat wordt bepaald
door de maatvoering van de remcilinders. Als je hecht aan een korte
pedaalslag bij weinig pedaaldruk, dan

Van de ledenadministrateur
In de afgelopen periode hebben
deze leden zich aangemeld bij de
Austin Healey Owners Club.
Annie Veen
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H. L. M. van Wylick
J. M. G. Soenen
I. B. L. Jaspers
W. J. Diepeveen
H. R. Witteveen
W. J. Louisse
J. P. C. S. M. Lagarde
J. Pelkmans-Loyens
R.J.M. van Heeswijk

zal er bekrachtiging nodig zijn. Op de
BJ8 (Mk3) zit standaard een rembekrachtiger en als je die pedaalkracht
ook bij een gescheiden remsysteem
wilt behouden, dan zal er weer
een bekrachtiger op moeten. Het is
mogelijk om met één bekrachtiger te
volstaan die op het voorcircuit wordt
gemonteerd. De achterremmen vergen minder vloeistofdruk en kunnen
onbekrachtigd blijven. De keus van
de diameters van de hoofdremcilinders en ook de wielremcilinders
achter is dan nog belangrijker.

Baarlo
3000 Mk 1 1960
Wervik (B)
3000 Mk 3 1967
Heerlen
Sprite 1959
Huissen
100/6 1959
Bonheide (B) 3000 Mk 3 1966
Zonnemaire
3000 Mk 1 1959
Haarlem
3000 Mk 3 1966
Oud-Turnhout 3000 Mk 1 1962
Berkel en Rodenrijs 3000 MK 2 1963
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+31 6 8173 3208
info@healeymuseum.nl
Bergseweg 28q, 3633 AK VREELAND
open: vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur

TEKST: Albert Voogd

de mysterieuze
BN 3/4

We zijn allemaal bekend met de typenummers
die de fabriek aan onze geliefde Big Healeys
gaf: BN1, BN2, BN4, BN6, BN7, BT7, BJ7 en
BJ8.
Maar hoe zit het met de ontbrekende nummers 3 en 5 in deze reeks?
We weten dat er een BN5 was. Dit was een
eenmalige versie van een 4-persoons BN4, met
een enkele carburateur en zonder overdrive,
bedoeld als een soort instapversie van een
Austin-Healey.
De auto was ontdaan van alle “luxe” componenten, uitgerust met stalen schijfwielen en
was in feite een zeer eenvoudige auto met te
weinig vermogen, die de aantrekkingskracht
van een sportwagen miste. Het idee leek
nutteloos en de auto werd opgewaardeerd
40

door de fabriek, gebruikt als oefenwagen voor
de Mille Miglia uit 1957 en vervolgens verkocht
als een “normale” BN4.
Het BN3-nummer werd gebruikt voor een kleine serie prototypes die door Healey werden
ontwikkeld in een poging om de 6-cilinder
C-serie motor in een Healey 100 chassis te
passen. BN3/1 was een standaard 100 chassis/
carrosserie, aangepast voor de 6-cilindermotor en uitgerust met 2 kleine achterstoelen,
stalen wielen en diverse andere wijzigingen.
De auto was afgewerkt in een medium blauwe
metallic kleur en verkocht aan Peter Wilkes
van Rover, die hem doorverkocht.
Na een nogal avontuurlijk leven belandde de
auto in Australië, waar hij liefdevol werd gerestaureerd door Patrick en Caroline Quinn.
november-december 2019

de BN 3/4
on display at
Healey Museum

halverwege
de jaren 80

Er is niets bekend over BN3/2 of BN3/3. Misschien bestonden ze helemaal niet, of waren
het alleen studies op papier of primitieve
constructies die nooit het stadium van een
auto bereikten. Een andere mogelijkheid is
dat BN3/4 gewoon staat voor “BN3, 4-zitter”.
Geoffrey Healey vermeldt in geen van zijn
boeken de nummers BN3/2 of 3 en we zullen
het waarschijnlijk nooit weten. Hij noemde een prototype met een chassis van het
“L-type”, maar op de tekening die we in het
Museum hebben staat een chassis van het
“T-type”. Het is allemaal een beetje verwarrend!
BN3/4 (of experimenteel nr. X170, X171, X172
of X179 van de fabriek van Healey) is daadwerkelijk gebouwd en heeft het op wondernovember-december 2019

baarlijke wijze overleefd, hoewel het waarschijnlijk nooit de bedoeling was. Halverwege
de jaren tachtig hoorden twee Healey-enthousiastelingen, waaronder Rick Regan, een gerucht over een Healey die lag weg te kwijnen
in een weiland.
Ze gingen op zoek en toen ze aankwamen,
moeten ze zeer verrast zijn geweest over het
vreemd uitziende, verrotte voertuig dat ze
hadden gevonden. De auto leek op een Healey
100, maar de carrosserie was verlengd, het
chassis en de ophanging waren zwaar aangepast en het was uitgerust met een vroege
6-cilinder C-serie motor. Andere bijzonderheden waren de stalen schijfwielen en de
extra ruimte achter de voorstoelen, uiteraard
bedoeld voor wat extra stoelen. Rick herkende het belang van de auto en kocht hem van
41

In een artikel voor Wings, het
tijdschrift van de AH Owners
Association uit British Columbia,
schreef Rick later: “De auto is
door de toenmalige eigenaar
verkregen als betaling voor een
schuld. Deze werd toegevoegd
aan een verzameling oude
banden, tractoren en andere
onherkenbare rommel in de tuin
en hij liet het wegroesten. Om
te zeggen dat de auto roestig
is, is misschien wel het grootste
understatement dat kan worden
gemaakt ”.
Rick Regan heeft de auto een
tijdje bewaard en aan het eind
van de jaren tachtig verkocht
aan een Healey-liefhebber in
het VK, Julian Aubanel, die veel
onderzoek naar de auto deed en
een restauratie begon. Geoffrey
Healey gaf hem uiteindelijk het
fabrieksrecord van de auto. Uit
het record blijkt dat het experimentele voertuig bestond
uit een speciaal gebouwde 2 +
2-versie van een 100 chassis,
met een Austin A90-subframe,
as en andere componenten,
evenals een 6-cilindermotor die
in november 1955 werd gemonteerd. Het was bedoeld voor
een ontwerpstudie door Gerry
Coker, met koplampen verzonken in de voorschermen, maar
dit lijkt nooit verder te zijn
gekomen dan de tekentafel. De
auto ging later door een aantal
verschillende experimentele
fasen tot juni 1957. Toen stond
hij in de primer en dat was
het eind. In een brief van 26
juni 1991 verklaarde Geoffrey
Healey:
“In feite was het een volledig
rijdend chassis dat was uitgerust met een carrosserie voor
test en ontwikkeling op de
weg”.
Nadat het project was stopgezet, werd het voertuig volgens Geoffrey Healey gesloopt
tot het chassis en werden de
carrosseriepanelen verwijderd
en op de schroothoop gegooid.
Dit werd gedaan om een ver42

plichting voor aankoopbelasting te
voorkomen. Op dit punt hield het
voertuig op te bestaan voor zover
het Engineering betrof”.

DHMC
chassis plate

boxes bits

engine ready

front subframe

interior

interior

boot reconstr

subframe rebuild
incl cardboard
box nov 11

ready at Ellis
dashboard

rear cection incl
original 100
prototype tank

ready at Ellis
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Geoffrey Healey verklaart dat de
autosloperij het chassis later als
schroot verkocht, maar de persoon
die het kocht, haalde ook de panelen
van de schroothoop en reconstrueerde met die componenten weer een
complete auto. Ervan uitgaande dat
dit het ware verhaal is, blijft het
een mysterie wat er met de auto is
gebeurd en hoe deze uiteindelijk in
een weiland nabij Ontario is beland. Het feit is natuurlijk dat het
exporteren van een voertuig vanuit
het VK naar Canada, als onderdeel
van het Gemenebest, in die dagen
misschien relatief eenvoudig was.
Maar de volledige geschiedenis zal
waarschijnlijk voor altijd in nevelen
gehuld blijven…
De moderne geschiedenis van de
auto stopte echter niet nadat de
overblijfselen waren teruggekeerd
naar het VK. Julian Aubanel heeft
de auto jarenlang bewaard en heeft
Merlin Classics de opdracht gegeven
de auto te restaureren. Halverwege
deze restauratie trok Julian de restauratieopdracht terug en verdween
de auto weer in de opslag. Rond
2011 bezocht Hans van de Kerkhof
Julian om het DMH Trophy-kastje van
hem te kopen en tijdens het gesprek
kwam de BN3/4 naar voren. Uiteindelijk besloot Julian het onvoltooide
restauratieproject te verkopen aan
Hans, die het project kocht met de
bedoeling om de auto volledig te restaureren voor tentoonstellingsdoeleinden in het Healey Museum dat
hij destijds aan het opzetten was.
Nadat hij erachter was gekomen dat
Merlin Classics verschillende items
had gewijzigd, besloot Hans opnieuw
te beginnen.

ready at Ellis
on display at Healey Museum

De volgende restauratie werd uitgevoerd door de Britse Austin Healey-specialist Peter Ellis en het voormalige wrak, dat werd gevonden in
een veld in de buurt van Ontario, kan
nu in het Healey Museum weer in al
zijn glorie als “middelpunt” worden
aanschouwd.
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de achterkant van de kaarten zijn blanco

Verras met een kaartje!
Op zoek naar een wenskaart om iemand te feliciteren
met een verjaardag, geboorte, jubileum of huwelijk?
Iemand beterschap wensen?
Of stuur een kaartje naar iemand om te laten weten dat
je aan deze persoon denkt.
Wie vindt het nou niet leuk om een kaartje te ontvangen?
In opdracht van het Healey Museum heeft Rob Oudshoorn
deze kaarten getekend.
44
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Het formaat van de kaarten is A5 (14,8x21 cm)
De prijs van een set van 8 kaarten, met envelop € 12
Los per stuk met envelop, € 2 per kaart
Verkrijgbaar in het Healey Museum.
Per set ook te bestellen via de Healey Museum webshop:
www.healeymuseum.nl/nl/webshop/
© Healey Museum
45

ge

Reporta

TEKST: Jacques Boonekamp
FOTO’S: SLS en Bloemendaal fotograﬁe

de SLS beleving
van

equipe 213

Joost den Elzen en
Ronald van Weelde,
deze keer niet in de
Healey

Jacques Boonekamp en Rob Swart

en hier full speed
op de Nürburgring!

De motor ronkte zachtjes in het vooronder.
Handen geklemd om het stuur, zweetdruppeltjes op het voorhoofd van navigator Rob.
In de start lane van de wereldberoemde
Nürnburgring staan wij te wachten op het
neergaan van de start vlag. Wij weten, dat
we met een gemiddelde snelheid van 48 km
de lane uit moeten om daarna op het circuit
een gemiddelde aan te houden van 78 km. Dit
verdeeld over 2 rondes met allerlei obstakels,
die ontweken moeten worden en als je dat
precies doet, hoor je bij de winnaars.
Nou, dus wij even niet.
Eigenlijk is het oneerlijk, want Max Verstappen mag altijd eerst 2 dagen spelen op een
circuit, voordat hij de strijd aangaat. Wij
moesten eerst goed rondkijken hoe alle bochten “lopen” en pas in de 2e ronde kwamen
wij op stoom. Te laat dus… Maar wat een lol!
Ik doe zelf al voor de 20e keer mee met de
SLS, die tot voor 4 jaar startte in Schevenin46

gen, die ons leidde naar Luxemburg en weer
terug. De laatste drie jaar niet, maar de “S”
kon worden aangehouden, omdat de start
vanuit Spa was. Maar Max gooide roet in het
eten, door de Grand Prix van België te laten
starten in dezelfde week als de SLS zou starten, namelijk 28 augustus.
De organisatie heeft nog geprotesteerd, maar
verloren het van het grote geld. Niet getreurd
en wij moeten nu eigenlijk spreken van “NLS”
i.p.v. SLS: Nürnburg-Luxembourg-Scheveningen. Dit was voor iedereen nieuw en nog nooit
gebeurd in de voorgaande 55 edities.
Wij waren zo gelukkig om op tijd in de rij
te gaan staan voor de start en konden gaan
genieten na onze vroege start. 150 equipes
dachten allemaal, dat zij dit wel even konden
klaarspelen, maar dat viel knap tegen. Dus
wij waren nog niet zo slecht…

pert klasse vroeg starten op donderdag: vanaf
7:30 uur.
De MG met Koen Bender en Willem van Leeuwen waren de gelukkigen. Om de minuut was
er een start en na de expert klasse gingen de
sport klasse van start. Nummer 101 was een
Oldsmobile uit 1939!!!
Op nummer 103 zou ons lid en Healey rijder
Joost den Elzen startten. Maar ook de Healeys
doen het wel eens niet, dus hij ging van start
in een Ford Escort. En hij had geen “deukje“
zoals hij altijd vraagt in de advertentie in ons
blad, maar een technisch probleem. Natuurlijk is een Escort ook een leuke auto, maar
toch??
Maar daarna kwam een rij Healeys. Er startten er in totaal 10 in de sportklasse en 5 in
de tourklasse. De Healeys waren dominant
aanwezig in de SLS 2019. Op 150 equipes 15
Healeys, dus 10%. Een top deelname van ons
geliefd merk.
Als nummer 213 mochten wij even voor half
tien van start.
Het ging in de aanlooproute met bol/ pijl
probleemloos. Maar toen meteen het echte
werk: een regularity. Pijlen kortste route op
de kaart, maar dan een onverwachte zelfstart van de RP na al 7 minuten. Een RP is
een bepaalde afstand rijden met een vooraf
vastgestelde tijd. In dit geval 42 km per uur.
Wanneer het eindigt weet je niet, dus goed je
meters in de gaten houden.

leesverder
verderop
oppagina
pagina 53
►lees

►vervolg van pagina
equipe 202: Jan Carel Kingma en
Willem van Someren Gréve

equipe 201: Wilbert Tholhuijsen en
Christianne Vercauteren

Na overnachting aan de rand van het circuit
(wel in hotel bed hoor) was het voor de exnovember-december 2019
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Maar dan; een zeer boze boer had de weg afgezet onder een viaduct. Voorgangers stonden
vast, probeerden te keren, kortom na nog
vervolg
pagina
►
geen
uurvan
was
het al “lachen” (maar niet door
die boer). Ter info: dit traject werd geschrapt
voor de puntentelling.

Chopinlaan 27

Tel: 071 542 7402

2253 BS Voorschoten

Mob: 06 4870 8036

E-mail: info@vonmunching.nl

www.vonmunching.nl

Na ruim 13 trajecten met veel verschillende
opdrachten, zoals grensbenadering, ingetekende lijn, pijlen kortste route enz. kwamen
wij na bijna 350 km in ons hotel in Luxemburg
aan. Wij kwamen aanrijden bij Dorint Hotel
in Bitburg, de thuisbasis van de AHOCN/DHC
tijdens het Lustrum in 2010.
Vrijdag startten wij vroeg en wij werden afgevlagd om circa 07.45 uur. Wat wel lekker was,
dat de korte koﬃepauze ook op koﬃetijd was
en dat bij de lunch in ieder geval nog iets te
eten was. Maar verder geen cadeaus. De dag
route was totaal 468 km. Vele afwijkende opdrachten en Rob, mijn navigator, moest hard
werken en zweette al van zichzelf.
Daar kwam bij dat het prachtig weer was,
maar wel heet en onze Healeys doen er qua
temperatuur nog een schepje bovenop. Liters
water hebben wij gedronken. De route voerde
ons nu door de Vogezen en na 17 trajecten
waren wij in ons hotel in Luxemburg. En toen
gauw aan het bier.
Wat opviel, dat Jan Tinga, die kapotte auto’s
weg mag slepen, weinig werk had. Alle eigenaren hadden zich goed voorbereid. Ook alle
Healey’s hielden zich kranig.

was geslaagd en ik mocht van start. Maar
bij TC 7 stond na het stempelen een aardige
mijnheer, die mij aanhield en vroeg of ik even
naar 3000 toeren wilde gaan. En ja, toen was
het 103 db. Veel strafpunten en ik moest het
die avond herstellen. Eigen schuld, want ik
had na de keuring gewoon de dempertjes
weer verwijderd en blijkbaar was ook een
deel van het dempingmateriaal eruit geblazen. Ja, je moet gewoon eens ondeugend
zijn. Ik kon lekker genieten van het geluid
en had mijn volledige vermogen tijdens het
rijden. Maar toch schiet het in het klassement
minder op.
Zondag en dus de laatste dag. Wederom een
late start en de route voerde ons terug naar
België. Ik hou van wielrennen (doe het op bescheiden wijze zelf ook), maar wist niet, dat
half België op de fiets zit op zondag. “Moeten
zij niet naar de kerk?” vroeg Rob aan mij.
Nog even 263 km met wederom vele opdrachten.

Zaterdag mochten wij in het “midden” starten en wij gingen via de Ardennen na 16 etappes naar het Pullman Hotel in Eindhoven. Wij
roken al aan de finish. Maar eerst nog even
415 km opdrachten uitvoeren. Inmiddels werden wij en dus ook de organisatie opgezadeld
met verzetten en weghalen van bordjes, weg
afsluitingen, paarden optredens, dorpsfeesten
en nog meer. Complimenten voor de organisatie om daar creatief mee om te gaan.
En dan nog wat over onze uitlaat want die
stond in de belangstelling deze dag. Ja, die
uitlaten maken bij de Healeys altijd een
perfect geluid, maar zijn ook wel erg duidelijk aanwezig. Tijdens de keuring worden alle
auto’s kritisch op vele punten beoordeeld, ook
op geluid. Maximaal 95 db bij 3000 toeren.
Onder die grens blijven valt bij een Healey
niet mee. Elke Healey heeft daarop wel een
foefje. Ik monteer al 3 jaar extra dempertjes
van een motorfiets en dan zakt het niveau van
98 db naar 91 db maar zakt ook het vermogen
navenant. Maar ik -of liever gezegd de autoAHOCN - HALF PAGE TEMPLATE 2019.indd 1
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Maar dan de finish op de boulevard in Scheveningen.
Veel publiek, partner Jos van Rob, mijn Monique en onze vier kleinkinderen met mijn 2
dochters en schoonzoon. Doet je goed, dat
ook zij belangstelling hebben voor de hobby
van Pa en Opa.
Wij zijn niet hoog geëindigd (48), maar kijken
met veel plezier terug op een mooie, maar
inspannende rit.
Met dank aan Rob Swart voor zijn navigatie.

Lees ook het
verslag van
Nicole Haasjes en
Anneloor Hoebee
op pag 22

08/07/2019 12:31:07
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Voorbereiding Le Mans, een update

De organisatie kijkt, luistert en leert
van elk evenement en weet daardoor
telkens zichzelf in organisatie te
overtreffen. Het is niet alleen altijd
een mooie route over de vele smalle
weggetjes, berg op en af, door laten
we eerlijk wezen, de mooiste regio
van het land. Het is ook lekker rustig
op die wegen, geen pensionado’s op
hun e-bikes, tourrenners, wandelaars
of politiecontroles.
Veelvuldig sproeiers wisselen, net zo lang tot het goed is.

We hebben de afstelling gedaan met premium handelsbenzine en met de racebrandstof
die tijdens Le Mans Classic voor alle teams
verplicht is. We weten nu precies wat de verschillen zijn en welke afstelling deze brandstoffen vergen.
We hebben met beide brandstoffen uitstekende prestaties kunnen bereiken. Het vermogen
gaan we niet noemen, maar het is bij beide
brandstoffen, zoals ze bij Rolls-Royce zeggen, “more than adequate”. En dat over een
breed en zeer bruikbaar toerengebied. De
motor draait als een turbine tot extreem hoge
toerentallen zonder piepen of kraken en met
een prachtige sound. We zijn nog niet klaar,
want de 54FAC zal aan nog meer tests worden
onderworpen die de belasting op Le Mans zo
goed mogelijk simuleert. Daarover volgt in de
komende maanden meer informatie.

Halloweenrit 2019
TEKST: Peter en Monique Corvers

Zaterdag 26 Oktober 2019 was het
dan weer zover, de AHOCN-regio
Limburg organiseerde weer de Halloweenrit. Het was inmiddels al de 10e
keer dat dit georganiseerd werd en
dus het 2e lustrum.

De 54FAC is in de afgelopen maanden volledig
opgebouwd. Er zijn diverse verbeteringen
doorgevoerd en we zijn druk geweest met
het afstellen. We hebben op de rollenbank
dagenlang runs gedaan op vol vermogen bij
toenemende toerentallen en stapsgewijs de
ontsteking en de carburateurs geoptimaliseerd. We kunnen zeer tevreden zijn over de
resultaten.
Naast een goeie en door de fabrikant geijkte
rollenbank met de gangbare meetapparatuur,
hebben we nog veel meer zaken gemeten. Zo
hebben we de motortemperaturen op meerdere plaatsen in het blok continu gemeten en
gebruik gemaakt van een spectrumanalyser
om ongewone mechanische en pingelgeluiden
op te sporen. Alle sensordata zijn vastgelegd
voor nadere analyse en controle, zoals de
uitlaatgastemperaturen van de individuele
cilinders.
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Goed vastgesjord, want hij wil eigenlijk hard vooruit tot
snelheden van ruim boven de 200 km/uur. Stilstaand.....!!!!

De start was zoals gebruikelijk in
Groot Genhout, gemeente Beek,
bij restaurant “Aan de Meule”, met
koﬃe en vlaai voor vertrek. Alwaar
de teams naast een routeboek,
routeschild een zak snoep en mooie
tas met Healey opdruk kregen. We
boften met het weer, het was droog
en absoluut niet koud, iedereen kon
dus ook nog lekker met open dak
vertrekken. Via de diverse kruipdoor
en sluipdoor weggetjes in het Mergelland en de Voerstreek moesten
we onder weg nog diverse puzzelvragen beantwoorden. Hierbij hadden
de Belgen weer eens gezorgd voor
diverse omleidingen op de route,
maar ook dat went.
Op de pauzelocatie “Loods 81” in
Margraten werden we getrakteerd op
een heerlijke kop erwtensoep en een
culinaire variant van een hotdog. En
dat smaakte. Nadat we allen weer

even lekker hadden kunnen bijkletsen over de route en de puzzelopdrachten vertrokken we weer voor
het 2e gedeelte. Dit gedeelte was
korter maar niet minder leuk.
Aangekomen op de finish-locatie in
Groot Genhout werden nog even de
laatste puzzelvragen opgelost, de
onderdelen van de foto vragenlijst
benoemd, alles inleveren bij de
organisatie en afwachten op de uitslag. Tenslotte waren er toch mooie
prijzen te winnen, grote Limburgse
“voedselpakketten” vol met streekproducten. Smaakvol samengesteld
door de organisatie.
In tegenstelling tot de trend van
steeds minder deelnemers en leden
bij clubs of evenementen door toedoen van leeftijd en/of gezondheid,
merken we hier in het zuiden dat er
steeds meer jongeren meerijden. Er
deden 15 jongeren mee van beneden
de 25 jaar. Dat was ook al duidelijk
zichtbaar bij de Good Morning Rit.

Misschien zijn we uitgekeken op de
standaard route van 100 Km met een
natje en een droogje.
Een beetje actie en wat meer kilometers mogen er best in zitten.
Waarschijnlijk is de door de organisatie gehanteerde formule dan toch
de benodigde trendbreuk.
Mooie routes voor de rijders, puzzels
voor de heemkundigen, foto’s voor
de techneuten, goede catering voor
de lekkerbekken en gezelligheid door
het gemêleerd gezelschap.
Er is dus voor eenieder van alles wat.
Ook wij hadden een prijs gewonnen,
de 4e mand, niet omdat we zoveel
vragen goed hadden of snel waren
geweest, maar omdat we ons onbewust 3 x hadden aangemeld. Was dit
nu fanatisme of het begin van Alzheimer Light? Wie zal het zeggen.
Bedankt organisatie, het was weer
een supergezellige avond.

Een praatje zonder plaatje is niks, dus is er
een video beschikbaar op de DHC-deel van de
website onder https://www.healey.nl/dhc/
rally-en-race-films/. Zet het geluid op 100 en
geniet!
En als je het life wilt horen en meemaken, ga
dan mee naar Le Mans.Zie de uitnodiging en
het programma op pagina 30 en 31.
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“Een kindje gekregen”
mijn ouwe Austin
heeft nog altijd zin
die heeft op zijn ouwe dag
wie had dat nou ooit verwacht
nog een kindje gekregen

TEKST: Don van Gool

Een kleine variatie op de carnavalskraker
van die ouwe Sint Jan,
moet op het puntje van je tong liggen bij het zien van mijn
jongste miniatuurmodel.
De maker van dit model, Adrie van Dijk, schrijft de woorden
“GEDULD” en “VAKMANSCHAP” met hoofdletters.
Helemaal toevallig ontmoetten we deze plaatsgenoot en
bombardeerden hem onmiddellijk tot “gipsmeester”.
Adrie van Dijk giet, snijdt en plamuurt
namelijk grondvormen van gips tot
schitterende automodellen.
Een bezoekje aan zijn werkplaats lag
dan ook zeker voor de hand. Wat we
daar zagen overtrof elke verwachting. De wand van zijn lange entree
stond vol automodellen in schaal 1
op 10. 84 Stuks om precies te zijn.
De diversiteit was groot. Van Dauphien tot Bentley stond gebroederlijk naast elkaar.
Adrie van Dijk (65) is stukadoor en
heeft wel degelijk iets met auto’s.
In zijn garage staat daarom ook een
prachtige Alfa Spider. “Die hobby
met auto’s heb ik altijd al gehad”,
zo vertelt hij. Maar op een regenachtige dag kreeg die verbinding een
heel andere wending. Op de vraag
van zijn twee zoons: “Pap, wat gaan
we vandaag doen”, zei hij: “We gaan
auto’s maken”. “Ik nam wat gips en
goot die in een blok. Met wat snijden, krabben en schuren, ontstonden de vormen van een auto.
Aanvankelijk waren die probeersels
niet echt geweldig, maar al snel
kreeg ik de goede werkwijze te
52

Don van Gool belicht
tweemaandelijks
iemand met een passie voor Healeys.
Don is één van de
“Founding fathers” van de club.

pakken. Ik begin met een houten
bekisting en door de zijden enigszins
op te hogen, waar de cabine moet
komen, krijg ik een blok gips die de
ruwe vormen van een auto heeft.
De resterende vorm krijg je door te
krabben, snijden en schuren. Dan
is het wel opletten want je kunt er
geen materiaal aan plakken”, aldus
de “gipsmeester”. “Eén vergissing en
je kunt opnieuw beginnen”.
Om de juiste verhoudingen te krijgen, werkt Adrie aan de hand van
een ander schaalmodel. In veel gevallen is dat de bekende 1:43 maat.
De originele maten worden dan 4 x
vergroot. Uiteindelijk ontstaat dan
een model wat ongeveer 1:10 wordt,
een behoorlijk groot model dus en
het zou ook heel zwaar zijn als het
niet werd uitgehold.
“Het moeilijke is om de auto’s netjes
symmetrisch te maken. Wanneer
dat mislukt, krijg je een heel raar
model. We staan werkelijk versteld
van de accuratesse waarmee Adrie te

werk is gegaan.
Elk detail is uitgewerkt en het lijkt
allemaal zo echt, dat
we er zonder meer
van uit gaan dat,
wanneer we een heel
klein chauffeurtje
vinden, het allemaal
ook echt zal rijden.
“Ik word wel steeds
meer een perfectionist”, aldus Adrie.
“Soms word ik ziek
van mezelf”. Zijn
vrouw bevestigt dat
onmiddellijk, want
“Een cursus vloeken
krijg je erbij”, vult
zij aan.
Ik durf het haast niet
te vragen
Een Austin Healey
ontbrak echter in zijn
kunstrijke “file”, in
zijn gangpad. “Zou
je niet eens willen
overwegen om…? In
principe werkt Adrie
niet in opdracht,
maar hij zag er wel
een uitdaging in.
Bij mij thuis werd
een model van
“Corgi” van de plank
geplukt. Ik had nadrukkelijk gevraagd
om mijn auto na te
bouwen met hardtop,
omdat dan de lijn het
mooiste uitkomt. Het
resultaat is verbluffend en geloof het of
niet, maar je bent
weer net zo onder de
indruk als toen je de
auto voor het eerst
op het netvlies kreeg.

Een mooi “kindje”
Adrie is behoorlijk vindingrijk geworden en
ziet in elk klein voorwerp onderdelen voor
modellen. Zo gebruikt hij yoghurtbakjes als
model voor de wielen, die ook van gips worden gemaakt. In het begin sneed hij die uit
in de grondvorm, maar dat maakte het werk
alleen maar complexer. Tegenwoordig worden
ze er aan geplakt als het model af is. Herkent
U in de spiegeltjes de spuitdoppen van een
kitspuit? De lichtjes komen van kraaltjes van
de Action en voor de wieldoppen stonden
bordmagneten model. Alle blinkende delen,
zoals ruitenwissers en opsteekruitjes, sneed
de kunstenaar uit lood. De bumpers zijn uit
hardhout gesneden. Het uitlijnen deed hij
met behulp van afplakband. Ook het spuitwerk nam Adrie voor eigen rekening. Langdurig schuren en veelvuldig plamuren zorgen
voor een optimaal resultaat.
In principe verkoopt Adrie geen modellen.
Op de eerste plaats is hij een uiterst bescheiden mens.
“Zo goed zijn ze nou ook weer niet”.
Op de tweede plaats zijn de uren sowieso
onbetaalbaar. Hij hoeft niet zo nodig in de
belangstelling. Hij vindt zijn modelbouw een
uitdagende hobby.
“Ik vind het een uitdaging om modellen zo
goed mogelijk na te maken”

Adrie heeft niet
alleen een exacte
mini-replica gemaakt,
maar ook een erfstuk want hij wordt
doorgegeven, samen
met het originele
exemplaar, aan mijn
kinderen.
november-december 2019
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British Carparts Day
In 2017 was de eerste samenwerking
met de TR Club Holland in Amersfoort om te komen tot een gezamenlijke ‘onderdelendag’
Het was een succes met circa 800
bezoekers.

TEKST: Leo Dorjee
FOTO’S: Ben Verbeek en Lex Veen

bezoekers
aantallen
in
2019

deelnemende clubs
AHOCN

238

MG ATO

45

Rootes

62

AMRWR

33

MG TTO

141

Spitfire

99

CTH

84

Morgan

54

Stag

25

Jaguar

512

Morris

67

TRCH

288

Jensen

16

Range Rover TR

9

TVR

71

1744 bezoekers van de deelnemende clubs

overige clubs

In 2018 nog wat grootser aangepakt
en 8 clubs weten te overtuigen om
mee te doen.
Toen konden we met recht de naam
British Carpartsday gaan voeren!
We hadden ca. 2500 m2 gehuurd in
de Evenementenhal in Gorinchem.

Leo in aktie!

Het werd een overdonderend succes
met circa 1500 bezoekers.
De gangpaden waren te klein om
zoveel mensen aan te kunnen en er
was nauwelijks plek voor de clubs.

MG Car Club

224

Vanguard

2

Scimitar

5

Rover

8

Reliant

5

Orcha

1

Alvis

6

English Drivers

4

Bentley

1

Lotus

4

Traction Avant

4

België

9

Mini Seven

15

Midget

1

Clubloos

515

Rolls Royce

2

Vauxhall

1

Duitse TR

2

Donkervoort

1

810 bezoekers van niet deelnemende clubs

totaal aantal bezoekers: 2554

Het succes vertelde zich rond en nog
7 andere clubs sloten zich dit jaar
aan.
Daarmee vertegenwoordigen we ca.
9000 clubleden.
Wij reserveerden in januari 2019
4500 m2 en in augustus hebben we
leesverder
verderop
oppagina
pagina 56
►lees
54
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van pagina
54
lees verder
op pagina
►vervolg

al moeten vergroten tot 5500 m2.
Er waren meer dan 50 commerciële
aanbieders en 75 clubleden/tafels
vervolg
van pagina
met
onderdelen.
►
Mede dankzij de inspanning van
talloze vrijwilligers werd het een
daverend succes: er waren mooie
clubstands waar ontmoetingen
plaatsvonden tussen clubleden, er
was muziek van verschillende orkestjes, er was een heuse bioscoop er er
werd natuurlijk goed gehandeld.

ontzettend veel positieve reacties,
van bezoekers, maar vooral ook van
de deelnemende clubs.
De eerste aanmelding voor 2020 is al
binnen!

De stand van de AHOCN - DHC was
o.l.v. Roel Wiewel en diverse vrijwilligers, fantastisch ingericht en een
plek van ontmoeting,
Het lustrum in 2020 werd er gepresenteerd en het evenement Healey
meets Le Mans met o.a. een door
Lex Veen gemaakt filmpje van vele
jaren Healey meets Le Mans.

Te Koop (1)
Mijn prachtige Austin healey 100-6
(2+2) uit 1959 in de schitterende
kleuren ijsbleu/wit is te koop.
Sinds 2014 heeft hij ons vele betrouwbare en avontuurlijke ritten
bezorgd.
Een complete auto met overdrive,
kenlowe fan, mohair kap en zijruiten.
Autohistorie, Onderhoudshistorie

Na afloop ontvingen de organisatoren
Leo Dorjee van de AHOCN en Jan
van Asperen van de TR Club Holland

Evenementen
www.healey.nl/evenementen/
De Langste Nacht
DHC

Race/Rally event 2020
DHC

9/10 no

vember
2019

26 janu
ari
2020

Le Mans Classic 2020

Goodwood Revival

DHC

3-4-5 ju
li
2020
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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.

2021

septemb
er
2021

Austin Healey Lustrum
2020

11 t/m 1

4 juni
2020

European Healey Meeting
Norway

13-22 ju
ni
2022
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Te koop (2)
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 lucht
houden, maar ik
zou er niet meer
mee rijden.
Dirk Roels,
tel +32 475604036

(Healey parts Herwijnen) enHeritage
Certificate aanwezig.
Met een recent aanwezig taxatierapport werd deze auto op
€ 69.000,- getaxeerd.
Vraagprijs € 65.000,Voor meer informatie kunt u kontakt
opnemen met Marius Verweij
lid nr: 12653 tel:0031-654232703 of
mailen naar verweij-advies@live.nl

Te koop (1)
Austin Healey 3000 MKII 1963 BJ7.
De auto bevindt zich technisch en
uiterlijk in originele en zeer goede
staat, is goed verzorgd en garage
onderhouden.
Voorzien van 2 componenten lakwerk
in Ice Blue metallic. Uitgevoerd met
een donkerblauwe mohair kap. Chromen spaakwielen met Vredestein 185
R15 voorzien van zeer goed profiel.
De bekleding is skai, kleur donkerblauw met witte piping met donkerblauw carpet. Goed lopende motor.
Alle instrumenten werken correct.
Uitlaatsysteem is goed. Versnellingsbak schakelt goed. Stuurinrichting
spelingvrij. Wielophanging voor en
achter in orde. Remmen werken
goed. Schokdempers goed dempend.
Verlichting voldoet aan de wettelijke
eisen.
De auto wordt verkocht door “Caresance Classic Cars”, Industrieweg
26, Voorschoten. Tel 06 51195053 /
06 51411642. Op de website www.
caresance.nl staan meer foto’s.
Ben Verbeek lidnummer 11906
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Te Koop (1)
Uw oude, originele
krukasdemper opnieuw
gevulcaniseerd met rubber in
de juiste kwaliteit en
hardheid.

Te koop (1)
Austin Healey 3000, BT7, bouwjaar
1960 in uitstekende staat.
Kleur ice-blue metallic, donkerblauw
interieur en blauwe kap.
Rijdt en schakelt zoals het hoort,
heeft een geweldig geluid. APK tot
juli 2020.
Voorzien van o.a. overdrive, chromen spaakwielen met vleugelmoeren, houten stuur, aluminium zijruiten en een RVS uitlaatsysteem.
Gekocht bij en groot onderhoud door

ClassicCarsFriesland, dus betrouwbaar.
Deze auto komt oorspronkelijk en
aantoonbaar uit de collectie van een
van Nederlands bekendste
volkszangers.
Staat altijd in mijn garage in een
CarCoon dus vocht- en stofvrij
geparkeerd.

Een “must” bij elke goede
motorrevisie!
Leverbaar voor alle 6-cilinder
A-H motoren.

Te koop (2)
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.

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

Uiterlijk met softtop, tonneau afdekzeil en een originele Ashley hardtop.
Kofferrek.
Minilites velgen, Motolita stuur.

Ook diverse gereviseerde
dempers op voorraad.

Informatie bij Victor Groenenboom
Lidnummer 12331
E-Mail: v.groenenboom@upcmail.nl
Tel: 06 53 978 838

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

Voor meer informatie:
a.stolte@quicknet.nl
Te koop (1)
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Kleur:
Old English White
35 jaar eigendom van
huidige eigenaar en
altijd in onderhoud
bij Sports Car Center
Garage geweest.

Fotografie
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Industrieweg 4 | 3361 h j Sliedrecht
T: 0184 - 41 81 77 | E: info@drukkerijvandendool.nl | www.drukkerijvandendool.nl
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Austin Healey
MKIII 3000
Originele
Nederlandsche Auto
Kenteken April 1964
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Te koop wegens
gevorderde leeftijd.
Te koop voor
€ 57.500
Rudmer de Vries
Contact via e-mail :
prettyrusty@hetnet.nl
of
telefoon 071-3413811
voor het maken van
een afspraak
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Algemene Informatie

AUSTIN HEALEY OWNERS CLUB NEDERLAND EN DUTCH HEALEY COMPETITIONS
Opgericht 6 april 1975,
aangesloten bij de FEHAC
Doelstelling
“De vereniging heeft ten doel:
het in stand houden van historisch
erfgoed automobielen en vaartuigen
die door Donald Mitchell Healey
ontworpen zijn en/of zijn naam als
merknaam of als typeaanduiding
dragen.” (Artikel 2 van de Statuten)
De vereniging staat ingeschreven in
het handelsregister van de Kamers
van Koophandel onder dossiernummer: 405.06.279

bestuur
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester Evenementen

Bertus Bleiji

Joek Vlasboom

Chiel Zumpolle

Kabelhof 62,
3072 WJ Rotterdam
voorzitter@healey.nl
06 51387992
Contactpersoon bij:
-FEHAC
-KNAC vriendenlid

Website
www.healey.nl
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

Vossenheuvel 30,
5425 VL De Mortel
secretaris@healey.nl
0492 362890

Kerkstraat 12,
3211 AS Geervliet
penningmeester@healey.nl
06 53168337

Leo Dorjee

Jansbuitensingel 23-22
6811 AD Arnhem
evenementen@healey.nl
06 53154484

-Archiefbeheer

functionarissen
Advertenties /
acquisitie

Ledenadministratie Healeywinkel

Webmaster

DHC

Rinus Sinke

Geenestraat 2 C4,
6031 VM Nederweert
dhc@healey.nl
0495 632707 of
06 53196210

RegioNoord

Regio Veluwe

Regio Midden

Regio Noord-West Regio Oost

Regio West

Henk Hensen

Ton Klunder

Roel Wiewel

Ben Reimerink

Jojada Reiss

noord@healey.nl
Regioavond iedere
derde woensdag van
de maand.Eetcafé
de Oude Veenhoop,
Veenhoopseweg 52
Smilde.
aanvang 20:00 uur

acquisite@healey.nl

Zilverberkzoom 67,

Marlene Claassen Lies Dorjee

winkel@healey.nl
2719 HX Zoetermeer 010 4845565
ledenadministratie@
healey.nl
06 18307205

webmaster@healey.nl

veluwe@healey.nl
Regioavond iedere
eerste woensdag
van de maand
vanaf 20:00 uur op
Landgoed Vennendal,
Vennenpad 5,
8072 PX Nunspeet

Contributiebeheer
Redacteur Healey

Lex Veen

Zilverberkoom 67,
2719 HX Zoetermeer
redactie@healey.nl

Tableau

noord-west@healey.nl
Regioavond iedere
laatste dinsdag van
de maand in
“The Healey Pub”
Hasselaarsweg 15a,
1704 DX Heerhugowaard

Han Punte

oost@healey.nl
0031 6 53 17 5802
Regioavond iedere
laatste woensdag van de
maand in Herberg
De Pot,
Potdijk in Markelo
aanvang 20.00 uur

west@healey.nl
071 561 0654 /
06 15603336
Regioavond iedere
laatste woensdag van
de maand in Brasserie
Cronesteyn, Vlietweg
2, 2323 LB Leiden,
vanaf 20.00 uur

Regio Flanders

Beheerder
Autoregister

nijmegen@healey.nl
0318 632 631 /
0318 632 092
Regioavond iedere
laatste woensdag van
de maand in Restaurant Het Wapen van
Elst, 0481 371 496,
Dorpsstraat 28 in
Elst (G)

Jojada Reiss

Krimkade 77,
2251 JZ Voorschoten
autoregister@healey.nl
071 561 0654 of
06 15603336

vacature

zuid-oost@healey.nl
Regioavond iedere
laatste donderdag
v. d. maand vanaf
20.00 in Brasserie/
Café De Kruik,
Hoekstraat 52
Nederwetten
(brasseriedekruik.nl)

Kees van
Beijmerwerdt

Nick Tilmans

limburg@healey.nl
zuid-west@healey.nl Regioavond elke
eerste woensdag van de
06 22072001
maand om 20.00 bij
Regioavond iedere
derde donderdag van Kasteel Limbricht, de
de maand in Brasserie Healey Burcht, Allee 1 in
Limbricht
Tivoli, Jezuitenplein
33 in Oudenbosch

Philippe Deckers
info@healeyclubflanders.be
+32 475 484 444
Babbelnamiddagen
zie Regionieuwsbrief.
Clublokaal Oude
Baan 54, B-2800
Mechelen

Ereleden

Hans Broers († 2009)
mede optichter
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

Hans Post Uiterweer
penningmeester met 19 dienstjaren en
enorme inzet

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

Karl Sprünken
betrokken en enthousiaste organisator van
19 Austin Healey weekends in Straelen,
Duitsland van 1976 tot en met 1995
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midden@healey.nl
Regioavond iedere
4e donderdag v. d.
maand vanaf 19.30 u
in het Healey Museum
in Vreeland

Regio Nijmegen Regio Zuid-Oost Regio Zuid-West Regio Limburg

Frank Kuiper

Jaques Boonekamp Annie Veen
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regio’s
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Rinus Sinke,
Initiatiefnemer en medeoprichter van de DHC in
1991, 18 jaar voorzitter van de DHC, bestuurslid
AHOCN sinds 1992, voorzitter AHOCN van 20012004, actief als organisator bij vele club-evenementen, bekend als racer en rallyrijder en drievoudig
winnaar van de Tulpenrally

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

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

RESTAURATIES
CARROSSERIE
ONDERHOUD
09-03-15 16:56

Ga met ons mee in 2020
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
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NIJVERHEIDSSTRAAT 22
7041 GE ’S-HEERENBERG
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€ 9,95

Ontspannen touren over prachtige wegen

€ 15,00
€ 12,95
€ 9,95
€ 7,50
€ 29,95
€79,50
€ 45,00
€ 99,00
€ 6,95
€ 8,00
• Juni: rondreis Ierland en Wales
• Augustus: het eiland Rügen in Duitsland
• September: rondreis Corsica en Sardinië
Wij bieden: deskundige reisleiding, technische assistentie, luxe en comfortabele hotels, gedetailleerd routeboek met toeristische tips en nodige informatie, max. 18 equipes.
Kijk op onze website www.ccte.nl voor meer informatie of mail: ccte@ziggo.nl

Uw reisleiders zijn Leo en Lies 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

november-december 2019

