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Colofon
Het OMS bulletin is een periodieke uitgave van de
vereniging Oud Maar Sterk. Doelstellingen van de
vereniging zijn het behartigen van de belangen van de
leden-bezitters van klassieke gemotoriseerde tweewielers
en het door middel van toerritten, bijeenkomsten en
evenementen bewerkstelligen van een sociaal contact
tussen de leden onderling.

Ingezonden brieven en stukken worden alleen
geplaatst als ze zijn voorzien van naam en lidnummer.
Verder behoudt de redactie zich het recht voor ingezonden
brieven te redigeren, in te korten en/of te weigeren. De
redactie en OMS zijn op geen enkele wijze aansprakelijk
voor schade, zowel
direct als indirect, voortvloeiend uit de geplaatste artikelen.

Voorzitter:

Henk Scholten
06-10139678
Voorzitter@oudmaarsterk.nl

Evenementen:

vacature

(Beurzen, andere activiteiten en bijz. evenementen)
Evenementen@oudmaarsterk.nl

Opzeggen lidmaatschap Oud Maar Sterk kan alleen
schriftelijk
of per e-mail plaatsvinden en moet minimaal 1 maand voor
het einde van het lopende contributiejaar bij de
ledenadministratie zijn ontvangen. Bij onjuiste en/of niet
tijdige opzegging blijft de contributie voor het gehele nieuwe
jaar verschuldigd.

Redactie:

Een bevestiging ontvangen van de opzegging kan alleen

Hubrecht Fremouw / Wim Meeuwsen
06-29580089 / 06-36143623
Redactie@oudmaarsterk.nl

Tiplijst:
Accu’s/uitlaten, post
Accu’s.laders,bougie's
BMW mono R25 t/m R27,
nieuwe en gebr. Onderdelen
BMW/STEIB boxer
Ural (Gossie Tholen)
Bromfietsspullen CITO
Solexrevisie – goed
Transfers, Pelders
Poedercoaten, Gerritsen
Lederwerk, bekleden, Palmen
Schilderen van biezen
(bellen tussen 20.00 en 22.00 uur)
Verchromen, Galviron

Toercoördinator: Nico Middelkoop en Ben Teuben
(Landelijke coördinator toerritten en koffiekletsen)
Nico 0345-683321 of 06-22036358
Ben 0229-641105 of 06-12673318
Toer@oudmaarsterk.nl
Penningmeester: Ineke Scholten-Hazeleger
078-6197438
Penningmeester@oudmaarsterk.nl
Secretaris:

Ineke Scholten-Hazeleger
Secretaris@oudmaarsterk.nl

Beursmedewerker:

vacature

Leden-

administratie: Nico Middelkoop
Clubartikelen@oudmaarsterk.nl

Internet:

Johan de Jong
Webmaster@oudmaarsterk.nl
www.oudmaarsterk.nl

Huisstijl en
vormgeving:

0183-403170
0578-571244

www.oudmaarsterk.nl
www.ishetgeenplaatje.nl/brommerinfo
www.ural.nl
www.blauweplaat.nl
www.almostclassic.nl
www.stichtingdeoudetweewieler.nl
Contributie 2007:
Gezinsleden:
Eenmalige inschrijving:
Gironummer OMS:

Eric Albers

Druk
en verspeiding: Grafiteam, offsetdrukkerij, Veenendaal
Redactie en advertenties:
OMS Redactie, p.a. H.J.P.Fremouw
Spaarnestraat 145
3812 HD Amersfoort
Redactie@oudmaarsterk.nl
Opzeggingen, adreswijzigingen en aanmelding nieuwe leden:
OMS Ledenadministratie, p.a. I.Scholten-Hazeleger
W.Snelliusweg 14
3331 EX Zwijndrecht
tel. 078-6197438
Ledenadministratie@oudmaarsterk.nl

070-3851662
0174-417528
0166-605422
020-6626612
0172-424950
0316-320390
033-2462036
045-5318509

Interesante internetadressen

Ledenadministratie@oudmaarsterk.nl

Clubartikelen:

024-6776682
079-3239950

€ 20,00
€ 5,00
€ 3,00
4404820

Sluitingsdata kopij nieuw Bulletin:
nummer 112 nr 2/07 01-05-2007
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Beste Veteraanvrienden…
Jawel, alweer februari/maart 2007 de tijd gaat snel, het nieuwe bestuur is nu iets meer dan een jaar
actief en er is al heel wat gebeurd. Gelukkig zitten we nu in een wat rustiger vaarwater en wij hopen
van harte dat dit zo blijft. Wij als bestuur zullen er alles aan doen om de club gaande te houden en/of
uit te breiden.
In dit kader hebben wij dan ook besloten om een weekeinde te organiseren dat voor een groot gedeelte
door OMS betaald gaat worden. Elders in dit Bulletin vindt U hierover meer informatie.
Ook het houden van de enquête heeft ons veel geleerd. Een compleet verslag hiervan is uitgewerkt
door Nico en vindt U in dit Bulletin. Het heeft ons in ieder geval verteld dat er weinig animo is voor de
ALV en de feestavond, om deze reden hebben wij dus besloten om een weekeinde te organiseren voor
2007 met gelijktijdig de ALV. Als dit een succes wordt kunnen we allicht bekijken of we weer zoiets
doen voor 2008 of weer terug keren naar de feestavond.
Beste leden, laat ons AUB niet in de steek en kom in groten getale naar de toerritten. Alleen als wij een
behoorlijke opkomst hebben en reacties krijgen op deze toertochten kunnen wij ons aanpassen aan de
wensen van de leden. Het meerijden van nieuwere (25 jaar) hoeft U niet tegen te houden, tijdens de
ritten wordt altijd rekening gehouden met de langzaamste en er wordt over de routes normaal nooit
sneller gereden dan ca 60km/uur. (zelfs mijn Monet Goyon van 98 cc kan dit aan).
In de toer kalender vindt U meer informatie over de ritten en hierin zult U ook zien dat er rekening
gehouden wordt met een rit van voor 1965 tot max. 175cc.
Rest mij U nog een heel prettig motor/brommer jaar toe te wensen met veel mooi weer en mooie ritten.
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Betreft Contributie.
Er was wat onduidelijkheid met de betaling van de contributie. Daarom nogmaals een uitleg.
 Acceptgiro.
Het sturen van de accept giro (zoals voorheen) wordt niet meer gedaan, het kost veel en dit vinden
wij zonde van de contributie).
 Zelf betalen
Kan nog steeds op het bekende giro nummer 44044820 tnv Oud Maar Sterk, vermeld AUB
Contributie 2007 en AUB Uw lidnummer.
Dit kunt U op het postkantoor doen of digitaal via Uw PC. De oudere onder ons hebben nog de
overschrijf formulieren en deze mogen nog gewoon gebruikt worden. Kortom er is eigenlijk niets
veranderd, anders dan het niet krijgen van de accept giro.
 Incasso
Als U het automatische incasso formulier heeft ingevuld hoeft U zelf niets te doen, dat doen wij wel
voor U. Doordat er binnen een jaar twee maal een wisseling van de penningmeester is geweest, is
de auto incasso methode binnen de club niet overgedragen.
Wij hebben dit nu weer opnieuw aangevraagd, maar helaas hiervoor is een speciaal programma
nodig welke door de Postbank binnenkort gewijzigd gaat worden. Dit nieuwe programma komt half
februari pas beschikbaar. Dus mocht U zich zorgen maken omdat de contributie niet geïnd is, stop
dan maar met zorgen maken want ergens in februari/maart gaat dit gebeuren. Om voor deze korte
periode de moeite te nemen om het huidige programma nog te gebruiken is zonde van de tijd.
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 Heeft U dit formulier niet ingevuld (het verleden telt ook, er zijn ruim 200 leden die op deze manier
betalen), dan vindt U bij dit Bulletin een nieuw formulier (was ik vorige keer vergeten) welke U
ingevuld kunt mailen naar
penningmeester@oudmaarsterk.nl of opsturen naar: Penningmeester Oud Maar Sterk
Nico Middelkoop
Dorpsstraat 4
4152 EP Rhenoy
NOGMAALS
De automatisch Incasso is geen verplichting, alleen makkelijk.
P.S. Het antwoord nummer is niet meer bruikbaar
Met vriendelijke groet, uw Voorzitter

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oud Maar Sterk
Penningmeester Nico Middelkoop
Dorpsstraat 4
4152 EP Rhenoy
E-Mail: Penningmeester@oudmaarsterk.nl

Machtiging tot Automatische Incasso
Ondergetekende machtigt veteranenvereniging Oud Maar Sterk de verschuldigde jaarcontributie af te schrijven van
zijn/haar giro/bankrekening
Giro/Bankrekeningnummer

: ______________________________________________

Naam en Voorletters

: ______________________________________________

Postcode en plaats

: ______________________________________________

Deze afschrijving kan binnen 30 dagen bij de (Post)bank geweigerd worden, waarop terugboeking van het bedrag zal
plaatsvinden.
Voor een terugstorting van het bedrag na deze periode dient een verzoek tot Oud Maar Sterk te worden gericht.
Datum:
__________________________

Handtekening:
_____________________________
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In memoriam
Op 19 oktober 2006 is plotseling aan een hartstilstand overleden OMS-lid Johan Hoogendoorn. Hij
was pas 62 jaar jong.
Zijn grote hobby was het opknappen van oude brommers. Elk jaar maakte hij een brommer in orde en
reed er dan één of meerdere ritten mee.
Hij was een markante persoonlijkheid, die voor iedereen herkenbaar was aan zijn lange grijze baard en
de zwarte Berini M21 waar hij op reed. Hij was nooit om een praatje verlegen en veel OMS-leden
hebben hem op brommerritten gesproken.
De club OMS lag hem na aan het hart. Hij was daarom ook blij toen besloten werd door te gaan met
OMS.
Ter herinnering plaatsen wij hierbij ook enkele foto’s waarop Johan te zien is tijdens de Kwakel toerrit.
Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies.
Bestuur en redactie OMS.

Tijdens een tussenstop, Johan
midden op de foto

Johan in gesprek, helemaal
rechts op de foto
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Van de Toercommissie
Als gevolg van de Enquête en daardoor “Op veler verzoek”
Zoals al aangekondigd in de toerkalender van het vorige Bulletin, gaan we een rit organiseren voor
motoren en bromfietsen van voor bouwjaar 1965 en met een maximale cilinderinhoud van 175 cc.
De echte ouwe pikkertjes dus.
Ik wil er behoorlijk aandacht aan besteden en ook de lokale pers zal worden ingelicht.
Een en ander vereist wel wat organisatie en het zal triest zijn als er slechts een minimale opkomst is.
Dat geldt overigens voor iedere rit.
Het is dan ook daarom dat men wordt verzocht om minimaal 1 week van te voren, maar liever
nog eerder, de organisator te bellen of te mailen, of en waarmee men aanwezig zal zijn.
Let wel, de leeftijd en de cilinderinhoud zullen streng worden gecontroleerd en bij overschrijding
daarvan wordt men uitgesloten van deelname.
Omdat dit met name ten aanzien van de bromfietsen voor mij moeizaam is, vraag ik uit die gelederen
assistentie op die dag, bijvoorbeeld als voor- en achterrijder.
U krijgt van mij een compleet pakket, alle voorbereidingen zullen zijn verricht, U dient alleen de
uitgezette route een keertje samen met mij te rijden.
Mocht ik onverhoopt hierop geen reacties krijgen dan ga ik aan de hand van de enquête formulieren
gericht verschillende mensen bellen, met het verzoek tot assistentie.
Als de datum hiervoor een beletsel vormt kunnen we die alsnog herzien, maar vooralsnog staat deze
vast op Zondag 17 juni 2007.
Zie ook de vooraankondiging en de toerkalender.
Note: Inmiddels heb ik Hennie Brussee bereid gevonden om te assisteren!
De snelheden zullen aan het materiaal worden aangepast en er zal gereden worden volgens het FollowUp systeem, zodat er niemand achter blijft.
Uitleg hiervan indien nodig ter plaatse.
Ten overvloede zullen wij die nogmaals in het Bulletin afdrukken.
Nico Middelkoop
0345-683321
0622036358
nwam@hetnet.nl

Vernieuwde website
De website van Oud Maar Sterk is vernieuwd,
Onze webmaster Johan de Jong heeft er veel tijd in gestoken en het resultaat mag er wezen.
Nieuw is ook het forum.
Dit forum is bedoeld om liefhebbers met elkaar te laten communiceren over hun grote hobby.
Alles rondom de klassieke brom- en motorfietsen. Je kunt hier dus lezen wat andere mensen vertellen.
Maar je kunt hier ook berichten plaatsen (posten) en je kunt ook reageren op andermans berichten.
Dus…… bezoek de vernieuwde website, en blijf op de hoogte!!!!
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Weekeinde met toertocht 14, 15 en 16 september 2007.
Naar aanleiding van het toch wel tegenvallende jaar 2006 hebben wij als bestuur besloten om eens een groot
weekeind voor zowel de bromfietsen als de motoren te organiseren. Dit weekeinde wordt grotendeels uit de
clubkas betaald.
Wat is de bedoeling:
o 14 september (vrijdag)
Aankomst op de camping met aanvullend de ALV
o 15 september
Toertocht door Brabant, Zeeland
lengte circa 160 km motoren
circa 100 km brommers
Na terug komst op de camping gezamenlijke BBQ.
o 16 september
Voor de liefhebbers nog een korte toertocht .
Daarna inpakken naar huis.
Wat is inbegrepen:
o Twee overnachtingen op de camping in Tent, Camper of Caravan. (openlucht ?)
o Zaterdag avond BBQ inclusief drank (zolang de voorraad strekt).
o Ontbijt en lunch. (op zaterdag)Zelf klaar maken broodjes en beleg wordt geleverd. Op zaterdag wordt er
geluncht in Tholen Om de kosten te drukken zoek ik eigenlijk nog een sponsor die het ontbijt en lunch
op zich wil nemen. Als U zich aangesproken voelt hou ik mij aanbevolen
Wat is NIET inbegrepen:
o .Ontbijt en lunch op zondag. Eventuele extra overnachting van zondag op maandag
Waar gaat het gebeuren:
o Camping Onder de Dijk.in Stampersgat (Brabant vlak bij Fijnaart en Roosendaal)
U bent vanaf vrijdag middag van harte welkom er is ruim voldoende kampeer en parkeer ruimte.
Camping is heel simpel te vinden. Volg de A16 neem direct na de Moerdijkbrug de afslag Roosendaal /
Bergen Op zoom Na enige tijd vind U de afslag Stampersgat (met bord verboden voor vrachtwagens.
Volg de borden Stampersgat, nadat U door het tunneltje bent gekomen gaat U direct rechts af. Dit is
Stampersgat Aan Uw linkerhand vind U de camping Onder de Dijk. Bordje OMS volgen de rest gaat
vanzelf.
EXTRA informatie
Op de camping zijn een aantal huisjes waarvan al een gedeelte gereserveerd is De volgende plekken zijn nog
over:
3 slaapplaatsten in de Cottage, vier slaapplaatsten in een Chalet en een groot aantal slaapplaatsen in de
gemeenschapsruimte, hiervoor wel zelf een luchtbed of stretcher meenemen.
Cottage en Chalet zijn € 10 per persoon per nacht gemeenschapsruimte 5 Euro per nacht per persoon..
Ik verzoek U om ruim van te voren op te geven of U plannen heeft om te komen.
Vul daarom AUB onderstaande formuliertje in en mail dit naar ledenadministratie@oudmaarsterk.nl
De gewone post gebruiken kan natuurlijk ook
Leden administratie OMS
Ineke Scholten
W. Snelliusweg 14
3331EX Zwijndrecht
Op het weekeinde zijn ook de volgende clubs uitgenodigd: de Puch Club Nederland (motoren), Motor Club
Oudenhoorn, en de Vereniging Interessante Motoren. Uiteraard hebben deze deelnemers niet de aantrekkelijke
korting voor de OMS Leden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres ………………………………… Postcode/plaats ……………../………………………….
Met hoeveel (gezinsleden)…………………………..
Huisjes en slaapplaatsen moeten apart aangevraagd en vooruit betaald worden.
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Enquête
Hierbij de beloofde uitfiltering van de enquête. Veel mensen opperden meerdere suggesties.
1.
2.
3.
4.
5.

16.
17.
18.
19.
20.

Ca 40% heeft geen op- of aanmerkingen
Ca 10% vindt de ritten te ver uit de buurt.
Ca 10% heeft tijdgebrek
Ca 10% vindt dat alles goed gaat en dat we vooral moeten doorgaan
Ca 8% vindt dat ritten of bijeenkomsten moeten samenvallen met historische evenementen of andere, veel
mensen trekkende gebeurtenissen.
Ca 8% wil meer aandacht voor de techniek.
Ca 5% klaagt dat er te veel bromfietsritten zijn
Ca 5% is dit jaar niet actief geweest door ziekte
Ca 5% vindt dat internet een grotere rol moet gaan spelen.
Ca 5% denkt dat samenwerking met andere clubs de deelname aan de ritten positief zal beïnvloeden.
Ca 3% vindt dat er meer ritten op zaterdag moeten worden verreden.
Ca 3% heeft meer vertrouwen in een regionale opzet.
Ca 3% constateert dat er te veel wordt geracet.
Ca 3% vindt dat het accent teveel op de motoren ligt
Ca 3% pleit ervoor om geen vaste data aan te geven, maar reminders via email of internet, of telefonische
oproepen.
Ca 3% klaagt dat ritten tegelijk vallen met andere evenementen.
Ca 3% ziet wel iets in een kampeer weekend.
Ca 3% vindt dat er een ledenlijst met info moet komen.
Ca 3% vindt dat er te veel nieuw spul meerijdt
Ca 3% belooft beterschap en geven aan vaker te willen komen

21.
22.
23.
24.
25.

Ca 3% geeft aan absoluut passief te blijven maar wel het bulletin belangrijk te vinden.
Ca 1% vindt dat we de club moeten afbouwen en doorstarten met alleen de actieve leden
Ca 1% zegt, Kap er maar mee.
Ca 2% zegt dat er te veel ritten zijn, terwijl er een ongeveer gelijk aantal aangeeft dat er te weinig ritten zijn.
Ca 2% wenst absoluut geen automatische afschrijving.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Het aantal Bulletins inkrimpen stoot enerzijds op veel weerstand, terwijl er ook veel mensen voor zijn of het niets
uitmaakt.
Algemene kreten:
Meer advertenties (kleintjes) in het Bulletin en op de website.
Meer adressen van specialisten en leveranciers van onderdelen
Meer acties centraal in Nederland
Meer acties in het Zuiden
Meer acties in het Oosten
Meer acties in het Noorden
1x per maand een stamtafel
Ledenvergadering voor of na een groot evenement.
Zorgen voor beter weer.
We rijden te snel voor oudere motorfietsen.
Waarom was er dit jaar geen aandacht voor Woerden?
Een paar mensen hebben aangegeven al eerder getracht te hebben om hun speciale locatie bij OMS onder de aandacht te
brengen, hetgeen tot heden helaas niet is gelukt.
Op deze lijst zal ik op eigen titel proberen commentaar te geven.
1. Deze groep heeft geen probleem
2. Deze groep heeft wel een probleem, maar misschien kunnen we dat gedeeltelijk oplossen door deze mensen via
het Bulletin of de website te laten verzoeken of ze met iemand kunnen meerijden. (Hiervoor moet dan een aparte
kolom worden gemaakt die elke keer wordt aangepast)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Niet op te lossen
Gelukkig ook nog iets positiefs
Lijkt me een prima idee, alle suggesties zijn welkom!
Lijkt me ook goed, op welke techneuten kunnen we een beroep doen? Voorop gesteld dat wij die zelf in huis
hebben, zo niet dan praatavonden met ingehuurde krachten in de vorm van lezingen o.i. d., maar dat kost wel geld
en kan ten koste gaan van een contributieverhoging
Valt nog mee, gezien het contingent bromfietsen in onze club
Als OMS daarvan op de hoogte is vereist dat zeker aandacht
Moeten we in ieder geval op inspelen
De website is inmiddels vernieuwd en beter toegankelijk gemaakt er is ook een forum.

11. Kunnen we best eens proberen
12. Daar heb je wel een team vrijwilligers voor nodig !!!!!!!!!!!!!!!
13. In het Bulletin opnemen dat dit echt niet de bedoeling is en dat bij overtreding de persoon in kwestie wordt
verzocht te vertrekken.
Ook moet dit bij de briefing voor de start van de rit worden duidelijk gemaakt.
14. De aanmeldingen voor de ritten was dit jaar ongeveer fifty-fifty, meer bromfietsrit aanmeldingen zal de balans
weer doen omslaan.
15. Niet iedereen heeft internet, maar het is het proberen waard. Paul v/d Wilt belt de mensen waarvan hij denkt dat
ze rijden en dat werkt ook.
16. Tja, andersom klagen wij dat andere evenementen samenvallen met onze ritten. Natuurlijk moeten we wel
proberen om tijdens belangrijke evenementen niet ook iets te gaan doen, maar soms kan het niet anders (WIE
vindt WAT belangrijk?)
17. Voor de kampeerders onder ons wel leuk, misschien te combineren met goedkope onderkomens in
vakantiehuisjes of hotels, voorbeeld is de Duitslandrit.
18. Vind ik ook, Verenigingen als de Historische Automobielclub hebben het ook en daarin staan zelfs hun Rolls
Royce’s, Bentley’s en Bugatti’s aangegeven. Je hoort zelden dat er iets wordt gejat.
19. Strenger toezien op leeftijd, wel vindt ik dat de voorrijder en eventueel ook de achterrijder dispensatie moeten
hebben, want als zij een rit hebben uitgezet en hun ouwetje is op die dag een beetje grieperig, dan kan je 2 dingen
doen of je neemt het risico en gaat rijden totdat het ding ermee stopt en daarmee stopt dan ook de hele rit, of je
neemt het zekere voor het onzekere en je pakt de moderne fiets. Als je dan de pech hebt dat er maar 2 deelnemers
zijn met oude fietsen, dan rij je inderdaad niet meer “Oud Maar Sterk” maar dat ligt dan niet aan jouw, maar aan
de minimale opkomst.
20. Hoera!
21.
22.
23.
24.
25.

Mag ook
Erg rigoureus, maar misschien zal blijken dat het de laatste mogelijkheid is om te blijven bestaan
Je doet het toch nooit goed!
Wat nu?
Voer voor de penningmeester (Wie is dat ook al weer?)

De algemene kreten
Advertenties gewoon opgeven, die worden dan geplaatst
Acties, waar ook in Nederland moeten worden georganiseerd door de mensen uit die regio, het valt mij op dat veel
mensen om acties in hun regio verzoeken en ik nodig ze dan ook van harte uit om iets te organiseren.
Bijvoorbeeld, wij hebben dit jaar helaas de rit in Limburg moeten missen, maar zoals blijkt, ook in die regio komt de actie
vaak maar van 1 persoon en als die verhinderd is, dan is er GEEN actie.
Stamtafel. Prima idee!!!!!!!!!!! Wel door het hele land heen organiseren.
Wie begint ermee, daarna het stokje doorgeven, agenda in het Bulletin en op de website!
Ledenvergadering bij groot evenement of bij rit?
Tijdens dit soort evenementen zijn heel vaak mensen die geen lid zijn van OMS, waar ga je daar mee heen op zulke
momenten.
Ik vind het een goed idee, maar het moet wel worden uitgewerkt.
Heeft er iemand een voorstel ten aanzien hiervan?
Zorgen voor beter weer!
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Hiervoor heb ik maar 1 antwoord: WATJES!!!!!!!!!!
Zo lang als ik bij OMS ritten organiseer en rijdt, heb ik meegemaakt dat de opkomst valt of staat met het weer.
Omdat ik daarom heel goed weet hoeveel werk er zit in het uitzetten van een rit, heb ik mij voorgenomen om altijd, weer
of geen weer naar een door OMS geplande motorrit te gaan, als tenminste andere zaken geen voorrang hebben, omdat ik
weet hoe frustrerend het is als je voor al je werk anderhalve man en een paardenkop mag verwelkomen.
Helaas heb ik in het verleden waarschijnlijk iets uitgevreten waardoor de goden mij slecht gezind zijn en in 4 van de 5
gevallen had ik dus slecht weer met een minimale opkomst..
Gelukkig ben ik een doorbijter of ik heb een hele grote betonnen plaat voor mijn kop, maar het heeft niet veel gescheeld
of ook ik had het bijltje erbij neergegooid.
Het is beslist niet leuk om met 3 motoren een rit te gaan rijden waarvoor jij heel veel werk hebt gedaan.
Oké, op het moment dat ik op de motor zijknat zat te regenen heb ik ook wel eens gedacht dat er een steekje bij me los
was.
Maar je hebt een hobby of je hebt het niet.
Te snel rijden voor oude motorfietsen.
Door de voorrijder moet hieraan aandacht worden geschonken, en het Follow Up systeem zorgt ervoor dat ook deze
motoren de rit kunnen maken.
Geen aandacht in het Bulletin voor Woerden.
Helaas maar waar.
Ik moet daarvoor de hand in eigen boezem steken, maar moet mezelf toch ook verontschuldigen.
Door het hele overnamegebeuren van het voltallige vorige bestuur hebben wij nogal hectische tijden gehad.
Ook in de privé situatie waren er ontwikkelingen die meer aandacht vroegen dan OMS.
Daarnaast hebben de mensen van het NVT nou ook niet erg veel gedaan om dit onder de aandacht te brengen.
Als voorbeeld hiervan, ikzelf verleen als het even kan als vrijwilliger, hand en spandiensten op het veld tijdens NVT.
Pas 3 weken van te voren werd mij via email weer verzocht om mij ook nu weer in te zetten voor het NVT, waarbij men
toen gelijk de datum bekend maakte.
Dat was voor mij de eerste keer dat ik een officiële datum te horen kreeg.
Natuurlijk had ik daar zelf naar kunnen informeren, maar nogmaals door omstandigheden heb ik daar nooit aan gedacht.
Dit mag dus niet meer gebeuren en omdat wij als nieuw bestuur steeds meer ervaring gaan krijgen, zullen wij elkaar
m.b.t. dit soort zaken in de toekomst wel corrigeren.
Nico Middelkoop

16e Nationale Tweetaktdag
Hilvarenbeek
Hilvarenbeek is op 15 april 2007 weer de plaats waar je met je
tweetakt voertuig bij moet zijn. En als je er geen hebt kun je
hier
ook je hart ophalen, want van 10.00 uur tot 12.30 uur staan ze
allemaal te pronken op het parkeerterrein en op de Goirlesedijk 2a naast Herberg Den Hemel.
Er is deze morgen ook een kofferbak-verkoop, waar alles wat de ene hobbyist te veel heeft, de andere uit de
brand kan helpen.
Het is niet belangrijk hoe oud het voertuig is, als er maar een tweetakt motor in of aan zit. Hier is het dan ook
mogelijk een wat jongere Suzuki uit de zeventiger jaren, naast een Gillet Tour du monde uit 1929 te zien staan.
Enkele andere merken die ieder jaar weer bij ons te zien zijn, zijn Zündapp, Kreidler, Victoria, Malanca, Jawa,
Puch, MZ, Adler en Batavus. Verder de Trabant, Wartburg, Barkas, en niet te vergeten de Saab. Ja, ook die
hebben niet alleen 4-takters gemaakt.
Om 12.30 uur gaat Ton v.d. Elzen uit Tilburg de eerste voertuigen het startsein geven, en dat is natuurlijk de
kroon op dit evenement, het ongeëvenaarde geluid van startende tweetakters. Zij gaan dan op weg voor een 80
kilometer durende rit door onze prachtige omgeving.
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15 april 2007 de 16e Nationale Tweetaktdag georganiseerd door Stichting Brabant Parkland Rally
Herberg Den Hemel Goirlesedijk 2a Hilvarenbeek, voor het parkeren van uw auto volgt u gewoon de borden en de
aanwijzingen van onze vrijwilligers in de oranje vestjes.
Voor verdere informatie belt u 013-5282784.

Herinnering
Wasbeurt
Het voorjaar kan ik bijna ruiken, zowel de mens als natuur is in jubel stemming. De knoppen van de
boom in mijn tuin barsten uit hun voegen. De temperatuur stijgt langzaam en zo mag ik het graag zien.
Het nieuwe jaar heeft zich ontdaan van zijn oude huid en eindelijk is het voorjaar daar. Wat de natuur
betreft voor mij de mooiste tijd van het jaar.
Als voorgaande jaren heb ik voor de winter zijn aanvang nam op iedere brommer de gebruikelijke
spuitbus vaseline leeg gespoten. Dat goedje is helemaal top en doet ieder jaar opnieuw zijn werk
uitstekend. Het is vandaag redelijk goed weer dus de brommers krijgen hun voorjaarswasbeurt. Eerst
de kettingen met sloten lossen en vervolgens de kantoenen schilders kleden verwijderen.
Als beide brommers in de tuin staan komen er 2 emmers heet water voorzien van een flinke scheut
ontvetter aan te pas om de klus te klaren. Het is de beste manier om de brommers van de vaseline te
ontdoen. Met luchtdruk het resterende water uit kieren en naden verwijderen en de zon mag de rest
doen. Meteen in de was zetten en dan heb ik er tot volgend jaar geen omkijken naar. De volgende dag
een paar uur toeren, dus loop ik eerst alles nog even na. Weinig werk en pech krijgen op een door God
vergeten weggetje wil ik niet mee maken.
Mooi geluid
De volgende dag blijkt dat weerman Peter Timofeeff ook zonder zijn welbekende snor een topper is,
zijn weervoorspelling klopt helemaal. Droog, weinig wind en kans op een zonnetje zorgen er
hopelijk voor dat het geen kauwe klauwe rit word. Fris of niet fris, de wielen moeten even onder
de kont. Warme kleding, handschoenen en de motorbril tegen tranende ogen moeten hun werk
doen. Als ik omhoog kijk zie ik dat de zon zijn best doet om door de bewolking heen te breken.
Voor mij voldoende om alvast een voorschotje op het komende toerseizoen te nemen.
Als ik de rijweg opstuur kan ik het niet laten om een klein stukje het gas er op te gooien. Gewoon even
het Kreidler geluid horen en de trekkracht te voelen, heerlijk toch! Na een paar honderd meter
kan het gas weer dicht. Opa is meer dan tevreden, alles werkt en klinkt als vanouds.
Verbeteringen
Het is de beloning die je krijgt als je goed zorgt voor je ouwe
makker. Afgelopen winter een verbeterde uitvoering van de
telleraandrijving gemonteerd. Het ding heeft volle nokken,
dus niet twee zielig gebogen blikken lipjes zoals bij de
originele telleraandrijving van een Eitank.
Ook de remnaven zijn nadat ze zijn uitgedraaid weer
helemaal top. Deze klus nam mijn mentor Gerrit voor zijn
rekening.
Van de RMCS de keringen van de voorpoten vervangen de
onderbouw gespoten en enkele kabels vervangen.
De oogrubbers van de achterveren gaven naar 13 jaar de geest. Nooit gedacht dat voor een John Bos
Kreidler zo’n simpel onderdeeltje niet verkrijgbaar zou zijn, het werd nog een hele zoek actie.
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Natuur gebeuren
Vanuit mijn woonplaats Utrecht is er in de directe omgeving veel keuze om te toeren. Langs de Krommerijn, de Vecht, de
Oudenrijn, maar ook via Vianen de Lekdijk afrijden is helemaal goed. Vandaag valt de keuze op een paar polder uurtjes,
in de omgeving van het Woerdense verlaat. Het polderlandschap trekt nog steeds, wellicht een poldertik over gehouden
aan de vissport die ik 25 jaar lang heb beoefend. Wie weet spot ik vandaag nog een haas die een sprintje trekt, je weet
maar nooit.
Met redelijk weer toer ik regelmatig in mijn uppie, zo wilde het toeval dat ik verleden jaar iets moois mocht
aanschouwen. Moeder de Koe liet mij en een groepje passerende fietsers getuige zijn van de geboorte van haar kalf
zomaar vlak voor mijn neus. Een spontaan applaus was haar deel, helemaal geweldig toch.
Al enkele jaren maak ik een toerkalender. OMS ritten aangevuld met vriendenritten. Ritten die binnen een straal van 80
km zijn noteer ik in deze kalender en zo kom ik aan mijn quotum. Ook met een groepje toervrienden uit de omgeving van
Soest toer ik met naamgenoot Nico de nodige ritten. Een toerrit waarvoor rond de 250 km gereden moet worden rij ik
nimmer alleen. Krijg ik onverhoopt pech en kan ik het terplekke niet te verhelpen kan ik altijd bij een toermaat achterop.
Gelukkig is mij dat slechts eenmaal overkomen in de afgelopen 10 jaar.

Benzine klunzen
De jaarlijkse toerrit in Wijchen bij Nijmegen verloor ik ooit op de terugweg naar Utrecht de achterdemper van
de sigaaruitlaat die notabene met 2 x M4 vast zat. Gelukkig werd hij door achter op rijdende auto’s niet
platgereden en konden we snel weer verder. Twintig kilometer voor Utrecht wordt een stralende dag beëindigd
door een zeer donkere lucht gevolgd door felle regenbuien. Alsof de duivel er mee speelt knijp ik door de
voorrem, kan mij dus ook gebeuren.
En dat is toch even schrikken op een natte drukke weg. Juist die kabel had ik die dag aan een pechvogel
gegeven. Tijdens toerriten valt er met enige regelmaat iemand met pech uit, kan gebeuren. Niettemin is het ook
vaak onnodig. Heb je er oog voor, kan tijdens een toerrit meer zien dan je denkt en behoef je er niet eens
speciaal op te letten. Door de jaren heen heb ik brommers met toerritten mee zien rijden waar enige verbazing
wel op zijn plaats was. Inmiddels al weer verleden tijd door het kenteken, maar de ontbrekende
verzekeringsplaatjes kon ik op twee handen niet tellen. Te vaak mee gemaakt dat men zonder benzine kwam te
staan. Deze benzine klunzen staan bij veel toerrijders bovenaan de lijst van irritatie. Banden die halfleeg zijn of
nauwelijks profiel hebben. Tijdens een rit reed er een ongerestaureerde Rap voor mij. Op zich een redelijk
ogende brommer, ware het niet dat er een flinke slag in zijn achterwiel zat en niet zo’n kleintje ook. Toen ik
hem tijdens een stop waarschuwde zag ik dat er ook minstens 4 spaken gebroken waren. Volgens zijn zeggen
zijn die paar gebroken spaken zijn niet zo erg. En had hij er in ieder geval voorlopig nog even geen tijd voor
een reparatie. Niet te geloven toch, ook ontbrak de bel en spiegel, zoals bij velen, juist van een spiegel heb je
zoveel plezier. Afgetrapte barrel.
Op een mooie zaterdag gingen we met een groepje een flink eind toeren. Eigenlijk was het net even iets te warm maar wel
te doen zolang de wielen bleven draaien. Een jongeman die mee reed met een ongerestaureerde Eitank uit 1963 viel op de
terugweg stil. Het ding zag er uit als de barrel van het jaar. Zou deze prijs bestaan dan was hij zeker genomineerd. Het
euvel bleek niettemin simpel en onnodig. De carburateur was zo van binnen smerig en vol van vuil dat het opzicht al een
wonder was dat het ding sowieso wilde rijden.
Rondom de bougie zat zoveel vuiligheid dat de bougiesleutel er met moeite over de heen kon. Na een kwartier liep de
brommer weer maar toen begon er iets hevig te rammelen. Enkele toermaten schoten in de lach en wezen naar de
bevestiging van zijn uitlaat die met een stuk ijzerdraad aan zijn schokbreker was vast gemaakt.
Soms kan je er maar beter om lachen maar op de openbare weg hoort zo’n ding niet. Gelukkig zijn de meeste brommers
wel in orde.
De nog zeer jonge bestuurder (die hooguit 17 jaar was) zei dat hij helemaal blij was met deze brommer en dat hij van plan
was zijn brommer op te kappen. Ik wens hem veel succes.
N. van den Heuvel
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Toer – en Evenementenkalender 2007 “Oud Maar Sterk”
Wanneer

Wat

Waar

Wie*

9 april

Paasrit

Betuwe

M+B

Info bij

Telefoon

Nico Middelkoop
0345-683321
Ben Teuben
06-12673318
e
5 en 6 mei
3 Duitslandrit
Zwillbrock
M+B
Ben Teuben
06-12673318
13 mei
Maartensdijk
Maartensdijk
B
Wim Vos
030-2251817
Ma 28 mei
Pinksterrit motoren
Nieuw Vennep
M
Arnold van Winden 06-23631399
Ma 28 mei
Pinksterrit brommers
Valkenswaard
B
G.Waterschoot
040-2046083
3 juni
Motorrit
Nieuwegein
M.v.Asten
030-6034853
3 juni
Bromfietsrit
Nieuw Vennep
B
E. Lutgens
06-54614783
10 juni
Willem Roggenrit
Harlingen
B
Johan de Jong
06-12779419
17 juni
Maximaal 175cc rit van
Rhenoy
M
N.Middelkoop /
0345-683321
voor 1965
B
H.Brussee
071-5222096
?? juni
Bromfietsweekend
Limburg/Monschau
B
Ortwin Reitz
045-5441294
??
Motorrit
Brouwershaven
M
Paul v/d Wilt
011-1695330
8 juli
Motorrit
Liempdse Barriere
M
Stan v Asten
0492-526591
11 aug.
Pampusrit
Zwammerdam
M
Ineke Scholten
078-6197438
9 sept.
Gooi en Vechtrit
Spaarnwoude
M
G.Hilbers
023-5373516
13,14,15 sept Kampeerweekend
Stampersgat
M+B
Bestuur OMS
078-6197438
22 sept.
N.V.T.
Woerden
M+B
Kees Koren
030-6621136
Sept.
Superrit
B
Wim Vos
030-2251817
20 oktober
Snertrit
Putten
B
C. Koopman/
0341-353502
M
W.Meeuwsen
033-4331416
Andere evenementen
Waar
Wie*
Info bij
Telefoon
15 april
Nat.2 takt dag
Hilvarenbeek
2takt
Door.Hoskens
013-5092564
30 april
Oranjefeest (Kon. dag)
Kamerik
allen
M. Verkley
06-21551767
6 mei
Koperteutenrally
Luyksgestel
M
W. v.d. Broek
040-2540810
19 mei
Elfstedentocht
Sloten
Voor 1949 JMC.Querelle
0516-432907
20 mei
Motor-brommer-solex
Hommerts FRL
M+B
P.de Boer
06-12876703
24-juni
Duitse merken rit
De Meern
Duits spul Richard Zeldenthuis 0297-534175
24 juni
Brom-en snorfietsdag
Best
B
Toon Vertier
0499-310181
11 aug
Solex-en bromfietsdag
Best
B
Christ v Rijssel
0499-374422
* M = Rit voor Motoren; B = Rit voor Bromfietsen; M+B = Volledige toerrit voor Bromfietsen en Motoren.
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Opmerkingen / Adres

In dit Bulletin
In dit Bulletin
In dit Bulletin
In dit Bulletin
In dit Bulletin
In dit Bulletin
In dit Bulletin
In dit Bulletin
In dit Bulletin

In het volgende Bulletin
In het volgende Bulletin
Juiste datum en info volgt
Zie woord van de voorzitter
Onder voorbehoud datum
Opmerkingen / Adres
Alles wat 2 takt is
Treffen, geen tocht
wimvandenbroek@tiscali.nl
hans@elfstedenoldtimerrally.nl
secretaris@heinkelclubdekwakel.nl
info@toonvertier.nl
christvanrijssel@hotmail.com

Ritaankondigingen
Paasrit Motoren en Bromfietsen West Betuwe
Wanneer?

9 april 2007

Waar?

Hotel en partycentrum de Schildkamp Leerdamseweg 44 te Asperen
Vanaf de A2 afslag 12 Leerdam.
In Leerdam borden Asperen volgen.
Leerdam verlaten en direct over de brug linksaf, na 500mtr aan de
rechterkant de Schildkamp parkeren links
Vanaf de A15 afslag 29 richting Leerdam (N848)
Op de rotonde rechtdoor dan de 1e rechts en na 500mtr aan de rechterkant de
Schildkamp parkeren links

Voor wie?

Motoren en bromfietsen
Het Follow-up systeem zal worden toegepast, zie elders in dit Bulletin.

Starttijd?

Inschrijven vanaf 10.00 uur, vertrek 11.00 uur

Kosten?

€ 3,-- per persoon .
Bij aankomst is de 1e koffie voor de vereniging.
Ook is het mogelijk om na de rit een diner te nuttigen, er is een kleine kaart met
prijzen vanaf € 7,50.
De liefhebbers hiervoor graag ’s ochtends even melden.

Ritomschrijving

Boomgaarden, dijken, weilanden en pittoreske dorpjes,
Heel weinig stoplichten.
En uiteraard erg mooi weer.

Informatie

Nico Middelkoop
0622036358 of 0345-683321
Elke dag tot 22.00 uur
e-mail nwam@hetnet.nl

Aankondiging Duitslandrit op 5 en 6 mei
Ritomschrijving

Tweedaagse toerrit voor bromfietsen en motoren langs de grens tussen Nederland
(de Achterhoek) en Duitsland.

Dag 1

Na koffie en gebak bij de start (gratis) via Winterswijk naar Dinxperlo.
Lunchbuffet in Aalten (bij aanmelding vooraf voor deze rit kosten voor rekening
van een bekende vereniging).
Uitgebreid driegangen-diner na afloop (11,00 Euri / persoon!).
Wie wil kan overnachten tegen – alweer - een vriendenprijs
(2 personen 50,-- incl. ontbijt, 1 pers. 33,--incl. ontbijt ).

Dag 2

via Düren naar Rosendahl (D) de heuvels in.
Gematigd bromfietstempo – motoren rijden een langere route.
Ook aan de niet-rijders is gedacht!

Startplaats
Tel.

Hotel “Möwenparadies”, Zwillbrock 39, 48691 Vreden (D).
1 KM over de grens bij Groenlo, 160 KM vanaf Amsterdam)
0049 2564 2509

Starttijd
Inschrijftijd

Zaterdag 05-05-2007 – 11.00. Zondag 06-05-2006: 10.00
vanaf 09.30 uur
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Route naar start

Na de A1 (Amsterdam/Apeldoorn), de A 30 ri. Ede/Arnhem. Op de A 12 voorbij
Arnhem de A 18 ri. Doetinchem, vervolgens de N 18 ri. Enschede. In Groenlo
2e stoplicht rechtsaf ri. Vreden. Na 3 KM het Möwenparadies aan de
rechterkant.

Informatie

Ben Teuben, tel 0299 – 641105, bellen op zaterdag en zondag tussen 10.00 en
20.00 uur, eMail b.teuben@chello.nl .

Bromfietsrit Maartensdijk
Wanneer?

13 mei

Waar?

Mauritshoeve Maartensdijk
Te berijken via de A27 afslag 33 richting Bilthoven, doorrijden tot de
stoplichten
Linksaf richting Berg en Bosch, weg volgen tot T-splitsing.
Daar links en na 50 meter ziet u de Mauritshoeve.

Voor wie?

Bromfietsen

Starttijd?

aanmelden vanaf 10.00 uur, vertrek 11.00 uur

Bijzonderheden

Door groot succes vorig jaar en op veler verzoek is de lengte van deze prachtige
rit deze keer ca 110 km.

Informatie

Wim Vos 030-2251817 of 06-29273244

Meer info !!!!!
Wim Vos wil bij voldoende interesse voor de bromfietsen een super-monsterrit organiseren.
Vooralsnog staat die gepland in september 2007, de juiste datum volgt z.s.m.
De lengte van de rit zal ca 250 km zijn
De kosten voor deelname zal ca € 7,50 per persoon bedragen.
De rit gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.
U kunt zich aanmelden per brief naar Wim Vos, Bosrank 16 3723 TA Bilthoven
Informatie 030-2251817

Bromfietsrit 2e Pinksterdag
Wanneer?

28 mei 2e Pinksterdag

Waar?

Cafe Dommelstroom aan de Bergstraat te Dommelen

Voor wie?

Bromfietsen
Vanaf de A2 afslag Valkenswaard
In Valkenswaard richting Dommelen
Cafe Dommelstroom ligt tegenover de kerk

Starttijd?

Inschrijven vanaf 10.00 uur, vertrek 11.00 uur

Ritomschrijving

Mooie rit door bosrijke gebieden

Informatie

Gerard Waterschoot,

tel:040-2046083

De Markermeertocht
Wanneer?

2e Pinksterdag 28 mei 2007

Waar?

Cafe/Restaurant “De Rustende Jager”
Venneperweg 471
2153AD Nieuw Vennep
15

Te bereiken vanaf de A4 vanuit richting Amsterdam of Den Haag, neem afslag
Nieuw Vennep (N207), volg route Nieuw Vennep en bij stoplichten rechtsaf
richting centrum. Halve rotonde en bij T-splitsing gaat u rechtsaf de Hoofdvaart
op. Bij het derde stoplicht rechts. Na 50 m aan uw linkerhand “De Rustende
Jager”. Parkeren op het parkeer terrein voor “De Rustende Jager”
Eenmaal bij “De Rustende Jager” aangekomen staat de koffie en het appelgebak
voor u klaar.
Voor wie?

Motoren en zijspannen

Starttijd?

Aanmelden vanaf 10.00 uur
Vertrek om 11.00 uur

Ritomschrijving:

De tourrit gaat rustig rijdend om van de prachtige omgeving te genieten. We
rijden door het polderlandschap van de Haarlemmermeer en om de oostzijde
van Amsterdam, richting Monnickendam en Volendam. In de omgeving van het
Markermeer pauzeren we om de inwendige mens te versterken en gezellig te
koffiekletsen.
Via Zaandam, Ijmuiden en de mooie Noordhollandse Duinstreek gaan we terug
naar het verzamelpunt “De Rustende Jager”.

Informatie:

Arnold en Marja van Winden, 0252 – 672695, 06 23631399
Tussen 19:00 en 22:00 of in het weekend.

LET OP!: als het weer zeer slecht is wordt de rit verplaatst naar het najaar.
Dus zonodig ’s avonds tevoren even bellen 06-23631399 of de rit wel doorgaat

Bromfietsrit Nieuw Vennep
Wanneer?

Zondag 3 juni 2006

Waar?

Cafe “De Rustende Jager”Venneperweg 471 Nieuw Vennep
Vanuit Amsterdam richting Den Haag, afslag Alphen a/d Rijn, volg Nieuw
Vennep, bij het water rechts de Hoofdvaart op
Bij het 3e stoplicht rechts en na 50 mtr bent U op de plaats van bestemming.

Voor wie?

Bromfietsen

Starttijd?

Inschrijven vanaf 09.00 uur en vertrek om 10.30 uur

Ritomschrijving

Koffieklets door de streek

Informatie

E. Lutgens 0654614783 elke dag tot 23.00 uur
e-mail: lutgen@quicknet.nl

motorfietsen omgeving Nieuwegein
Beste motorrijders, dit jaar weer eens een rit hier in de buurt.
Wanneer?

3 juni 2007.

Waar?

Vanuit Café De Posthoorn, tel 0348-474450.
Achthoven-Oost 28, 3417 PD Montfoort.
Vanuit het Westen via de A12: Negeer afslag 14, neem afslag 15 De Meern.
Sla bij verkeerslicht aan einde afrit rechts af, richting Montfoort (N228).
Na circa 2 km, net voorbij een scherpe bocht naar rechts ziet u een ventweg aan
de linkerzijde, neem deze ventweg en volg deze gedurnende plm 400 m. U ziet
Café De Posthoorn dan vanzelf.
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Vanuit het Noorden en het Zuiden (A2), bij verkeersknooppunt Oudenrijn
richting Den Haag / Rotterdam, de A12 kiezen. Na circa 2 km afslag 15 De
Meern kiezen.
Bij verkeerslicht aan einde uitrit rechtsaf. Bij volgende verkeerslicht rechtsaf
gaan, richting Montfoort (N228). Na circa 2 km de ventweg kiezen aan uw linker
hand, u komt Café De Posthoorn dan vanzelf tegen.
Als u vanuit het Oosten of het Noord-Oosten komt, dan de A12 opzoeken als u
daar nog niet op zit, en dan 2 km voorbij verkeersknooppunt Oudenrijn bij
afslag 15 De Meern kiezen. Verder zie zoals hierboven is vermeld.
Voor wie?

Motoren

Starttijd?

Vanaf 10.15 uur (café gaat pas om 10.30 uur open), vertrek kort na 11.00 uur.

Informatie?

Michael van Asten
Tel. 030-6034853

Tot slot nog even dit:
Zorg dat uw benzinetank vol is voor vertrek, desnoods even een klein stukje De Meern in rijden, dan
ziet u al gauw aan de linker zijde een pompstation. Deze is ook 's zondags open.
Als er heel slecht weer voorspeld wordt, bel dan van tevoren even of de rit wordt uitgesteld, je weet
ooit niet...
Tot ziens op zondag 3 juni, we maken er weer met z'n allen iets moois van!
Met vriendelijke groet, Michael van Asten, tel. 030-6034853 's avonds en 's weekends.

Maximaal bouwjaar 1964 rit
Wanneer?

Zondag 17 juni 2007

Waar?

Vanaf de Dorpsstraat nr 4 in Rhenoy
Vanaf de A2 te bereiken door afslag 15 (Geldermalsen)
nemen vervolgens Richting Leerdam aanhouden N327.
Rotonde rechtdoor, na ca 1500mtr over de brug rechts Rhenoy inrijden
Men bevindt zich dan al in de Dorpsstraat.
Deze helemaal uitrijden totdat men aan de rechterkant een
racefietsenzaak voorbij komt, daarna is het de derde woning
aan de linkerkant.

Voor wie?

Motoren en bromfietsen van voor bouwjaar 1965 en met maximale
cilinderinhoud van 175 cc.
Het Follow-up systeem zal worden toegepast

Starttijd?

Inschrijven vanaf 10.00 uur, vertrek 11.00 uur
De koffie met koek staat klaar.

Ritomschrijving:

Prachtige rit door de streek .
De bloesem is er niet meer, maar de boomgaarden staan er schitterend bij.
De totale lengte van de rit is ca 80 km
De snelheid wordt aangepast aan het langzaamste voertuig

Informatie

Nico Middelkoop 0622036358 of 0345-683321
Elke dag tot 22.00 uur
e-mail nwam@hetnet.nl
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Ik kan het gewoon niet laten!
Vorig jaar stond er een advertentie op eBay.
Te koop aangeboden IFA RT 125 van 1953, loopt niet, zonder papieren en zonder spanningsregelaar.
Van deze RT 125 zijn er nogal wat gemaakt, DKW begon met de productie in 1939, als opvolger van
de RT 100 en ze hebben ze gebouwd tot 1964.
Na de oorlog stonden de fabrieken in Oost Duitsland en IFA (Industrieverband FAhrzeugbau, een
VEB (Volks Eigener Betrieb) beschouwde de tekeningen als oorlogsbuit evenals de Engelsen en de
Amerikanen dat deden.
Daardoor is deze RT 125 de meest gekopieerde motorfiets ooit.
De Oost-Duitse IFA RT 125 ,en de MZ RT 125, maar ook de Russische Kosmos 125, de Engelse
BSA Bantam, de Amerikaanse Harley Davidson Hummer en zelfs de eerste Yamaha, de YA-1 waren
gewoon kopieën van de DKW RT 125,
Met mijn gekke kop heb ik er een bod van 500 euro op gedaan, waarbij ik dacht “Als er iemand is
die er meer voor wil betalen dan gaat die zijn gang maar”.
Prijzen die eerder op eBay geboden en betaald zijn voor identieke items liggen rond de € 700
Na enkele dagen kreeg ik een emailtje dat ik koopman was en wanneer of ik het ding kwam ophalen.
Wat bleek, ik was enige bieder en de minimum vraagprijs was € 350, wat dan ook de koopsom was.
Enkele dagen later de aanhanger erachter en ophalen dat ding.
Ik moest er wel helemaal voor naar Oosterbierum, voorbij Franeker.
Dat is ongeveer 400 km heen en terug, dus Ria mee en er een lekker dagje uit van gemaakt.
Daar aangekomen de motorfiets bekeken, hij zat onder het vuil en het vet, de banden waren plat, het
schakelpedaal hing er los bij en ontkoppelen om in ieder geval er mee te kunnen lopen ging ook al
niet.
Ik was op slag verliefd op dat ding, maar Ria had zo haar twijfels (weet zij veel).
Had ik nou echt een kat in de zak gekocht?
Thuisgekomen het ding in de schuur gezet en een paar dagen laten acclimatiseren.
Ik heb wel eens gehoord dat je dat met een parketvloer ook moet doen, dus je weet maar nooit.
Dan eerst maar eens naar het motortje kijken.
1e Er zat olie in de bak, maar deze heb ik toch maar vervangen.
2e Er zat een verkeerde bougie in, ook die vervangen.
3e Het versnellingspedaal voorzien van een nieuw boutje met een moertje erop en het werkte ook
weer.
e
4 De koppelingskabel gerepareerd.
5e Een tijdelijke bobine eraan gehangen voor de nodige vonk
6e Een nieuwe accu gehaald en erin gezet met een extra zwevende zekering, je weet maar nooit.
7e De carburateur schoongemaakt.
8e De ontsteking afgesteld, daar mankeerde overigens niet veel aan.
9e Een oud remoliepotje gevuld met benzine met een slangetje aangesloten op de carburateur, want
de tank leek me erg vuil.
e
10 De banden opgepompt.
Dat alles lijkt veel werk, maar een half dagje prutsen was genoeg.
Dan AANTRAPPEN!
Eerste trap niks.
Tweede trap een behoorlijk pijnlijke terugslag tegen de onderkant van mijn dunne zooltje. G..ver! ik
heb er nog weken last van gehad, maar het betekende wel dat er leven in zat.
Derde trap, lopen als een tierelier.
Dan zonder helm en zonder jas met een losse gaskabel een rondje over de dijk.
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Helaas begaf de voorband het, maar voor het oog van de buurt komt Nico nooit lopend thuis, ik heb
hier toch al de naam van “Ouwe Nozem” (ze moesten eens weten)
Die banden moesten toch worden vernieuwd, dus kortste weg terug ca 1km, maar wel rijden!
Dat gaf de burger moed.
Vervolgens de hele fiets uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
Nu bleek dat al het vuil eraan vast was gaan zitten omdat men het ding, weet ik veel hoe lang
geleden al had weggezet en geconserveerd met speciale olie.
Hiervan zat ook ongeveer een halve liter in de tank, dus in die tank geen roest.
Bij Loef in Houten nieuwe banden gehaald, toevallig had hij een aanbieding, de 2e voor de halve
prijs.
Vervolgens van de schokbrekers achter en
de veerpoten voor, de rubbers vervangen.
Originele is erg moeilijk aan te komen en
daardoor waarschijnlijk ook erg duur.
Loef heeft heel veel rubbers in alle maten,
dus daar wat uitgezocht dat er op leek en
thuis pasgemaakt.
Een nieuwe kabelboom ook via eBay
aangeschaft bleek voor een nieuwer type te
zijn, maar met behulp van een
bedradingschema waarvan ik van Arie
Threels een kopietje had gekregen, heb ik
de juiste einden aan de juiste componenten
weten te schroeven. De overblijvende
draden heb ik eraf geknipt.
Demontage

Ook
van Arie heb ik een spanningsregelaar gekregen (Arie, nogmaals
bedankt) en die werkt nu ook perfect.
Zelf had ik nog een aantal ontstekingsspoelen die ook in dat spanningsregelaar kastje horen te zitten,
dus de tijdelijke bobine kon eraf.
Na alles weer in elkaar te hebben gezet weer een proefritje maken..
Mensen wat kan een ouwe knar als ik daar een lol van hebben.
Loopt lekker, niks meer aan doen en laten zoals hij is, dus volledig authentiek, niks spuiten of nieuw
verchromen, gewoon origineel houden !
Nu nog keuren en op kenteken zetten.
Vorige week maar eens met RTtje op de
aanhanger naar de RDW in Nieuwegein
gegaan.
Met motorfietsen kan je daar op
maandag en dinsdag zonder afspraak
terecht, maar je moet wel vroeg zijn,
want men behandelt er maximaal 25 per
dag.
Ik kwam om 10.00 uur en ik had
nummer 22.Inmiddels had ik alweer via
eBay een gebruikershandleiding op de
kop getikt, waarin je alle technische
gegevens van deze IFA RT 125 kan
vinden.
De Spoelenkast met spanningsregelaar
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Dat boekje was ook al 50 jaar oud, maar zag er nog hagelnieuw uit.
Helaas brak het papier op de naden tijdens het kopiëren (De RDW moest er kopieën van maken
omdat ze er geen gegevens van hadden).
Maar goed, het boekje gaat weer in het plastic en wordt verder veilig weggeborgen.
Na bestudering van de gegevens, controle van het frame nummer en kijken of de verlichting het
deed, er zit tot verbazing van de keurmeester zelfs een remlicht op, even op de weegbrug en
vervolgens naar het kantoor om de administratieve kant van de keuring af te ronden.
Het wachten tot ik aan de beurt was duurde ongeveer 20 minuten
De keuring duurde incl. wegen ongeveer 10 minuten.
De administratieve afhandeling duurde ongeveer 40 minuten
De wachttijd voor de douane voor de afhandeling van de BPM, die overigens niets kostte was
ongeveer 1 uur (6 man voor me en 2 beambten).
Samengevat dus, de keuring met alles wat er mee samenhangt werd vrij vlot afgehandeld, maar bij
de Douane waren ze zo vlug als dikke stront en helaas straalde vooral het mannelijke deel van die
beambten die arrogantie ook uit.
Toen hun lunchpauze naderde ging het gelukkig wat vlotter, want ik was al bang dat ik, zoals
uitdrukkelijk stond aangegeven, tijdens hun vastgestelde lunchtijd kon blijven wachten.
Maar vooruit, ik had er de tijd voor ingecalculeerd dus daar groei je ook weer overheen.
3 dagen later had ik het kentekenbewijs in huis.
Gelijk maar even aanmelden bij Roel v Maarseveen om gezeik van de RDW m.b.t. het verzekerd
zijn te voorkomen. (heb ik nog een leuk verhaaltje van of heb ik die al verteld?)
Nu we dus gekeurd , gekentekend en verzekerd zijn, moet er ook mee gereden worden.
Als Toercoordinator van OMS en als Commissielid ter beoordeling van de enquête die wij onlangs
hebben gehouden is gebleken dat er vele leden zijn die OMS weer willen zien zoals die eens was,
een club voor alle
tweewielige
gemotoriseerde fietsen
van 25 jaar of ouder.
OMS is opgericht in
1989, 25 jaar ouder is
dus 1964.
Ik nodig iedereen met
een brom- of
motorfiets van voor
bouwjaar 1965 uit om
deel te nemen aan de
“Gouwe Ouwe” rit
welke ik heb
georganiseerd op 17
juni 2007.
Als deze rit gaat
slagen dan is het de
bedoeling dat wij deze
rit jaarlijks gaan herhalen en misschien zijn er wel leden die hier een aanvulling op hebben.

IFA RT 125 bouwjaar 1953

Nico Middelkoop
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Motor Piet vertelt
Een leuke ontmoeting
Tijdens het N.V.T. (te Woerden) 2006 was ik in gesprek met een standhouder en in eens zei een
aanwezige: “Piet, ken je me niet meer?”
Eerst niet, maar daarna wel en meteen herinner ik me dat over z’n beeldschone zuster werd
gesproken, zo mooi. Helaas heb ik haar nooit gezien, wel dat hij in 1966 z’n schitterende A.J.S. 350
cc inruilde voor een Maico M200S van 11 pk uit 1954-’55.
Waarschijnlijk heb ik geld bijbetaald, al is dat niet zeker.
Er werd soms raar gerommeld, dat was leuk en er is nog iets!
In het dorpje waar hij nu woont, was er maar één met zijn naam en na een telefoongesprekje ging
het volgende gebeuren.
Op een zaterdag dat ik met vlaggen een post zal innemen tijdens een der laatste motocrosses van dat
jaar op het Spoorboscircuit bij Gouda, werd de binnenstad ingereden en de iets oudere doch
robuuste BSA-éénpitter voor de deur gezet.
Waar?
Naast een voorheen groot fabriekspand (is nu iets in de sociale sfeer).
De motor geplaatst voor een fraaie doorzonwoning en er was een man thuis.
Toen er gebeld werd en de deur openging, zei ik tegen de verbaasde bewoner: ”Meneer er ligt een
motorfiets in uw tuin begraven! Die is de grond ingegaan (± 1975 zonder olie en accu) en het is 1,5
meter vóór het schuurtje links.”
Dat was een verrassing en het is een Maico uit 1954. Die is ook
nog van mijn grote broer geweest en hij kende nog de naam van
de bewoner van ruim 30 jaar geleden.
Wij naar achteren en als hij verhuizen gaat dan komt ie
tevoorschijn.
Totaal verroest, waarschijnlijk met gaten in de tank en
spatborden enz. (misschien dat de opgraving al eerder
plaatsvindt?)
Zo ja, dan komt het bij ons in de tuin als ornament, wel
schoongemaakt en na en goede anti roestbehandeling, nu het te laat is.
Een restant met geschiedenis als zo vele artikelen.
En hoe komt iemand zo ver om z’n motorfiets onder de grond te stoppen? Zijn jeugd motortje (de
A.J.S. was te zwaar) die er mooier uitzag dan nieuw? Hij maakt nog steeds alles heel mooi.
Naar zijn eigen inzicht opgeleukt en niemand die het kopen wou.
Aan alles komt een eind.
Zelfs niet voor kleingeld en aan de weg zetten, van pak maar mee, daar denk je niet aan.
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Dus bij
werkzaamheden in de tuin ging
eens heel wat troep de grond in en
ook de Maico 200S. Deze stond
een aantal jaren weg te rotten en
een beetje in de weg.
Op het platteland is ook heel veel
de grond en sloot ingegaan bij
dempingswerken.
Dat is nu mooi afgelopen,
goedzo.

Een Maico 200S (foto dankzij Google)

al

Tot slot, nu was dit motortje vast
niet z’n echte jeugdliefde, die stop je zomaar niet onder de grond.
Er moet iets van rancune in zitten, ik geen plezier? Dan een ander ook niet, als een paar honderd
guldentjes te veel is.
Maar toen was het al te laat en weg ermee.
Dit is het dan, na een leuke ontmoeting een vreemd kort verhaal voor OMS van
Motor Piet

VMC “ De Stoomfiets “
Opgericht 14 nov. 1981

Luyksgestel
www.vmcdestoomfiets.nl

Zondag 6 mei 2007
start om 11.00 uur

24e Koperteutenrally
Een VMC-rit voor veteraan motoren (t/m 1940) en klassiekers (1941 t/m 1967)
op vakantiepark “De Zwarte Bergen”, Zwartebergendreef 1, 5575 XP Luyksgestel
tel: 0497 54 13 73 (Volg de ANWB-borden naar de camping)
Voor inlichtingen of inschrijvingen:Willem v.d. Broek
Tel: 040 254 08 10 of e-mail: wimvandenbroek@tiscali.nl
In België bij Dick Bierdrager
Tel: 0032 11 55 17 61 of e-mail: info@vmcdestoomfiets.nl
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Roel van Maarseveen voor op maat
gesneden verzekeringen!!!
Klassieke motoren:

WA-premies vanaf € 28,-- per jaar inclusief
groene kaart en pechservice.
Heeft u er meerdere, dan deze voor gereduceerd
tarief. Iedereen mag er op rijden.
Al uw klassieke motoren op één polis tegen een
zéér scherpe premie.
Moderne motoren: Zéér scherpe premies en eerste klas condities.
No-claim van de autoverzekering kan doorgekoppeld worden naar de motor!
Klassieke brommers: Maximaal 7 brommers, vanaf 20 jaar oud, op één
WA-polis voor € 60,- per jaar inclusief de kosten.
De bestuurders dienen 20 jaar of ouder te zijn en
men dient een ander modem gemotoriseerd
vervoermiddel op naam te hebben als dagelijks
gebruik.
Losse brommers van 25 jaar en ouder blijven
€34,04 voor de eerste en €22,70 voor de
volgenden. Daarbij geldt dat de bestuurders (mag
vanaf 16 jaar) een ander modern gemotoriseerd
vervoermiddel op naam moeten hebben als
dagelijks gebruik.
Bij al onze verzekeringen komen poliskosten
(eenmalig) van € 5,-- en 7 % assurantie belasting.
Bel, schrijf of fax:
Voor een offerte op maat naar:
ROEL VAN MAARSEVEEN ASSURANTIEN
Postbus 8516, 3503 RM Utrecht,
tel.: 0521 59 28 85, fax.: 0521 59 34 46
www.vanmaarseveenassurantien.nl
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