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Kent u de website? Bekijk er foto's van de verreden 
ritten. Zie de geplande ritten. De snuffelhoek, maak
er gebruik van. 
Ledenpagina’s voor eigen leden met digitale 
bijdragen, vroege ritverslagen, vraag naar de 
mogelijkheden aan de redactie.   
Facebook gebruikers, noem Oud Maar Sterk in je 
berichten met een link naar onze website.
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Wie Wat Waar in Oud Maar Sterk (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.
Bestuursleden:
Voorzitter Ronald Kalwij 06-20301192 voorzitter@oudmaarsterk.nl

Secretaris Stan van Asten 06-57373182 secretaris@oudmaarsterk.nl

Penningmeester Peter Snellens 06-20287574 penningmeester@oudmaarsterk.nl

Ledenadministratie Peter Snellens 06-20287574 ledenadministratie@oudmaarsterk.nl

Toer coördinator Peter de Koster 06-12946129 toer@oudmaarsterk.nl

Algemeen bestuurslid Nico Middelkoop 06-22036358

Medewerkers:
Redactie Clubblad Jan v.d. Poel 071-3313913 redactie@oudmaarsterk.nl

Webmaster Jan v.d. Poel 071-3313913 webmaster@oudmaarsterk.nl

Toer coördinator Nico Middelkoop 06-22036358 toer@oudmaarsterk.nl

Evenementen Vacant evenementen@oudmaarsterk.nl

Clubartikelen Vacant

Wij zijn op het internet te vinden via: www.oudmaarsterk.nl
Redactie en Advertenties: 
OMS redactie p.a. J. v.d. Poel, Brederolaan 6, 2371 HC  
Roelofarendsveen.
Ingezonden brieven en mededelingen worden  alleen 
geplaatst als ze voorzien zijn van naam adres en 
eventueel lidnummer. De redactie is niet 
verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van 
ingezonden en/of overgenomen stukken.
Verder behoudt de redactie cq. het bestuur zich het recht
voor ingezonden brieven te redigeren, 
in te korten en/of te weigeren.
Algemeen: 
Het bestuur behoudt zich het recht voor om, indien 
omstandigheden aanleiding geven en uitsluitend in het 
belang van de vereniging, wijzigingen in het reglement 
aan te brengen. 
Geldig is alleen de laatste versie welke is gepubliceerd 
in het clubblad.
Betalingen/ lidmaatschap: 
Het inschrijf- en lidmaatschapgeld dient uiterlijk binnen
4 weken van het lopende kalenderjaar betaald te 
worden. Ofwel u maakt het bedrag zelf over of u 
machtigt OMS om het bedrag automatisch van uw 
rekening af te schrijven. 

Ieder lid blijft betalingsplichtig totdat er schriftelijk 
wordt opgezegd.
Opzeggen lidmaatschap: 
Kan alleen schriftelijk of per E-mail plaatsvinden 
minimaal 4 weken voor het einde van het contributiejaar
bij de ledenadministratie.
P.a. Hannie Schaftstraat 4 1183 BV  Amstelveen   e-mail
Ledenadministratie@oudmaarsterk.nl 
Druk en verspreiding:
Drukkerij Bakker & zn. Bv   www.drukkerij-bakker.nl
Ontwerp omslag: 
Eric Albers

Contributie 2019 bij automatische incasso of
bij vooruitbetaling vóór 10 januari  € 25,00
Zonder automatische incasso € 27,50
Gezinsleden (ontvangen geen blad) € 6,00
eenmalige inschrijving € 5,00
Girorekening OMS NL63INGB0004404820

Oud Maar Sterk is lid van de FEHAC, Federatie 
Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs. 
De FEHAC is overlegpartner met de overheid, over 
regelgeving onzer hobby aangaande.
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van de Voorz i t ter

Gewoon

Heerlijk gewoon, gewoon naar de ALV, gewoon met mensen praten, 
gewoon denken over de brommer, motoren en ritten. Wat is  dat een 
heerlijk rustig gevoel. Dat kreeg ik toen ik de vergadering voorzat. 

Vriendelijke mensen, koffie en vanuit de zaal belangrijke dingen. Daar 
komt u voor. De mensen die thuis zijn gebleven zijn of ziek of niet in staat 
om te komen, die wens ik beterschap of hebben het gewoon verkeerd 
gezien. 
Vanavond gewoon eten, aardappels groenten en vlees. Ik maak witlof. In 
een olie knoflook en gember smoren. De witlof koken. In de olie de 
hamburger bakken en daarna de witlof. Met de piepers gewoon lekker eten.
De zaak aanpassen aan je smaak. 
Zo is het ook met de ritten. 

Wij willen het goed doen, maar voor enkele mensen is het gewoon te lang. 
Nu niet achter de geraniums kruipen maar ons vertellen wat de wens is. 
Er is altijd iets te regelen en je bent nooit de enige. Mogelijk wel de enige 
die verstandig is en het gewoon zegt. Wij zijn er voor elkaar en doen wat 
we kunnen en soms wat we eigenlijk niet kunnen. 

Ik zag op het weerbericht dat de lente nu echt komt. De winter ben ik 
spuugzat. Dat komt natuurlijk ook door mijn longontsteking maar ook dat 
de winter zo laat viel. Je lichaam zegt het is voorjaar en buiten is het 
winter. Niets waard. Nu kunnen wij weer rijden en genieten. 
Stuur eens een berichtje van hoe het was om de eerste rit van het jaar te 
maken. 
Ik hoop dit jaar veel ritten mee te rijden of in ieder geval aanwezig te zijn. 
Moet ik vragen of u ook komt of is dat het intrappen van een open deur? 

Tot snel 

Ronald Kalwij
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Notulen ALV 2018

17 maart 2018, locatie Zalencentrum ‘t Klooster te Vianen aanvang 20.00 uur.
Aanwezig: inclusief bestuur zijn er 36 leden aanwezig
Agenda: Zie Bulletin 169, pagina 4 en 5

1.Welkom
Voorzitter, Ronald Kalwij, opent de vergadering, heet iedereen welkom en is blij 
met de grote opkomst. Staat stil bij het wel en wee van onze leden. Sedert de ALV
2017 hebben ons gelukkig geen overlijdensberichten bereikt, wel hebben enkele 
leden chirurgische ingrepen moeten ondergaan. Voor zover nu nog herstellende, 
wensen wij hen beterschap en hopelijk zien we hen binnenkort weer op een van 
de toerritten.

2.Mededelingen / Ingekomen post
1.  Afmeldingen ontvangen van Stan v. Asten, Michael v. Asten, Gerard Borst, 
Richard Braam, Frans Brandt.

2.  Ingekomen post: veel niet ter zake doende reclame. Serieuze post komt van de 
FEHAC, waarvan de van belang zijnde berichten in de OMS-bulletins 
verschijnen. Lief en leed berichten ontvangen wij meestal via leden (het bestuur 
anticipeert hierop).

3.Bespreken en accorderen notulen ALV 2017,  (zie bulletin 165)
3.1  Voorzitter neemt de notulen door en vraagt of er op- of aanmerkingen zijn. 
De leden stellen geen vragen en hebben geen opmerkingen.

3.2  Middels stemming (handopsteken) worden de notulen van ALV 2017 
goedgekeurd.

4.Verslag van de Penningmeester.
4.1  Financieel verslag 2017, begroting 2018, controle Kascommissie2017 (zie 
bulletin 169).
Penningmeester, Peter Snellens, geeft uitleg over het financiële resultaat 2017. 
Het positieve resultaat over 2017 wordt niet verjubeld, maar toegevoegd aan de 
reserve. Op deze manier kan ondanks een begroot verlies over 2018 de contributie
ongewijzigd blijven.

4.2  Verslag controle financiën 2017 door Kascommissie. 
De kascommissie 2017 (Frans Stroetmann en Michael van Asten) hebben de 
financiën gecontroleerd en in orde bevonden.
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4.3  Decharge verlenen Bestuur middels stemming.
De kascommissie adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen. 
Middels stemming (handopsteken) wordt het bestuur decharge verleent. 
(penningmeester, hulde).

4.4  Benoemen kascommissie 2018
Omdat Michael en Frans nu 2x de kascontrole hebben gedaan, dient er nieuwe 
bemensing te komen. Arris Kramer en Kees Wolswijk stellen zich beschikbaar. 
Unaniem gaat de vergadering akkoord met hun aanstelling. Reserve lid is Richard
Braam.

4.5  Presentatie en accordering begroting 2018.
Penningmeester geeft uitleg over de begroting 2018. Helaas een negatief resultaat,
vnl. vanwege teruglopend ledental enerzijds en prijsverhogingen anderzijds. 
Bestuur blijft op de kleintjes letten. De aanwezige leden gaan middels stemming 
(handopsteken) akkoord met de gepresenteerde begroting.

4.6  Stand van zake leden. (zie bulletin 169 pagina 8)
Peter Snellens doet verslag over de ledenadministratie. Bij de start van 2018 
hebben we 282 leden, waaronder 22 gezinsleden. Reden voor opzegging is 
meestal leeftijd en/of gezondheid. We vragen alle leden om mee te denken hoe we
ook jongeren als lid kunnen werven.

5.Toercommissie. (Peter de Koster met Nico Middelkoop als hulp)
5.1  Verslag Toerseizoen 2017.
Peter de Koster neemt het woord en doet verslag van het  afgelopen toerseizoen. 
Veel lof voor hen die de koffiekletsen en ritten hebben uitgezet. Bijzonder 
geslaagd was het programma voor de uit Engeland afkomstige Wirral Wobblers, 
waaraan ook OMS leden konden deelnemen. Speciale dank gaat hiervoor uit naar 
Nico Middelkoop, Bart Brand, Frans Schneider en Ben Teuben.

5.2  Presentatie toerseizoen 2018
Peter stelt dat er  weer een mooi  aantal koffiekletsen en ritten aankomen. De 
Snertrit 2018 zal plaatsvinden vanuit Nijkerk. Voor de bromfietsen wordt nog een 
rituitzetter gevraagd.

In 2019 bestaat OMS 30 jaar. Hiervoor willen we een jubileumrit organiseren 
vanuit Valkenswaard. Vanwege het speciale karakter van deze rit is hiervoor hulp 
van de leden nodig. Wie helpt?
Ortwin Reitz wil weer een Duitsland weekend organiseren. Vermoedelijk 25/26 
augustus of anders 1e weekend van september. Spontaan melden zich al zo’n 10 
leden aan. Meer info hierover in het volgende bulletin.
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Ook vanwege het 30-jarig bestaan krijgt OMS in 2019 een prominente plaats op 
het NVT. Dit is de kans om ons te presenteren en leden te werven. Onze kraam 
moet dan wel iets bijzonders worden, leden wordt gevraagd met voorstellen en 
ideeën te komen. 

6.Redactie (Jan v.d. Poel)  
6.1  Stand van zaken en inbreng kopij (bulletin 169 pagina 11 en 12).
Voldoende kopij ontvangen, verheugend is dat er ook stukjes zijn gekomen van 
leden buiten de vaste ploeg van schrijvers.

6.2  In 2017 is de website vernieuwd. Alle leden die bekend zijn middels hun 
e-mailadres hebben een nieuwe inlogcode ontvangen. Zie hiervoor ook het artikel 
“Van de webmaster” in Bulletin 168.

6.3  Oude Bulletins worden gedigitaliseerd en gepubliceerd op de website. T/m 
nummer 110 is hier nu te vinden.

7.Evenementen commissie
7.1  Bij ontbreken van een vaste evenementencommissie wordt deze taak nu 
tijdelijk en naast het vaste bestuurswerk door het bestuur waargenomen. Het is 
echter beter wanneer er een vaste commissie komt voor het organiseren van 
evenementen en promotie via beursbezoek.

7.2  Op 30 december 2017 hebben we een technische dag gehad bij de fam. Brand
in Bleiswijk.
Frans stelde hier zijn rollenbank beschikbaar voor vermogensmetingen aan onze 
brom- en motorfietsen. Hoewel er best veel leden aanwezig waren, hadden de 
meesten hun voertuig thuisgelaten. Waarschijnlijk speelde het slechte weer die 
dag een rol, immers veel voertuigen ware al in winterslaap gegaan. Niettemin was
het een geslaagde en leerzame dag en zeker voor herhaling vatbaar.
Op 3 maart 2018 heeft Arris Kramer ons helemaal wegwijs gemaakt in de 
techniek van ontstekingen. Ook konden we middels een filmpje zien hoe het 
wikkelen van spoelen plaatsvind.

8. FEHAC  (Peter Snellens is onze afgevaardigde)
Informatie die ons bereikt via de FEHAC wordt gepubliceerd in het Bulletin. Eind
2017 is er op de redactie van Bromfiets een uitgebreid interview geweest met de 
voorzitter van de commissie Tweewielers, Doede Bakker. Bestuursleden van 
diverse clubs waren hiervoor uitgenodigd, waaronder Oud Maar Sterk. Het 
betreffende artikel is verschenen in Bromfiets 2018-01 en met toestemming van 
Bromfiets ook geplaatst in Bulletin 169.
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We zullen een organisatie als de FEHAC meer en meer nodig hebben, denk 
hierbij aan nog meer milieuzones, snorfiets op rijbaan en het beschikbaar houden 
van ethanol arme brandstoffen. Door mee te werken aan het register Mobiele 
Collectie Nederland kunnen ook onze oldtimer brom- en snorfietsen op de kaart 
gezet worden. Ook verzorgd de FEHAC voorlichting over nieuwe wet- en 
regelgeving. 
Omzetting naar de nieuwe kentekencard met een verbeterde DET (Datum Eerste 
Toelating) t.b.v. toegang milieuzones was zonder de inzet van de FEHAC en de 
redactie van Bromfiets niet gebeurd. Oldtimer clubs die niet aangesloten zijn bij 
de FEHAC profiteren wel mee van wat de FEHAC bereikt. Het is jammer dat zij 
de betekenis van het spreekwoord “Eendracht maakt macht” niet begrijpen.

Peter, dank voor je inzet bij de FEHAC.

9. Verkiezing Bestuur
Voorzitter Ronald neemt het woord. 
9.1  Jan van der Poel treedt dit jaar, na 6 jaren bestuurslid geweest te zijn, af. Wel 
blijft Jan voorlopig nog redactie en website doen. Als dank voor zijn 
bestuursperiode ontvangt Jan als geschenk het boek Lexjooo over de geschiedenis
van de Nederlandse popmuziek. Dat belooft vele uren luisterplezier.

9.2  Peter Snellens treedt ook regulier af, maar stelt zich herkiesbaar. Met 
algemene stemmen wordt hij herkozen als penningmeester.

9.3  Als dank voor hun inzet ontvangen Ronald (ondanks persoonlijke 
omstandigheden toch nog steeds voorzitter), Stan (goed gevoel voor wat er leeft, 
kent zijn plaats: “knecht”), Jan (kwaliteit clubblad en website) en Peter Snellens 
(inzet bij milieuzone Amsterdam) elk een door Piet Kramer gecreëerd kunstwerk 
bestaande uit motorfietsonderdelen. Zeer zeker unieke cadeaus. Piet veel dank!!

10. Rondvraag
Kees Wolswijk: heeft de stemwijzer ingevuld en vind deze nogal manipulatief 
over zgn. vervuilende voertuigen. Stellingen bevatten geen enkele nuance. 
Bedankt verder Arris Kramer voor geslaagde technische avond op 3 maart jl. 
Antwoord: bepaalde politieke partijen zijn gewoon anti-bromfiets. 
Naast Amsterdam, waar per 1 januari 2018 al een milieuzone is, willen deze 
partijen ook in andere grote steden bromfietsen weren. In TNO rapporten over 
uitstoot, hoewel op punten incorrect en onvolledig, menen zij hun rechtvaardiging
hiervoor te vinden.

Antoon Legerstee: Door toevoegingen aan brandstof kan een betere verbranding 
bereikt worden. Gebruikt zelf Triboron met een mengverhouding van 1 op 100. 

Nr 170 april mei juni 2018 pagina 7



Vraagt zich af waarom de FEHAC geen onderzoek hiernaar laat uitvoeren, dit zou
kunnen leiden tot meer acceptatie van 2takt bromfietsen.
Antwoord: een onderzoek door gecertificeerde instanties zoals TUV of TNO zijn 
zeer kostbaar en gaat de begroting van de FEHAC te boven. Brandstoffen en 
smeermiddelen zijn wel onderwerp van gesprek binnen de FEHAC.

11. Afsluiting ALV 2018
Voorzitter Ronald dankt de leden voor hun aandachtige aanwezigheid en inbreng 
en wenst iedereen voor na de Bingo een goede thuiskomst.

Door afwezigheid van de secretaris,
genotuleerd door de Penningmeester
Peter Snellens

Dringend verzoek aan de deelnemers om uiterlijk daags van te voren in te 
schrijven i.v.m. organisatie en lunchplaats.
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Persber icht  –  TRIBORONPersber icht  –  TRIBORON
HET KAN: TWEETAKT MOTOR ZONDER STANK EN ROOK

TRIBORON SMEERMIDDEL VERVANGT TWEETAKTOLIE

Het is een van de grootste ergernissen rond de tweetaktmotor: de stank en 
rook van de verbrande olie. Alleen is juist die aan de benzine toegevoegde 
tweetaktolie onmisbaar voor de smering van iedere tweetaktmotor. Ongeacht 
of die nu in een bromfiets, scooter, crossmotor, aggregaat, kettingzaag of 
buitenboordmotor gebruikt wordt. Maar opvallend genoeg is de oplossing 
eenvoudig en hoogst efficiënt: vervang de tweetaktolie simpelweg door een 
‘’schoon’’ smeermiddel.

Dat smeermiddel is er nu. De naam is Triboron en het wordt op de markt 
gebracht door het Nederlandse bedrijf Future2green. Een onderneming 
gespecialiseerd in duurzame oplossingen voor een betere luchtkwaliteit. Het 
baanbrekende smeermiddel Triboron is samengesteld op basis van boron. 
Boron heeft sterk wrijving verminderende eigenschappen en voorkomt metaal 
op metaal contact. Triboron vervangt geheel de tweetaktolie en wordt ook nog 
eens in een ‘’schrale’’ mengverhouding van 1:100 in plaats van de gebruikelijke
1:50 toegepast. Te gebruiken voor zowel mengsmering als in gescheiden 
smeersystemen.

Het resultaat is
verbluffend: geen rook
en geen typische
tweetakt stank meer!
En het gebruik van
Triboron brengt meer
voordelen met zich
mee. Minder interne
wrijving, minder
slijtage en minder
vervuiling. Verder een
reductie in uitstoot van
CO, koolwaterstoffen en fijnstof (tot wel 70%) en een vermindering van het 
brandstofgebruik. Dankzij de krachtige antibacteriële werking van boron is de 
kwaliteit van de brandstof ook na een langere periode van stilstand, 
bijvoorbeeld na de winterstalling, nog optimaal. Voor de toepassing van
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Triboron is overigens geen enkele technische aanpassing van de motor nodig. 
Alleen vervangen van de tweetaktolie door Triboron is voldoende.

Triboron is leverbaar in  500 ml verpakking als Triboron 2-takt concentrate 
voor mengsmering en Triboron 2-takt injection voor geschieden 
smeersystemen. Meer informatie: www.future2green.eu. 

Op de vraag van OMS naar verkrijgbaarheid en prijs kregen we het volgende 
antwoord:
Voor brommerclubs hebben wij een speciale aanbieding. Clubs kunnen de 
Triboron 2-takt concentrate en Triboron 2-takt injection centraal inkopen met 
een interessante clubkorting. Dit houdt in dat 1 van uw leden bij ons wordt 
aangemeld en de Triboron per doos van 12 stuks (dat kan een mix zijn van 
Concentrate en Injection). De clubprijzen voor Triboron 2-takt concentrate 
500ml bedragen € 25,= (verkoopprijs € 29,95) en voor Triboron 2-takt 
Injection 500ml € 23,= (verkoopprijs € 27,95).
Deze prijzen zijn excl. Verzendkosten, deze bedragen tot 30kg € 6,50 per 
pakket.
Aanvullend werd een berekening van de Zündapp Veteranen Club bijgevoegd, 
zij hebben de kosten per tankvulling van 10 liter berekend bij gebruik van 
Tweetaktolie, Aspen 2T en Triboron
Mix vergelijk maart 2018 Minerale olie 1:50 Alkylaat 2T Triboron 1:100

Aspen 2T of (Ecomaxx/Kroon etc. € 4,00

Euro95 1 l. benzine € 1,60 € 1,60

* Firezone competition102 1 l. benzine € 1,90 € 1,90

Mix toevoeging € 0,20 € 0,59

Totaalprijs per liter € 1,80 € 4,00 € 2,19

Gemiddelde tankbeurt van 10 liter € 18,00 € 40,00 € 21,90

* Gem. tankbeurt van 10 liter € 21,00 € 40,00 € 24,90

Bronprijs 16 maart 2018:

Castrol Power RS mineraal literprijs gemiddeld € 10,00

Aspen 2T 5 liter alkylaat gemiddelde prijs € 20,00

Triboron 500ml 2-takt concentraat webshop prijs € 29,50

* door redactie toegevoegd in deze tabel
Redactie Oud Maar Sterk
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Technische  avond met  VONKENTechnische  avond met  VONKEN

Verslag technische avond 3 maart 2017 ontstekingen

Doet-ie het, of doet-ie het niet?

Dat is de vraag. En vooral, hoe zo dan?

Ongeveer 18 aanwezige leden hebben aandachtig geluisterd, en vragen 
gesteld. Ook was er gelegenheid het zelf meegebrachte materiaal door te 
meten.

Aangezien OMS vooral veel bromfietsleden telt, is de bromfietsontsteking als 
uitgangspunt genomen. 
De uitleg geldt overigens
ook voor lichte klassieke
motorfietsen vanaf
ongeveer 1935.

De meeste vliegwielen
zijn voorzien van vier
magneten, afwisselend
Noord, Zuid, Noord, Zuid
…
Vroeger werd
gemagnetiseerd ijzer toegepast, dat wordt week.
Oude verzwakte magneten kunnen aangesterkt worden in een 
magnetiseermachine.
In een film die gedraaid werd, kwam dit goed in beeld. Echt een flink apparaat.

Om een vliegwiel in magnetisch goede conditie te houden, moet men er de 
ontstekingsplaat met spoelen in bewaren. Als deze ontbreekt, dan is een pak 
spijkers ook prima.

Later, en ook nu nog wordt “ferriet” toegepast in plaats van ijzer. Voordeel is 
dat de magnetische eigenschappen van dit materiaal in de vliegwielen niet 
verzwakt.

Dit waren de magneten in het vliegwiel, nu naar de spoelen.
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De ontstekingsspoel
bevat een primaire en
een secundaire
wikkeling.
De eerste of primaire
spoel met dikkere
draad heeft plm. 150
tot 200 windingen. De
secundaire of de
wikkeling daar omheen
heeft plm. 10 tot 15
duizend wikkelingen
met heel dunne draad. Goed voor 10 tot 15 duizend volt op de bougie.

Om de spoel te controleren kan de weerstand gemeten worden. Deze moet 
tussen de bougiedop en de massa ongeveer 4 tot 5 ohm bedragen. De 
bougiedop mag in geen geval een ontstoorde dop zijn of een dop met 
weerstand. Dit betekent einde spoel.
De weerstand in de primaire wikkeling bedraagt om en nabij 1,5 ohm. Dat is de
draad tussen contactpunten en de massa.

De isolatie van
wikkeldraad bestond
vroeger uit schellak.
Deze vergaat, een oude
spoel kan gemakkelijk
doorslaan.
Tegenwoordig is veel
betere isolatie ter
beschikking.

Belangrijk is dat de
contactpunten openen
juist op het moment dat
de magneten van het
vliegwiel de spoelen aan
een zijde van de spoel
naderen en aan het andere einde van de spoel juist passeren. 
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Dat is een groot aandachtspunt bij het monteren van een vliegwiel.

Elke motor- en dynamo producent had zijn eigen uitgangspunten voor wat 
betreft het motorontwerp. Dat betekent dat grondplaten en vliegwielen 
onderling niet zonder meer uitwisselbaar zijn.

Twee belangrijke tips zijn: gebruik uitsluitend weerstandloze bougiedoppen, en 
bougiekabels voorzien van een koperkern.

Wel, dit is een heel verhaal. Ter verduidelijking werd een film getoond, waarin 
heel goed in beeld gebracht werd wat het reviseren van ontstekingen inhoudt, 
en wat er bij komt kijken.

Één ding is mij duidelijk geworden. Voor mijn volgende projecten, een Villiers 
en een BMI, weet ik waar ik terecht kan voor het elektra gedeelte. Zie hiervoor 
www.arriskramer.nl  .

Heel veel dank aan Arris Kramer om ons bij te praten en aan zijn assistent 
Gerrit van Schaik.
Ook veel dank aan de vrijwilligers van Zalencentrum ’t Klooster in Vianen.

Michael van Asten
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Toer r i t  Nieuw-Vennep 
2 e  P inksterdag

Wanneer: Maandag 21 mei 2018.

Waar: Vertrek vanaf “De Rustende Jager”
Venneperweg 471
2153 AD  Nieuw-Vennep
Te bereiken vanaf de A4 neem afslag Nieuw-Vennep 
(N207) volg route Nieuw-Vennep en bij de stoplichten
Rechtsaf  richting centrum
Halve rotonde en bij de T-splitsing gaat u rechtsaf
De hoofdvaart op. Bij het 3e stoplicht rechts.
Na 50 mtr aan de linkerhand “De Rustende Jager”
Parkeren op het parkeerterrein voor de deur.     

Voor wie: Motoren, Scooters en zijspannen en bromfietsen.

Starttijd: Inschrijven vanaf 09.30 uur, vertrek bromfietsen 10.30 uur, 
motoren 10.35 uur.

Kosten: Leden gratis, niet leden € 5, per persoon.
Bij aankomst is de 1e koffie voor de vereniging.

Het is mogelijk om na de rit iets te nuttigen, er is een kleine kaart.
De liefhebbers hiervoor graag ’s ochtends even melden.
De rit vertrekt rustig rijdend vanuit de Haarlemmermeer naar omliggende 
plaatsen en polders, met een stop voor de lunch en een gezellige koffiebabbel.
In de vroege namiddag komen we weer terug naar het verzamelpunt.

Voor de brommers is de rit ca. 90 km lang en voor de motoren ca. 120km.
Voor de motoren zal het follow-up systeem worden gehanteerd.

Informatie en 
aanmelden: Voor de motoren; Richard Braam

Tel. 06 83949855. 
Tussen 19.00 en 21.00 uur.

Voor de brommers; Manuel Lutgens 
Tel. 0252 620171 of 06 54614783. 
Van 09.00 tot 22.05 uur.
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Mijn  t rots  –  Union Roulette  1966Mijn  t rots  –  Union Roulette  1966
Bromfietsen van het
soort als de Union
Roulette kom je
tegenwoordig nog maar
zelden tegen bij onze
toerritten. Indertijd was
deze Union en zijn
voorlopers een gewilde
bromfiets bij de
postbestellers van de
PTT vanwege het
rijgemak en de stevige
bagagedrager voor de
posttassen.

In 2005 kwam ik deze
tegen op Marktplaats, 
gerestaureerd en wel. Nu ja, het frame en plaatwerk waren opnieuw gespoten, 

het Saxonette motortje liep en hij was 
compleet inclusief de optionele, en nu dus
zeldzame, motorzijschermen. Wel zo fijn 
voor iemand die niet zo handig is in deze 
zaken. Maar waarom vond ik deze 
bromfiets zo bijzonder? Nu, eigenlijk 
vanwege het (automatische) Saxonette 
blok en de benzinetank van 5 liter. Een 
automaatje is altijd handig in de stad of 
bij toerritten en met een tank van 5 liter 
heb je al gauw een actieradius van zo’n 
200 km. Mijn andere automaat, de Berini 
van Gazelle, heeft slechts een tankinhoud 
van 2,2 liter; bij een toerrit neem ik dan 
ook altijd wat reserve benzine mee.

Maar gerestaureerd betekende niet dat de
bromfiets af was. Nieuwe velgen, nieuwe 
banden, een nieuwe uitlaat en nog wat 
kleine zaken moesten gedaan worden. 
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En ook de topsnelheid van 35 km/uur hield niet over. In de afgelopen jaren is 
dat allemaal in orde gekomen. Als laatste een vervelende storing die ervoor 
zorgde dat de bromfiets telkens inhield. Bleek een kortsluiting in de ontsteking 
te zijn. 

Aan dat laatste zit nog een wijze les 
vast. Om vast te stellen of het inhouden
door de ontsteking kwam, had ik de 
grondplaat verwisseld met die van een 
ander Sachs blok. De eerste proefrit 
hiermee leek goed te gaan, echter na 
ca. 1 kilometer gereden te hebben nam 
de snelheid steeds meer af en vlak voor
huis sloeg de motor af. De 
linkercarterhelft (= ontstekingskant) 
was bloedheet. Na demontage bleek dat

het vliegwiel aanliep tegen een van de spoelen. Was minimaal en bij het 
afstellen eigenlijk niet voelbaar geweest, maar genoeg om tijdens het rijden de
magneten zo’n beetje te doen smelten. Dus exit vliegwiel. Gelukkig had ik er 
nog een en nu de speling tussen magneet en spoelen gecontroleerd en 
afgesteld met behulp van een stukje ponskaart (= heel dun kartonnetje): in 
elke positie moet het kartonnetje tussen magneet en spoelen vrij beweegbaar 

zijn, anders de spoelen
lossen, een beetje 
friemelen totdat die 
speling er is en weer 
vast zetten. Zo weer 
wat geleerd.

Na deze “last but not 
least” ervaring rijdt de 
Union helemaal naar 
wens en op een van de
komende ritten zal ik 
er weer eens mee 
komen opdraven.

 ☺
Peter Snellens

(met meer foto’s op de
website. Red.)
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Koff ieklets  Zutphen
Wanneer: Zondag 27 mei 2018.

Waar: Café Restaurant “Den Elter”, 
Den Elterweg 104, 7207 AB  Zutphen

Te bereiken Via knooppunt Velperbroek  N348 op richting Velp . N348 Doorrijden tot T- 
splitsing,  Linksaf Ellecomsedijk N348, tot T-splitsing rechtsaf N348 Arnhemsestraatweg, 
rotonde rechtdoor N348. 1e afslag rechts Bij Knooppunt N314  Na 1500 mtr  Den 
Elterweg 104 (achter Tankstation Amigo)

Voor wie: Bromfietsen.

Starttijd: Inschrijven vanaf 10.00 uur, vertrek 11.00 uur.

Ritomschrijving: Rit door de Achterhoek en Overijssel

Informatie en 
aanmelden: Bernard Harms tel 0575-519208 /06-21631066

e-mail bharms9@hotmail.com
Ep ter Wee tel. 0575-519761 / 06-42370637
e-mail epterwee@telfort.nl
Na 17.00 uur maar voor 21.00 uur

Koff ieklets  Motoren Montfoort
Wanneer: Zondag 27 mei 2018.

Verzamelpunt: Café restaurant “De Posthoorn” te Montfoort / Achthoven
- bijeenkomen vanaf 10:45 uur, eerder kunt u daar niet naar binnen!
- vertrek 11:15 uur
- terug tegen een uur of vijf in de middag
- er is gelegenheid om bij terugkeer een hapje te gebruiken van de kleine kaart
Hoe kom ik daar?
- vanaf de A12 bij De Meern neemt u afslag 15 en volgt u de richting Montfoort
- na plm 2 km komt een scherpe bocht naar rechts
- na plm 400 m neemt u de ventweg ter linkerzijde
- na plm 400 m vindt u De Posthoorn

Voor wie: - voor leden van OMS en andere geïnteresseerden.

Kenmerken zijn: - gezelligheid, gemoedelijkheid
- fraaie weggetjes met zo weinig mogelijk verkeerslichten
- fraai polder- en rivierenlandschap
- een grote variatie aan landelijke bebouwing
- enkele stops onderweg

Met vriendelijke groet en tot ziens in Montfoort!

Michael van Asten,  tel. 030-6034853 / 06-36055156 
(tussen 20:00 en 22:00 uur)
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Naar  Sant iago de Compostel la  deel  4Naar  Sant iago de Compostel la  deel  4
Dag 9 - 27 mei 2017
Troche - Marmande

Rond tienen vertrekken we weer, uitgezwaaid door Leontien.
180 km voor de boeg, maar het is prachtweer dus dat moet lukken. Het is een 
mooie rit door een golvend landschap. 
Door Pompadour richting Bergerac andermaal schitterende fietswegen 
prachtige open landschappen en weinig klim. Onderweg weer Cup of Soup uit 
de zon in ’n bos op ’n parkeerplaats geserveerd pour le chasse! Het zijpad was 
volledig en vers omgewoeld door wilde varkens, eigenlijk wilde wij die wel aan 
het spit. In Frankrijk is jagen geen beladen term en mag er veel, in 
tegenstelling tot Nederland

Omstreeks 18:30 uur eindigen we de dag bij een Campanile in Marmande.
Mobyletten werden achter slot en grendel gezet.

De receptionist wilde graag 
een foto van de heren voor 
‘zijn’ Campanile.

Marmande met 17.000 
inwoners ligt in het 
departement 
Lot-et-Garonne. 

Marmande was in de tijd 
van de kruistochten tegen 

de Albigenzen een belangrijk 
steunpunt van de ‘ketters’.

In 1219 werd het ingenomen 
door kroonprins Lodewijk 
waarbij 5000 inwoners werden 
omgebracht.

Wijnvelden van Marmande
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Dag 10 - 28 mei 2017
Marmande – Dax

Na benzine getankt te hebben, starten we omstreeks 10:30 uur, rijdend door 
de wijnstreek Cotes du Marmande in het heuvelgebied van de Garonne.
Na de wijnstreek passeren we het Reserve Naturelle der Marais d-Órx, een 
beschermd Natura 2000 gebied en pleisterplaats voor vele watervogels. We 
spotten zelfs een groot aantal Koereigers. Verderop doorsnijden we het Fôret 

des Landes, het
grootste
Maritieme
pijnboombos van
Europa, bijna 1
miljoen hectare.

Rondom het bos
bestaat een economische keten van
bosbouw, houtzagerijen, papier- en
timmerfabrieken en chemische fabrieken
die zowel het hout als de hars van de
pijnbomen verwerken. Rijdend door het
enorme bos komen we bij een klein dorpje,
Cerá en besluiten om daar in het
plaatselijke café koffie te drinken. Het is
Bon-Mammadag en iedereen van het dorp
is bij elkaar, in het café dus, het duurt wel
even voor de koffie arriveert. 
Overigens is het wel leuk om deze folklore mee te mogen maken. We gaan 
weer verder op pad. 
Met 34 graden is het behoorlijk warm onder de helm. 
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Zonder problemen komen we op tijd bij ons hotel in Dax, welk ligt aan een 
meertje; “Lac du Christus’.

Dax, heeft 20.000 inwoners. Het is bekend om zijn kuuroorden en wordt 
daarom druk bezocht. Het ligt in het departement Landes en er worden 
jaarlijks in augustus stierengevechten gehouden.
Het avondeten was zo lekker dat we de kok
lieten bedanken, deze Fransman uit
overzees gebied, kwam hierop tevoorschijn,
verguld met onze complimenten.

Dag 11 - 29 mei 2017
Dax – Zarautz

We rijden weg van Dax met onweer in de
verte. Na een half uurtje ook regen, dus
trekken we de regenkleding maar aan. Al snel naderen we St. Jean de Luz, een
bekende toeristenplaats waar we een lange stop maken. Er is veel bekijks met 
de brommers.

De grens met Spanje wordt moeiteloos 
gepasseerd. We rijden San Sebastian voorbij. Het
is prachtig en er vliegen gieren hoog boven ons 
(zien ons zeker als toekomstige malse hap).
Rijdend over weggetjes met een groot 
stijgingspercentage moeten we op diverse 
stukken bijtrappen of zelfs lopen. Hierdoor wordt 
het alsnog een zware dag. 

Het hoort bij de pelgrimage, naast eten, bidden 
en afzien. De weg kwijt zijn (letterlijk of 
figuurlijk) hoort er ook bij. 
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           Lac du Christus
(denk aan meer van Tiberias)          Campanile Dax

Even rust  in St. Jean de Luz. 

Doen we het wel of doen we het niet,
Spaans Baskenland inrijden



Aangeland in een wijngaard, bij een mevrouw met baby op de arm, vragen we 
de weg naar het overnachtingshotel. Niet moeilijk volgens haar; ‘links-rechts-
links en dan ben je er zo, het is boven op de berg’.

We rijden weer verder over
de steile weggetjes, komen
bij een klein bergdorpje en
besluiten om daar het
dorpshoofd aan te spreken.
Mijnheer legt het uit en ziet
aan onze gezichten dat we
hem niet begrijpen, hij
spreekt een inlands soort
Spaans (AB-Spaans
verstaan wij overigens ook

niet). Hij besluit om het hotel te bellen en te melden dat er 2 mannen 
aankomen en hij rijdt met de auto voor om de weg te wijzen. 
Je ziet de mensen denken, kunnen die brommers de steile helling wel op, nee 
dus, al snel moeten we afstappen en de brommers omhoog duwen. Stan stapt 
in de auto en rijdt mee zodat hij zo de route naar het hotel kan bekijken. Evert 
blijft wel bij de brommers. Gelijk even tijd om te rusten want het is loeizwaar 
om die brommers naar boven te duwen. De helling oplopen op zichzelf valt al 
niet mee.
Terwijl Stan onderweg is naar het hotel duw ik (Evert) alvast een brommer 
naar boven en wacht daar tot Stan terug is. Vrij snel is dat het geval en samen 
lukt het de andere brommer ook naar boven te krijgen en nu nog 5 minuten 
naar het hotel in Zarautz. 
Zarautz is een van de bekendste surfplaatsen, met 22.000 inwoners, van het 
Baskenland in Spanje.
Het hotel heeft vanaf de berg een prachtig zicht op de Golf van Biskaje.

Wordt vervolgd
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Wat vond ik  nog op zolder?Wat  vond ik  nog op zolder?

Begin vorig jaar is mijn oudere zuster overleden.
In de naweeën en afhandelen van haar erfelijke zaken, trof ik deze foto aan.

Links staat mijn vader, met een collega, aan De Genestetlaan te Rozendaal. 
Nu een miljonairsdorp.

De overste 
Mollerus was
op bezoek 
geweest 
voor 
inspectie. 
Al het 
materiaal 
werd 
nagekeken, 
daarna de 
foto.

Het linkse 
raam was 
toen het 

Politie bureau, gewoon aan huis. Het was een apart kamertje.
Vandaag de dag niet meer voor te stellen! In het overige deel woonden wij.

De witte "ULM" is een DKW met ZWEIRAD UNION motorblok, 50cc, 3 voet 
schakeling, beschikbaar gesteld ca. 1962.
Daarnaast een BERINI bromfiets, 3 hand versnelling met een schuine tank, 
beschikbaar gesteld, ca. 1960.
Daar reed mijn vader eerst op, daarna op de ULM. Datering foto, 1963.
Pa heeft er menig keer flink mee gecrost op de Rozendaalse heide en bos, op 
zoek naar stichters van de natuurbranden. Dat ging sneller dan met de fiets. 
In "59 fakkelde eens 400 ha af.

Onvergetelijke tijd.

Groeten,
Wim Oosterbroek.

Nr 170 april mei juni 2018 pagina 23



Bromfietsr i t  Valkenswaard
Wanneer: Zondag 10 juni 2018.

Waar: Café Dommelstroom
Bergstraat 114  Dommelen.
Vanuit het noorden afslag 33. Door Waalre en Valkenswaard 
centrum richting Dommelen. Tegenover de kerk.

Voor wie: Bromfietsen.

Starttijd: Inschrijven vanaf 10.00 uur en vertrek om 11.00 uur

Kosten: Leden Geen. Niet leden € 5,--.

Informatie: In de nette uurtjes; Gerard Waterschoot 06-11281574

Koff ieklets  Motoren Veghel
Wanneer: Zondag 1 juli 2018.

Waar: Noord Coffee Roasters
Verlengde Noordkade 14, 5462 EZ  Veghel

Hoe kom ik er: Vanaf Utrecht bij den Bosch Veghel volgen
Vanaf Den Bosch naar Veghel, langs kanaal.
Bij Veghel CHV silo’s voorbij rijden en bij bord Veghel 1500-
2000 en Noordkade linksaf, alsmaar Recht doorrijden, bij 
bord Noordkade rechtsaf. Parkeerplaats na 100 meter links. 
Parkeren helemaal achteraan.

Voor wie: Leden en uw introducee met motoren.

Starttijd: Welkom vanaf 10.00 uur en vertrek om 11.00 uur
(Terug tussen 16 en 17.00 uur)

Ritomschrijving: Rit voert over landelijke wegen en dreven in het Brabantse.

Wat nog meer: Zaterdagavond tussen 19 en 21.00 uur verplicht bellen, 
i.v.m. wel of niet doorgaan, slecht weer e.d.  
Mijn nummer 06-57373182

Informatie: U kunt altijd bellen naar Stan, 06-57373182
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Uit  de krantUit  de krant
(een oldt imer  voor  de toekomst?)(een oldt imer  voor  de toekomst?)

M a s h   z e t  i n   o p  S c h a k e l b r o m m e r
Na jaren van inleveren is
de schakelbrommer in
Nederland op zijn retour.
Niet dat ze weer worden
verkocht in de aantallen
die je gewend was in de
topjaren zestig en
zeventig van de vorige
eeuw.

Toen reden in ons land
zo'n twee miljoen
brommers rond, nu de
helft. Maar toch. Het
afgelopen jaar werden in
Nederland ruim 20.000
nieuwe bromfietsen
verkocht, een groei van
vijftien procent ten
opzichte van 2016. In
2013 stond de teller nog
op ruim 14.000.
Het Franse merk Mash is
een goed voorbeeld van
een fabrikant die op de aantrekkende vraag naar schakelbrommers inspeelt. 
Ruim een jaar terug werd de Fifty gepresenteerd, maar door nieuwe 
milieuwetgeving is die voor dit jaar aangepast. Want nieuwe brommers moeten
nu voldoen aan de schonere euro-4 norm.

lets duurder
De nieuwe Mash Fifty verschilt qua uiterlijk nauwelijks van zijn voorganger 
waarvan er in ons land in 2017 zo'n tweehonderd zijn verkocht. De nieuwe, 
milieuvriendeiijkere versie komt op 2144 euro en is daarmee wel 50 euro 
duurder dan de oude. Op papier levert de 50 cc iets meer trekkracht.

Nr 170 april mei juni 2018 pagina 25

De nieuwe Mash Fifty verschilt qua uiterlijk nauwelijks
van zijn voorganger. FOTO MICHIEL SNIK

Vraag naar 
bromfietsen 
stijgt weer



Deze verder identieke Mash wordt over een maand leverbaar.
Tijdens een testrit met deze brommer zie je opvallend veel mensen even 
omkijken en een duim omhoog steken. Niet alleen bij jongeren, maar vooral bij
mensen van boven de 40, 50 valt de Fifty zichtbaar in de smaak.
De lichte tweewieler is niet de snelste op de sprint, maar eenmaal op gang 
loopt hij een stuk sneller dan de toegestane 45 kilometer per uur. Maar dat 
gaat met de nieuwe lichting die overeen maand komt, veranderen, zo is de 
bedoeling. Want daarop komt namelijk een iets groter achtertandwiel waarmee
de topsnelheid een stuk lager wordt terwijl de trekkracht groeit.
in het zadel van de brommer voel ik mij weer even die puber van ruim dertig 
jaar terug. Misschien dat juist daarom vooral iets 'rijpere' weggebruikers de 
verkoop van schakelbrommers nu doen stijgen.
De Franse jongeman is zeer wendbaar, schakelt goed en toont digitaal de 
versnelling waarin je rijdt. Tevens is deze viertakt waanzinnig zuinig. Waardoor
je gaat twijfelen aan de werking van het brandstoflampje. Daarom uit voorzorg
toch maar gestopt bij het tankstation want ook al is de brommer een 
vlieggewicht, lopen met zo'n ding is niet leuk. De tank blijkt echter nog halfvol.
Een rekensommetje leert dat je met een litertje benzine zo'n veertig kilometer 
ver kunt komen.
De brommer heeft voor een schijfrem en achter een trommelrem. Met de 
voorrem is niets mis, maar de rem achter vertraagt nauwelijks. Dit tot 
verbazing van de importeur die na afloop constateert dat het om een incident 
gaat. Kwestie van geen goede afstelling.

Dirt Track
De Nederlandse importeur MotoMondo liet de afgelopen maand naast de 
vernieuwde Fifty op de Motorbeurs in Utrecht ook de 50 cc 'Dirt Track' zien. 
Deze nieuwe schakelbrommer, die ook in een 125 cc-versie door Mash wordt 
geleverd, verwijst naar de vooral in de VS populaire 'zandbaan-races' en kost 
2294 euro.
Door de groeiende populariteit van schakelbrommers zijn de verwachtingen 
van de Fransen voor Nederland
hooggespannen. Ze hopen hun verkoop
van de brommers in Nederland in 2018
zelfs bijna te verdubbelen.

Michiel Snik

Bron: Leidsch Dagblad 16 maart 2018
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E I N DE  DER  B R I TS EE I N DE  DER  B R I TS E
HEG E MON I EHEG E MON I E

Het merendeel van de Britse machines imponeert door uitmuntend 
vakmanschap en fraaie afwerking, meer dan door de vormgeving. 
Motor Cycle; redactioneel commentaar, ter gelegenheid van de Brusselse 

tentoonstelling in 
1954. 
Het is niet 
verwerpelijk om de 
tientallen jaren 
bestaande Britse 
motorindustrie te 
bekritiseren omdat 
deze faalde door geen
nieuwe modellen te 
creëren tussen de 
jaren 1950 en 1960 in

welke periode dit juist een kwestie was van leven of dood. 
Terwijl andere Europese landen niet anders deden dan steeds nieuwe, 
opwindende ontwerpen te voorschijn toveren en Japan zeer sluw op de loer lag 
om op het geschiktste moment plotseling op de wereldmarkten te verschijnen, 
scheen Groot
Brittannië soezerig
tevreden te zijn met
dat wat het bezat en
hield het dus bij zijn
door de tijd
gelouterde verticale
twins en één-
cilinders.
Deze apathie kwam
de buitenlandse
concurrenten zeer
van pas. Zij kregen
daardoor immers de kans, om door overtroeving Engeland’s industrie op het 
hellend vlak te manoevreren en dat terwijl dit land nog wel over zulke 
uitmuntende ontwerpers en gewiekste technici beschikte.
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Bovendien was er voldoende investeringskapitaal aanwezig om in research en 
ontwikkeling te steken. Het is waar dat er wel wijzigingen in de ontwerpen 
werden aangebracht en technische veranderingen werden doorgevoerd, maar 
deze hadden niet veel
om het lijf. Werkelijk
opzienbarende,
geavanceerde nieuwe
creaties bleven uit.
De voornaamste
oorzaak
verantwoordelijk voor
deze stand van zaken
kan worden gezocht
in de
zelfgenoegzaamheid
der fabrikanten en het conservatisme van koperszijde. Een aantal jaren was er 
niets aan de hand geweest, werd er met winst gewerkt en was Engeland in 
staat “to rule the (motor) world”. Maar dat was fnuikend, in de directiekamers 
van de grote maatschappijen vierde de gezapigheid hoogtij. Men sliep 
gewoonweg in. Nieuwe veelbelovende ideeën werden op de plank gezet op weg
naar de vergeethoek, terwijl de motoren, welke eens in niet te stuiten stromen 
de fabrieken uitrolden, stonden te wachten op, als het een beetje meeliep, een 
spuitbeurt met lak van een andere kleur. Toen de afdelingen verkoop nog 
pochten op orderboeken die niet meer dicht konden en met de voortdurende 
aanmoediging van regeringszijde om het buitenland vol te pompen leek er 
weinig reden om op de tekentafels nieuwe veel belovende ontwerpen te gaan 
scheppen.
Men raakte de boel immers
toch wel kwijt. Uitbreiding van
het aantal exportmarkten??
Onnodig!
Men had zijn handen al vol
genoeg. Zoiets kan een
industrie zich permitteren als
het in een land een monopolie-
positie bekleedt. Maar dat was
hier allerminst het geval. Integendeel. De Engelse markt werd langzamerhand 
overstroomd met buitenlandse motoren. Ontwerpers met een goed geheugen 
kon men hun gebrek aan voortvarendheid moeilijk kwalijk nemen. 

Nr 170 april mei juni 2018 pagina 28



In de periode van 1920 tot 1930 hadden zij tal van creaties op hun naam 
gebracht, die radicale veranderingen in de conservatieve trend leken in te 
luiden. Maar wat gebeurde er? Te dikwijls reeds waren in Earl Court de 
drommen samengestroomd om een schepping, waarvan de pers in een 
voorbeschouwing al hoog had opgegeven, hysterisch te bewonderen. Maar 
daarmee werden de kijkers nog geen kopers. Exposeren was één ding, 
verkopen heel wat anders! 
De behoudende Brit hield het maar op ’t oude vertrouwde eenvoudige en 
betrouwbare, al was de motor technisch gesproken niet veel soeps. Onnodig te 

zeggen dat ook 
Japanse concurrenten 
in die tussentijd 
allerminst hadden 
stilgezeten. Onder het 
gezegde: Japan treedt 
aan, hadden ook zij 
hun exportseries 
verder uitgebreid. Met 
name het Honda 
wonder “gooide hoge 
ogen”. In 1964 was 
Honda inmiddels de 

grootste motorfabrikant ter wereld. Dat was o.a. mede, onomkeerbaar, het 
begin van het einde der Britse hegemonie! Moraal van het verhaal: wees alert, 
doe beslist niet aan
zelfoverschatting, meet je
absoluut en beslist geen
superioriteitsgevoel aan en
onderschat nimmer de
concurrent. Die is en blijft ook
heel gretig………..
Nederlandse vertaling: Classics
Lektuur, Huizen. Copyright BPC
Publishing LTD, London,
Copyright 1979 Nederlandse
uitgave, bovengenoemd. 
(foto’s door redactie toegevoegd)

Vriendelijke Arielgroet, Rob van Asten.
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Federatie Historische Automobiel – en Motorfietsclubs

Volledige berichtgeving kunt u vinden op de FEHAC website.

FEHAC Nieuwsbrief 5 februari 2018
Privacy gaat iedereen wat aan
De Autoriteit Persoonsgegevens is op 29 januari onder het motto 'Privacy gaat iedereen 
wat aan' een campagne gestart over de komst van nieuwe Privacywet die vanaf 25 mei 
2018 in heel Europa gaat gelden. Ook oldtimerclubs krijgen daar straks mee te maken. 
De FEHAC benut de tijd tot eind mei om haar leden, de clubs, bewust te maken waar 
clubs mee te maken gaan krijgen om te voldoen aan deze wet over privacy en de 
dataprotectie. Veel clubs zullen een aantal zaken wel anders (lees: beter) moeten gaan 
regelen. GDPR en AVG zijn de afkortingen waar het om gaat: de eerste is de Engelse 
naam van onze nieuwe Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) en staat voor
General Data Protection Regulation. 

Privacy gegevens beter beschermen
Met privacy gevoelige gegevens moeten we voorzichtiger omgaan dan we nu wellicht 
doen. We willen niet dat privacy gevoelige gegevens zoals naam, adres en woonplaats 
(NAW) of bankrekeningnummers (IBAN) op straat komen te liggen. Als zulke gegevens 
eenmaal openbaar zijn, blijven dergelijke gegevens voor altijd openbaar en voor derden 
te raadplegen. Ook voor derden met snode plannen (identiteitsdiefstal etc.). 
Internetzoekmachines weten je te vinden. Ook als je dat helemaal niet wil. Hieraan 
probeert de AVG wat te doen.  
 
Vergelijk het met het lenen van een oldtimer  
Hoe we omgaan met privacy gevoelige gegevens van anderen is na inwerkingtreding van 
de AVG verrassend genoeg mooi te vergelijken met het lenen van een oldtimer van een 
bevriende kennis of medelid, en lees dan voor voertuig: persoonsgegevens. 
Verkrijging: je vraagt vooraf (en niet achteraf) of je het voertuig mag lenen. 
Doel: je vertelt waarom je het voertuig wilt lenen. 
Beperkingen: je maakt niet gebruik van het voertuig voor een ander dan het afgesproken
doel. 
Datalek: mocht je onverhoopt bij een ongeluk betrokken raken, dan stel je de eigenaar 
zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte. 
Recht om vergeten te worden: je houdt het voertuig niet onder je totdat de eigenaar het
voertuig terug vraagt. Je brengt het voertuig op tijd terug én zonder een kopie van de 
contactsleutel te maken. 
 
Informatie avond voor clubs op woensdagavond 7 maart  
Dat we straks voorzichtiger dan tot nu toe met privacy gevoelige gegevens omgaan, vindt
de FEHAC een goede zaak en in het belang van iedereen. Om de leden van de FEHAC 
nader te informeren over de komende Algemene Verordening Gegevens-bescherming, 
organiseert de Juridische Commissie (JUZA) van de FEHAC op woensdag 7 maart 2018 een
informatieavond vanaf 20:00 uur tot 21:30 uur. Daar zal ook heel praktische informatie 
aan de orde komen: hoe richt ik mijn ledenadministratie in, wat mag het clubblad nog 
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aan persoonsgegevens publiceren, mag een foto met een kenteken erop op de website en
mag je de gegevens van oud leden bewaren? De avond zal plaatsvinden op het 
kantooradres van de FEHAC | Kosterijland 15 | Bunnik. 
 
FEHAC Nieuwsbrief 15 februari 2018

Maastricht laat zien: milieuzone kan ook anders 
Al lang heeft de FEHAC bedenkingen over de effectiviteit van milieuzones, zeker waar ze
de toelating van mobiel erfgoed (deels) beperken. Niet omdat we tégen schone lucht 
zijn, maar omdat milieuzones niet effectief zijn. Dat is in meerdere TNO-rapporten* 
helder aangetoond. 
Bovendien beperken milieuzones veel mensen onnodig in hun bewegingsvrijheid. 
Natuurlijk is het goed dat onnodig vervuilende voertuigen worden gesloopt. Daarbij 
moeten we denken aan vooral oude, versleten voertuigen die het niet meer waard zijn 
om opgeknapt te worden. De TNO-rapporten tonen aan, dat het beperken van het 
optrekken en afremmen in de stad veel meer oplevert voor de luchtkwaliteit dan 
milieuzones. Dus: weg met slecht afgestelde verkeerslichten en weg met 
verkeersdrempels waar dat kan. Invoeren van groene golven waar dat mogelijk is en weg 
met files. Allemaal prima oplossingen. Als we kijken naar de transportsector, dan zien 
we dat zij al veel langer op vrijwillige basis samenwerken met de overheid om te komen 
tot een betere luchtkwaliteit. Dat heeft effect. De afspraken liggen vast in Green Deal 
Zes** 'naar emissievrije stadslogistiek'. En kijk ook eens hoe grote industrieën hun emissie
weten te beperken dankzij slimme investeringen. 
 
Mobiele erfgoedsector kan niet achterblijven  
Maar wij hebben als mobiel erfgoedsector nog geen bijdrage geleverd. Terwijl we dat 
wel degelijk kunnen. Daarbij denken we niet aan een bijdrage in geld, want geld op zich 
maakt de lucht niet schoner. Op die basis is de FEHAC in gesprek met de gemeente 
Maastricht. Die gemeente wil de milieuzone uitbreiden, en wij hebben de gemeente 
ervan kunnen overtuigen dat het mobiel  erfgoed óók thuishoort in de stad. 
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Niet altijd, maar soms. Wethouder Krabbendam van Maastricht - we kennen hem nog van
zijn presentatie op InterClassics in januari 2018 - heeft goed naar ons geluisterd en ons 
gevraagd wat onze bijdrage kan zijn. Wij hebben aangegeven dat het mogelijk is om de 
emissie van het mobiele erfgoed te beperken door vrij simpele maatregelen: goed 
onderhoud, goede afstelling van de motor, betere brandstof tanken en zo nodig - bij 
diesels kan dat al - overschakelen op een andere brandstof.  
 
Alternatieve brandstoffen 
Overschakelen op bijvoorbeeld GTL (dat staat voor Gas to Liquid) helpt wel degelijk. 
Denk maar eens aan de presentaties van SHELL over de nieuwe vervangende brandstof 
voor diesel: GTL. En we hebben meer oplossingen gevonden op het gebied van 
brandstoffen. Het kost natuurlijk wel iets meer. Dat moeten we er dan maar voor over 
hebben. Op 14 februari tankten wij gewone diesel voor € 1,239 per liter, V-power diesel 
voor € 1,299 en GTL voor € 1,339 de liter. Voor een klassieker op diesel, die overschakelt
van gewone diesel naar GTL zijn de meerkosten dus € 0,10 per liter, maar door het 
rijden op GTL daalt alleen al de uitstoot van fijnstof met enkele tientallen procenten. 
Bij 2.000 km per jaar en een verbruik van 1 op 12 bedragen de meerkosten om precies te
zijn € 16,67. Maar dat geeft veel meer resultaat en voldoening dan diezelfde bijna € 17 
of een veelvoud daarvan uit te geven aan een ontheffing om de stad in te komen. Om 
nog maar te zwijgen van een totaal verbod om met een historische diesel te rijden. En 
de betere afstelling van benzine en LPG-auto's? Ook dat helpt. Aantoonbaar! En als er 
een elektronische ontsteking wordt gemonteerd, helpt dat nog meer. Toegegeven, het 
kost allemaal geld. Maar het werkt veel beter dan het betalen voor ontheffingen.  
 
Maastricht lijkt dat begrepen te hebben. Nu de andere steden nog! 

FEHAC Nieuwsbrief 29 maart 2018

FEHAC-leden in actie voor nieuwe privacyregels 

Alle bestuurders zijn hier noodgedwongen mee bezig, de leden zullen er later meer over horen.
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Met MotorPiet  op padMet  MotorPiet  op pad
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OMS strip                                                                                      MotorPiet

De wonderlijke 
kunstwerken van
Piet Kramer, voor 

“Verdienste”

Piet, bedankt



Toer  –  en Evenementenkalender
Wanneer Wat Waar Wie* Info bij Telefoon Info in

03-03-18
Technische 
avond Vianen Allen Arris Kramer 06 5737 3182 Nr.169

17-03-18
AlgemeneLeden
vergadering

Vianen Allen het bestuur
Zie in 
Colofon

Nr.169

02-04-18
Paasrit
Toerrit Beesd M+B Nico Middelkoop 06 2203 6358 Nr.169

27-04-18 KingWillemrit Kedichem M+B Peter de Koster 06 1294 6129 Nr.170

21-05-18 Pinksterrit Nieuw-
Vennep

M+B Manuel Lutgens 06 5461 4783 Nr.170

27-05-18 Koffieklets Zutphen B Bernard Harms
Ep ter Wee

06 2163 1066
06 4237 0637 Nr.170

27-05-18 Koffieklets Montfoort M Michael van Asten 030 603 4853 Nr.170

10-06-18 Koffieklets Valkenswaard B G. Waterschoot 06 1128 1574 Nr.170

01-07-18 Koffieklets Veghel M Stan van Asten 06 5737 3182 Nr.170

08-07-18 Koffieklets Bommeler-
waard

B Peter Schipper 0344 633 884 Nr.171

15-07-18 Koffieklets Stolwijk M Piet Kramer 0182 362 475 Nr.171

12-08-18 De Kwakelrit De Kwakel B Kees Hölscher 06 1606 7667 Nr.171

26-08-18 Koffieklets Rhenoy M+B Nico Middelkoop 06 2203 6358 Nr.172

24-25 
augustus

Kampeerweekend Nideggen M+B Ortwin Reitz 045 544 1294
Nr.169
Nr.171

22-09-17
NationaalVete-
raanTreffen

Woerden Allen Bestuur Info op www Nr.171

oktober Snertrit Nijkerk M+B Peter de Koster 06 1294 6129 Nr.172

29-12-18 Technische dag Bleiswijk M+B Frans Brand 06 5339 2206 Nr.173

Andere Evenementen

* M=Rit voor Motoren; B=Rit voor Bromfietsen; M+B= Rit voor Motoren en Bromfietsen

OLDTIMER/BEURZEN http://www.elsware.nl/contents/nl/d36_beursagenda.html

Diverse Oldtimer beurzen http://www.oldtimerweb.nl/oldtimer-beurzen.aspx

Motorvakantie – tochten in de Pyreneeën. Info: http://www.moto-pyrenees.com/nl/

Kijk ook op de website bij ‘Links’ 
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Snuffe lhoek

Wil je iets aanbieden of zoek je iets, dan kan dat hier in de snuffelhoek, maar 
ook op de website. Neem een kijkje voor de mogelijkheden.

GEVRAAGD

Het seizoen moet
nog op gang komen,
duik eens in je
schuurtje, misschien
heb je nog iets
nodig?

TE KOOP AANGEBODEN 

Of mogelijk wil je iets 
kwijt.

Maak gerust gebruik van 
deze ruimte.

Aanbieders en vragers, is de advertentie overbodig geworden omdat 
onderdelen van eigenaar verwisseld zijn of om andere redenen, geef het door 
aan de redactie zodat de website geen valse verwachtingen geeft.

neem een kijkje op de website in de snuffelhoek
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Clubart ikelen

• Mutsen

• Pennen

• Zakmes

• Stikkers

• T – shirts

• Applicaties

• Regenjacks

• Sleutelhangers

• Stoffen embleem

• Polo met lange mouw grijs

Mooi CLUBARTIKEL

Handy-pad 

(bloknote in plastic houder

met bijpassende balpen)

met OMS logo

ongeveer tien cm hoog

voor slechts € 2,--
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Clubartikelen,
zijn te bestellen via de 

website of per telefoon via 

een der bestuursleden, 

maar u kunt ze ook direct 

bekomen tijdens de ritten.
Hiervoor wel eerst een 

afspraak maken.

Slechts €4,50

Volledig 
overzicht 
met 
prijzen 
staat op 
de website


