Ruime keus aan merken, zijn ze ook oldtimer-vriendelijk?
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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.
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Penningmeester
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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 c.q. 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 lidmaatschapsgeld 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 belastingplichtig 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 bestuurstafel
Normaal gesproken schrijft de Voorzitter hier, maar zoals we allen weten is Ronald naar
zijn Truus. Een indrukwekkende dienst met toepasselijke toespelingen op zijn doen, laten
en gedachtegangen, waren het laatste contact.
Gisteravond kwam ik met mijn collega/vriend terug van de International West Kent Run
in Engeland. Mensen daar was het ook heet!, voor mijn lichaam goed, want m’n pillen heb
ik niet hoeven in te nemen.
Ze organiseren de ritten precies zoals Peter en Nico dat doen:
Voorrijder, Achterrijder, Follow-up systeem en bij niet koffiekletsen een Pechauto!
Deze was overigens niet overbodig.
Donderdagavond
‘n Social Run (ter kennismaking), 30 mijl (50 km), daarna feesttent BBQ en borrel.
‘n 60 deelnemers
Vrijdag overdag
‘n Social Run ‘n 50 mijl (85 km), lunch bij ‘n landelijk gelegen Pub, deelnemers ‘n 100 ?
‘s-avonds feestelijke opening door de voorzitter aansluitend Buffet met Life orkest en
Dance.
Zaterdag
Overdag Run (onze toerrit) met duidelijk, opzichtige richting-vlaggetjes.
Je kon dus zelf je snelheid bepalen. Na ’n uur koffie met iets lekkers (op een sportvliegveld, vroeger WW2 veld). Lunch natuurlijk in het buitengebied maar in een
onvoorstelbare ambiance (prachtig landhuis met Rolls voor de deur), zij moeten ook eigen
broek ophouden en hebben hun tuinen opengesteld en cateren ’n goede lunch voor ’n
dikke 300 motorrijders en dat met nauwelijks een wachttijd, ook nog keuze uit kaas, ham
of vegetarisch.
IJs en koffie na (eigen rekening), bij terugkomst op de startplaats thee met lekkers .
Keuzemenu: korte rit = 70 mijl, lange rit = 120 mijl.
Zondag geen rit maar onderdelenmarkt en motorenshow.
Maandag om het af te leren nog ’n Social Run van ’n dikke 50 mijl. deelnemers 'n 60.
Mensen het is geweldig wat zij presteren, maar wel met hulp van tig vrijwilligers.
De vrijwilligers lopen te schitteren, omdat het ze andermaal gelukt is.
OMS-ers,
wij doen dat ook, maar misschien iets meer bescheiden, of zoals sommige zeggen iets
meer Calvinistisch.
Jullie begrijpen de strekking van dit verhaal:
Sta op, organiseer, help, en dat natuurlijk met Liefde, ook bijv. met bestuurstaken.
OMS zoekt ’n Voorzitter, zoekt ’n Redactiemedewerker, over ’n aantal jaren ‘n nieuwe
Penningmeester en Vrijwilligers die ’n rit willen uitzetten.
Mensen zijn vergankelijk, maar OMS niet.
Stan van Asten
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Koffieklets

Valkenswaard

ritverslag: zondag 10 juni 2018

Een rit meerijden in Valkenswaard,
verschillende keren heb ik het al zien
staan in de toerkalender, nu gaat het
er van komen.
Vorig jaar vond ik het geweldig om
extra te rijden in combinatie met de
Engelsen. Zodoende kwam ik ook op
plaatsen waar ik normaal niet kom, ik
ben een dicht-bij-huis rijder.
Het weer zag er goed uit om met de
brommer te gaan rijden. Dus ‘s
avonds ervoor nog en berichtje
gestuurd naar Gérard en na wat
aanwijzingen over de
parkeermogelijkheden wist ik waar ik
aan toe was.
Zondagochtend de Kreidler in de
Kangoo vastgesnoerd en daar gingen
we dan, naar het Brabantse.
Na de snelweg ga je een ‘N’ weg op
en die is zeker niet zo druk als in het
wilde westen, maar wel met de nodige
rotondes. En dan ben je ineens in
Dommelen (Valkenswaard).
Er hadden zich al heel wat Oud Maar
Sterkers verzameld en Gérard had
voor elke deelnemer een kleinigheid
ter aandenken meegebracht.

Plasma-snijwerk 30 en 55mm en 0,5”

De meeste onder ons zijn niet alleen
bezitter of berijder van een klassiek
voertuig, maar ook nog eens fervent
sleutelaar. Ik bracht het kleinood
eerst maar even naar de auto, want
om met 987 gram metaal in de rugzak
rond te rijden, is een andere hobby.

De rit voerde langs vele voor mij
onbekende plaatsen, maar enkele
riepen toch een herinnering op.
Zo moet ik even uit het hoofd en met
behulp van Maps de volgende
plaatsen noemen waar we
doorkwamen; Steensel → Eersel →
Leenderheide → Leende → Heeze →
Weert → Gastel → Budel → Hamont →
Achelse kluis → Bergeijk, compleet is
dit niet. Hoe de plaats heette waar we
de lunchpauze hielden, kan ik niet
opdiepen, het was er gezellig druk,
bijna chaotisch. Toen we daar weer
vertrokken sloot Stan aan.
In Weert waren mijn vrouw en ik
eerder in een hotelletje en fietsten we
in de omgeving, zo herken je
sommige wegen. Ook Meijel zag ik op
een ANWB-bord, in mei waren we
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daar om velgen met spaken op te
halen voor een brommer die nog wat
sleutelwerk vereist.

Bij de Achelse kluis genoten we van
een heerlijke ijsco en we waren niet
de enige liefhebbers.
Maar de rit verliep goed, met hier en
daar een stop om de benen te
strekken. Zo stonden we op een plek
vlakbij een druk verkeersknooppunt,
maar voor ons in alle rust via een
stoffig pad.
Gérard
trakteerde ons
ook op een
stukje bosrand,
je kent ze wel,
lekker stoffig en
smal, passeren
moet je zeer
rustig doen.
Ook toen was de droge zomer al goed
opgang.

Daarna vertrokken we weer richting
Nederland en kwamen we uiteindelijk
in Valkenswaard terecht.
Soms leek het erop dat het Follow-up
rijden werd toegepast, toch wel
makkelijk.
Nog eventjes nagenieten op het
terras, in de schaduw als dat kon,
waarna iedereen met een goed gevoel
weer huiswaarts ging.

Gérard, bedankt voor de mooie rit.
Jan van der Poel
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Naar Santiago de Compostella deel 6
Dag 15 - 2 juni 2017
Cudillero - Ribadeo
Het is vrijdag. Door alle dagen op pad te zijn vergeet je totaal dat er
werkdagen en weekenddagen zijn. Een ritje van 122 km vandaag, we spreken
af dat we het eens rustig aan doen. Omdat we nog niet ontbeten hebben
stoppen we in het eerste dorpje dat op onze route ligt.
We doen wat boodschapjes in een klein supermarktje en ontbijten in de
vensterbank van het winkeltje.
Leuk om te zien hoe een ouder
echtpaar met een Fiat 500 samen de
boodschappen doen. Nou ja samen…
manlief blijft in de Fiat wachten, waar
kennen we dat van?

Supermarktontbijt

Verderop in de dag storing aan bromfiets, de bougiedop lijkt defect. Er zit er
een in de reserve-onderdelentas, het defect is dus snel verholpen.
Iets later passeren we een wel zeer idyllisch plaatje, een autochtoon die gras
op een karretje gooit met een ezel ervoor, hij zwaait met volle overgave naar
ons. Zou hij weten waar we mee bezig
zijn, geloof het wel, leuk! Eenvoud ten
top, het bestaat nog.
Vanuit de regio Asturië rijden we
inmiddels in de regio Galicië van de
kust vandaan door uitgestrekte
bossen. Veel werk voor de
houtindustrie alhier.
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Aan de bomen van het bos is te zien dat we in ander klimaat zijn aangekomen.
We rijden door Lauretum-bossen. Bossen
waarin bomen staan die in de winter hun blad
houden, denk aan de Eucalyptus, hier massaal
aanwezig. Uit bladeren van deze bomen wordt
aromatische olie gewonnen die worden gebruikt
ter inhalatie bij verkoudheid.
Deze bossen zijn, vooral bij temperatuur van
30 graden of meer, zeer bosbrandgevaarlijk,
denk aan de bosbranden van 2017 in Portugal,
ook eucalyptusbossen. In 2006 bereikte een
bosbrand bijna de stad Santiago de
Compostella.
Deze bossen zijn aangelegd om moerassen
droog te leggen en om daarmee de ziek
makende malariamug het hoofd te bieden.
Regelmatig
passeren we
pelgrims. We
maken een
praatje met
Argentijnen die
de tocht te voet
doen, ze zijn
vrolijk en na het
praatje lopen ze
kwiek verder.
Deze route loopt
helemaal langs
een Argentijn
een Groninger
de kust en geeft
soms prachtige
vergezichten, soms zie je in de verte een havenplaatsje met een beschermende
strekdam.
Ribadeo ligt aan een brede zeearm die we rond moesten rijden.
In Ribadeo konden we Hotel Santa Cruz aanvankelijk niet vinden.
Uiteindelijk heeft een plaatselijke dame voor ons uit gelopen.
We passeerden stapvoets een begrafenis en werden natuurlijk aangekeken,
maar wij maakte een groot Kruisteken.
De dame ging het hotel binnen en kondigde waarschijnlijk onze komst aan.
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Ribadeo ligt in de provincie Lugo, regio Galicië en heeft ruim 9000 inwoners.
Aan het strand van Ribadeo liggen de bekende natuurlijke rotsformaties ‘De
Playa de las Catedrales’.

Strand met de beroemde rotsen.

Santa Cruz

Het hotel ligt in een smal straatje van het dorp en voldoet aan onze eisen,
sober maar degelijk. En ...twee aparte bedden! Ook heel fijn dat we onze
bromfietsen veilig op een afgesloten plaats kunnen parkeren.
Inmiddels van Geert-Jan onze reisbescheiden ontvangen, wat is de Tam-Tam
tegenwoordig toch vlug, alle papieren digitaal ontvangen en betalen? Ja, bij
Geert-Jan een afbetalings- regeling bedongen. Geboekt van SdC naar Schiphol
met een overstap in Gatwick, mooi!
Op het menu voor de avond staat ‘Spaghetti Carbonara’ en smaakte heerlijk.
Stan krijgt bericht van Hermine dat ze weer thuis is uit Uganda.
We gaan laat slapen.
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Dag 16 - 3 juni 2017
Ribadeo – O Pino
Voordat we wegrijden uit Ribadeo controleren we de bromfietsen, kettingen
worden gespannen. Het is miezerig en vrij koud weer als we vertrekken, het
deert ons niet. Voor de ouderdomspijntjes nemen we per dag wat extra
paracetamol in, helpt enigszins.
Na enige tijd beginnen we aan een kilometerslange, niet te steile klim.
Inmiddels rijden we in de wolken en worden we goed nat. Voor de
motorblokjes is het heerlijk, koude zuurstofrijke lucht binnen te krijgen. De
klim gaat langs beboste berghellingen. Op een gegeven moment gaat de N634
over op een rechte weg die 10 km lang is, deze weg eindigt voor het oog in het
niets. Aan deze weg maken we bij een benzinepomp met restauratie een stop
voor koffie en lekkers. Binnen werd er reeds geborreld en de politie zat daar
aan de koffie, mooi gezicht. Maar ze keken niet of er iemand weg reed met een
borrel op.
Na een half uur zijn we vertrokken en het was reeds droog. We hebben de
N634 gevolgd tot we zo’n 30 km verder weer een benzinepomp zagen en daar
maken we voor de laatste keer van de reis soep. Het gastankje van de brander
is ook leeg, maar we hebben geen nieuw tankje meer nodig, mooi uitgemeten.

Inmiddels is de zon alweer doorgebroken en dat is wel zo plezierig.
Ons einddoel van vandaag is O.Pino waar we geboekt hebben bij hotel ‘O.Pino’.
Met mooi weer komen we aan op de eindbestemming van vandaag.
Bromfietsen op de standaard en een van ons gaat naar binnen om ons aan te
melden.
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We mogen de bromfietsen in de garage van de eigenaar van het hotel stallen,
een grote luxe.
Het is een prima verblijf. Er passeren meer en meer pelgrims, sommige vragen
ons de weg. We menen te weten waar de route loopt dus sturen we ze die
richting uit.

O Pino is een dorpje in de provincie A Coruña, regio Galicia, heeft 5000
inwoners en is de laatste plaats van de Jacobsroute alvorens we de
Apostolische stad bereiken 20 km van hier.
Het diner is heerlijk, kalfsvlees met friet bier/wijn, we bekomen er goed van.
Na het diner praten we de dag van vandaag door en besluiten om het morgen
op ons gemakje te doen, Santiago nadert!
Bericht dat Freek ons van Schiphol afhaalt, ook dat is geregeld, fijn te horen.
Slapen.

Deze hadden we in gedachte

O Pino is het geworden
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Dag 17 - 4 juni 2017
O Pino – Santiago
Na een goede nachtrust en ontbijt maken we ons op voor de laatste rit richting
Santiago, de navigatie geeft aan dat het nog maar 22 km is.
Half in de voormiddag vertrekken we, Stan meldt dat we prima uitkomen met
de voorraad brandstof, goed berekend, er wordt dus niet meer getankt,
compliment is op zijn plaats.
Het is verbazingwekkend hoe goed we samen deze tocht maken, we hebben
beide niet het karakter dat we ons niet laten horen als het niet zint. Het
verloopt prima.
Stap voor stap ontdekken we het panoramisch uitzicht op Santiago de
Compostella.

We zijn er bijna.

In de verte de Kathedraal

Santiago betekent Sint-Jacob en Compostella is afgeleid van het Latijnse
Composita tella en wijst op een begraafplaats. Vrij vertaald betekent Santiago
de Compostella dan: Sint-Jacob zijn begraafplaats.
Inmiddels rijden we de bebouwing van Santiago binnen. We rijden het centrum
via een geniepig klimmetje in en komen aan op de drukke binnenringweg, de
Kathedraal staat rechtdoor maar muren van de hoger gelegen historische
binnenstad dwingt ons om te rijden om het Plaza de Galicia te bereiken.
Daar aangekomen staan we voor een grote trap waar we met de bromfietsen
niet over kunnen.
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Het was natuurlijk het mooiste geweest als we een foto hadden kunnen maken
van de brommers met de kathedraal op de achtergrond. Van waar wij stil
stonden zag je wel een deel van de spitsen, dus dat hebben we maar
gefotografeerd.
Evert besluit te kijken of we op een of andere manier met de bromfietsen het
plein op kunnen. Terwijl Stan de Mobyletten bewaakt loopt Evert het plein af en
komt tot de conclusie dat het niet mogelijk is om met de brommers het plein
op te komen en we maken we daarom de keus om de brommers te gaan
stallen bij het hotel.

Mobyletten op afstand onder de toren

Onneembare Vesting

Vlaggen halfstok, aanslag Londen

De gevoelens die we hebben, nu we bij ons einddoel zijn, houden we graag
voor ons zelf.
Er zijn verklaringen over het waarom en wat om deze reis te maken en zeker
speelt de gedachtenis aan of wensen van de geliefden thuis mee.
Het is bijna onmogelijk om deze reis gewoon van A naar B te maken en zonder
enig historisch of religieus gevoel terug te komen. Wij zijn nu pelgrim,
misschien heeft de reis ons innerlijk veranderd.
We rijden weg van de Kathedraal om onze bagage en brommers bij het door
ons besproken hotel te brengen. Dat is vrij dicht bij de Kathedraal gelegen en
we zijn er vroeg in de middag.
Bromfietsen kunnen beneden in de garage gestald worden. Daar heeft de
Nederlandse vervoerder een ruimte gehuurd en staan de brommers veilig.
Overbodige bagage wordt in een kluis opgeslagen.
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Omdat we voor de eerste nacht in Santiago in een ander hotel verblijven dan
het bromfietshotel gaan we lopend naar dat hotel. Het is klein, maar voldoende
voor ons. We gaan door naar de Kathedraal om de Heilige Mis mee te maken.
Vandaag 1ste Pinksterdag
Indrukwekkend hoeveel pelgrims deelnemen aan de mis. Na de Heilige Mis
lopen we wat door de Kathedraal en zien dat fysiek kaarsen aan steken niet
mag, daar moeten we wat op vinden.
We beslissen dat we het vanuit Nederland meegenomen kaarsje, met een
wens, op het Maria-altaar zetten. Dat lukt zonder problemen.
Voor allen die we willen bedenken en bedanken steken we elektronische
kaarsjes aan.

Zo. Die staat.

Voor allen!

Heel bijzonder in de Kathedraal is het wierookvat, ‘Botafumeiro’. Inmens groot,
grootste van de wereld. Het is 1.50 meter hoog, weegt 53 kilogram en wordt
tijdens pontificale Heilige Missen ingezet.
Het wierookvat wordt dan door ‘Tiraboleiros’ op een maximale hoogte van 20
meter gehesen en slingert dan met een snelheid van 68 km per uur op en neer.
‘s Avonds eten we in de stad spaghetti en lopen we langzaam richting hotel
Horreo om rond 23.00 uur te gaan slapen.
Wordt vervolgd
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S u p e r r i t Wi m Vo s U t r e c h t
Wanneer:

Zondag 14 oktober 2018

Waar:
Note:

“Iveco Schouten”
Proostwetering 121 3543 AD Utrecht
Auto’s met aanhangers kunnen binnen het hek parkeren

Voor wie:

Bromfietsen

Sarttijd:

Aanwezig 08.00 en vertrek 09.00 uur
Tot 12 oktober aanmelden bij Wim Vos

Ritomschrijving: We rijden dit keer richting Groesbeek
dus het wordt een lange rit.
We hebben weer een sponsor voor de drank en de broodjes en fruit.
Er is ook weer een volgwagen met reserve brommer en die wordt weer bemand
door Nico, telefoon 06 4613 7801 en Rob, telefoon 06 5421 5586.
Informatie:

Wim Vos 030 2251 817 of 06 3388 9486
Na 18.00 uur maar voor 22.00 uur

Ve i l i g e r e n a a n g e n a m e r r i j d e n i n d e g r o e p
Follow-up systeem, ook wel bekend als Drop-off systeem

Na elke kruising, stoplicht, splitsing of rotonde,
stopt één van de directe volgers
en blijft zichtbaar staan in de richting van de route
zodat de deelnemers zien waar ze heen moeten
bij de volgende afslag stopt weer één van de directe volgers
en blijft zichtbaar staan in de richting van de route
(dit kan zich herhalen)
blijf staan totdat de achterrijder in zicht komt
op dat moment neem je weer plaats in de groep.
De voorrijder moet zorgen dat hij gevolgd kan worden
desnoods neemt hij wat gas terug of stopt en
wacht tot hij ziet dat er weer gevolgd wordt.
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Uit de oude doos
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Koffieklets

Motoren

ritverslag: zondag 1 juli 2018

Om 8.30 op weg naar Geldrop alwaar
de Sparta-motoren werden ingeladen
in een geleende Berlingo. Via
Eindhoven richting Nijmegen en afslag
Veghel genomen en naar Noordkade
gereden.

Op Noordkade staan oude
industriegebouwen die met een hoop
authentieke elementen zijn
omgetoverd tot hedendaagse
gebruiksgebouwen.

Veghel

want zij bezorgde het.
Niet lang daarna druppelde het
Motorgezelschap binnen, Kees
Wolswijk had zich ruim voor de rit
afgemeld wegens urgente
familieaangelegenheden.
Met iedereen aan de koffie/thee en
verrassingsgebak (appel was op) heb
ik geprobeerd iets van de rit te
vertellen, daar de tas met o.a. de rit,
thuis was blijven staan. Om en nabij
elven maakten we ons klaar voor de
start. In eerste instantie was het niet
echt aangenaam motor-weer (warm),
maar het rijden gaf een aangename
verkoeling. Het eerste deel van de
tocht verliep snel, via Heeswijk/
Dinther, Kaathoven, over de Veedijk
naar het kruispunt bij het Autotron,
vandaar doorgereden via Kruisstraat
over de Grintweg en wat geslinger
door de Geffense? Polder (‘n
uitgestrekt polderlandschap met ook

De Sparta’s in het zicht
gezet en bij Coffee
Roasters naar binnen. Zij
waren nog gesloten, maar
om ongeveer 10.00 uur
werd de zaak geopend.
Bij een alleraardigst
meisje bestelde wij koffie
met ’n stuk appelgebak,
wij mochten gaan zitten,
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hier wetering-achtige watergangen),
naar Maren.
Het eerste deel is al bijzonder mooi,
bossen, houtwallen afgewisseld met
landbouwgronden en weidevelden,
maar voor mij begint het mooie nu
pas echt.
Langs de Maas over de dijk, de
meeste stukken dijk zijn hier nog
toegankelijk voor motoren.
Bij Maren dus de dijk op, je komt
langs prachtig opgeknapte panden,
maar ook met authentieke dijkhuizen
en ten noorden van je een uitgestrekt
buitendijks gebied langs de Maas.
Maren-Kessel bleef rechts van ons
liggen en kwamen door Kessel waar
we op het eind de dijk af moesten, na
’n paar kilometer, ging het
halverwege Lith weer de dijk op en
reden we langs Lithoijen, met een
grote slinger om een afgedamd deel
van de Oude Maas naar Benedeneind
en Oijen alwaar de lunchpauze bij
“Snackbar-Wimke” gehouden werd.

Oijen en de Snackbar is een apart
verhaal. Op m’n proefrit ben ik hier
wezen lunchen en Wimke vertelde dat
op de zondag (onze rit) het dorp tot

13.00 uur was afgesloten wegens een
loopfestijn door en rond het dorp,
maar als wij bij het hek zouden
aankomen en vertelde dat wij een
afspraak bij Wimke hadden, zouden
wij onmiddellijk doorgelaten worden.
Voor de voorzichtigheid ben ik ook
nog onder Oijen doorgereden en heb
m’n opwachting gemaakt bij een
volgend eet-etablissement.
Groepen was geen geen probleem en
we zijn vanaf twaalven open.
De rit heb ik zaterdagmorgen nog ’n
keer gereden en ben weer bij Wimke
beland, Stan, ik zal even bellen dat
jullie doorgelaten moeten worden, dat
deed hij waar ik bijzat. Wim, de
hekken gaan om twaalven weg en de
motormensen kunnen gewoon bij je
terecht. We hebben een klein uur van
de diensten van Wim en zijn vrouw
gebruik gemaakt en hebben bijzonder
lekker gegeten met koffie na.
Mijn broer Patrick en schone zus
Marijke hebben de rit naderhand nog
’n keer gereden en zijn toen weer bij
Wimke beland. Wimke wist precies
wie zij waren en kregen snel en goed
voedsel met veel vlagvertoon
uitgeserveerd. Toen zij klaar waren
moesten Patrick en Marijke de groeten
aan ons motorgezelschap
overbrengen. Nou dat noemen wij nog
eens vriendelijkheid en komen daar
nog zeker ’n keer terug.
Van Oyen langs kasteel Oyen (familie
Smits van Oyen, kindskinderen o.a.
burgemeester van Nuenen Gerwen en
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Nederwetten Lees Wikipedia), naar
Macharen met een krul naar Megen
(prachtige oude kern) en via Dieden,
Demen Ravenstein allemaal over de
dijk naar Grave.
In Grave (Fanfare, Vendeliers en
dergelijke).
Nu op naar Cuijk, wel vanaf Gassel
binnendoor onder de Kraaienbergse
plassen langs. Vanaf Cuijk weer even
langs de Maas naar St. Agatha waar
we een theestop hadden in het
Klooster St. Agatha.

wordt gecombineerd met bezinning en
reflectie. Sinds 2006 is in een deel
van het klooster het Erfgoedcentrum
Nederlands Kloosterleven gevestigd.
(Wikipedia)
Vanuit het klooster keerden we via
gedeeltelijk binnenwegen terug naar
Veghel. We passeerden de plaatsen
Haps, St Hubert, Odilliapeel, onder
Volkel langs, naar Veghel.
Eenmaal weer op Noordkade, nog
even onze keel gekoeld en nagekletst
bij Wittern, tegen de wand en op 'n
spant staan diverse brommers en een
Sparta motorfiets. Prachtig.
De warmte speelde totaal geen
parten, daar er een comfortabele
tegenwind stond.

Het wordt sinds 1371 onafgebroken
bewoond door Kruisheren. Ook nu is
het oudste klooster van Nederland
een plaats waar het leven van alledag

Wilma, Peter, Patrick, Michael, Til,
Dank voor jullie deelname aan de 120
km lange rit en vooral voor de
gezelligheid.
Namens de rit-uitzetters,
Geert-Jan en Stan

Namens de rit-uitzetters,
Geert-Jan en Stan
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Snorfiets op rijbaan –
Wetgeving per 1 juli 2018
Het is enige tijd stil gebleven omtrent de op stapel staande wetgeving m.b.t.
“snorfiets naar de rijbaan”. Maar vrij onverwacht en in stilte blijkt dat deze
aanpassing op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) per 1
juli 2018 in werking is getreden. Gemeentes hebben nu de mogelijkheid om
snorfietsen van het fietspad naar de rijbaan te verbannen. Om een en ander veilig
(???) te doen geschieden, geldt dan ter plekke een helmplicht.
Met name grote gemeentes als Amsterdam en Utrecht hebben hier al enige jaren
op aangedrongen.
Het blad Bromfiets en ook uw eigen clubblad hebben hier eerder aandacht aan
geschonken.
Hoe veilig deze wetsaanpassing echter voor de snorfietser zal zijn, is maar de
vraag. Immers de wetgeving verplicht de gemeente niet om op betreffende wegen
de snelheid van het wegverkeer te verlagen naar max 30 km/uur. Iets wat door de
SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) wel wordt
aanbevolen. Het is zelfs zo dat je ook zonder ingeschakelde motor (dus alleen
fietsend), daar waar aangegeven, met je snorfiets de rijbaan op moet. Ook grote
organisaties als RAI/BOVAG en de ANWB hebben zich tegen deze
wetsaanpassing uitgesproken.
Het is evident dat het met name voor berijders van klassieke snorfietsen, zoals
Solex en Berini M13, welke niet te vergelijken zijn met moderne snorscooters, op
de rijbaan nooit veilig kan zijn. Denk hierbij aan snelheid, accelaratievermogen en
zichtbaarheid. Hoeveel bescherming zal een helm bieden wanneer je geplet wordt
door een bus of vrachtauto? Een helmplicht levert slechts schijnveiligheid.
Het is daarom onbegrijpelijk dat de minister in deze wetgeving, ondanks
aandringen van particulieren, oldtimerverenigingen, het blad Bromfiets en de
FEHAC, geen uitzonderingspositie in de wet heeft opgenomen voor de
oersnorfiets, welke gemakkelijk te herkennen is door de aanwezigheid van een
trapinrichting en sedert december 2017 ook aan de bij het kenteken geregistreerde
Datum Eerste Toelating.
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Hoe nu verder?
De gemeente Amsterdam
staat al te popelen om
snorfietsers binnen de ring
A10 de rijbaan op te sturen.
Op 13 augustus j.l is
hierover een ontwerp
verkeersbesluit
gepubliceerd. Vanaf 14
augustus t/m 24 september
kan iedereen, ook van
buiten Amsterdam, over dit
ontwerp een zienswijze
indienen. Na deze periode
moet Amsterdam met een
reactie komen en kan
eventueel het te nemen
verkeersbesluit aanpassen.
Na de officiële publicatie
van het verkeersbesluit
volgt weer een termijn voor het indienen van bezwaarschriften. Ten tijde van het
schrijven van dit artikel zijn verdere datums nog niet bekend, maar naar
verwachting zullen snorfietsers in Amsterdam binnen de ring A10 op de meeste
plaatsen in het eerste kwartaal van 2019 met helm op naar de rijbaan gaan.

Voor meer informatie en het indienen van een zienswijze, zie onderstaande
hyperlink:
https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/snorfiets-rijbaan/

Peter Snellens
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SN E R T R I T
Wanneer:

2018

Zaterdag 27 oktober 2018

Start & Eindpunt: Hengelsportvereniging “Hoop op Geluk”
Watergoorweg 87a 3861 MA Nijkerk
Voor wie:

Alle leden

Melden:
Vertrektijd:

vanaf 9:30 uur
Bromfietsen 10:30 uur, aansluitend de motoren

Kosten:

€ 7,50 per persoon incl. koffie met koek ’s morgens en
lunchpakket met Snert ’s middags

Organisatie:

Onze toercoördinator Peter de Koster tel. 0183 563 758
Rituitzetter; Couzijn Koopman

Bijzonderheden: Deelnemen alleen na aanmelding één week vooraf,
dit kunt u doen bij Peter de Koster tel. 06 1294 6129
e-mail toer@oudmaarsterk.nl
Of bel met een van de bestuursleden.
Let op!!!
Het is voor de organisatie en de catering zeer van belang dat u zich van te
voren aanmeld, doe dit tenminste 1 week van te voren, anders kunnen wij u
geen lunchpakket garanderen.
Diegene die zich niet van te voren aangemeld heeft en alsnog mee wil rijden,
betaald 10 euro, is er geen lunchpakket meer, dan 5 euro.
Helaas moeten wij deze regel toepassen omdat er nog wel eens nonchalant
met de vooraanmelding wordt omgegaan.
Maak het uzelf en de organisator daarom gemakkelijk en meldt u op tijd aan.
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BELANGRIJKE WETGEVING
met gevolgen voor u en de
vereniging
Beste leden,
Als gevolg van de AVG wet moet de vereniging regels opstellen om uw
privacy veilig te stellen.
Voor de vereniging houdt dit in, het registreren van welke gegevens we
opslaan, waarom we dat doen, hoe we dat doen, met welk doel, wie er over
kan beschikken binnen de vereniging en ook buiten de vereniging.
Verder wordt vastgelegd hoe u inzage kunt hebben om uw persoonlijke
gegevens in te zien, te laten wijzigen en bij beëindiging van het
lidmaatschap te laten verwijderen.
Voor u betekent dit dat u aan de vereniging toestemming moet verlenen om
de door u verstrekte gegevens te mogen gebruiken.
Hiervoor vindt u een formulier in het vorige Bulletin welk u kunt uitnemen
om volledig ingevuld aan de ledenadministratie te sturen.
U vindt het formulier ook in de website waar u het kunt downloaden, om
daarna af te drukken, en volledig ingevuld aan de ledenadministratie
sturen.

Velen van u hebben het formulier al ingevuld
ingeleverd.
Bent u er nog niet aan toe gekomen, dan graag zo
snel mogelijk, geen haast maar wel belangrijk.
Help voorkomen dat uw vereniging een boete riskeert.
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Oud Maar Sterk in Zutphen
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Met MotorPiet op pad

OMS strip

MotorPiet

FEHAC
Federatie Historische Automobiel – en Motorfietsclubs
Volledige berichtgeving kunt u vinden op de FEHAC website.
FEHAC Nieuwsbrief 6 juli 2018
Schone toekomst ook voor oldtimers binnen bereik
Veldboeket aan gemeentelijke milieuzones
Als je vraagt wie er belang hecht aan schone lucht krijg je
bijval van alle kanten. Schone lucht, dat wil toch iedereen!
Vandaar ook dat tal van lokale initiatieven intussen hebben
geleid tot een ‘veldboeket’ aan plannen voor stedelijke
milieuzones. Maar hebben die initiatieven ook kans van
slagen? Is dit de manier om luchtkwaliteit te verbeteren?
In het regeerakkoord heeft het huidige kabinet een aanzet gegeven om te komen tot het
uniformeren van de eisen te stellen aan milieuzones.
Niet langer: elke stad zijn eigen criteria. Staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat, Stientje van Veldhoven (D66), heeft nu de eerste voorstellen richting
Tweede Kamer en gemeenten gestuurd.
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Oldtimerwereld werkt mee aan effectieve oplossingen
Dit zijn ontwikkelingen waarbij de FEHAC zich nauw betrokken voelt en waarop zij als
hoeder van het Mobiele Erfgoed invloed wil uitoefenen. Want: is er straks nog wel plaats
voor oldtimers in binnensteden? De FEHAC neemt de zorgen die er zijn rond het milieu
(luchtkwaliteit), klimaat (CO2 -uitstoot) en de uitputting van grondstoffen zeer serieus
en onderneemt daarin ook actie. Zij heeft in november 2017 een Commissie
Duurzaamheid (CDZ) ingesteld. Dit om - nog meer - gericht te kunnen werken aan beleid
tot beperking van de ‘ecologische voetafdruk’ bij het bezitten en gebruiken van
oldtimers. Er wordt overleg gevoerd met gemeenten (onder andere: Maastricht, Utrecht)
om duidelijk te maken dat de oldtimerwereld volop bereid is mee te werken aan
effectieve oplossingen. En de FEHAC ziet voor zichzelf een duidelijke taak in het
betrekken van de leden van aangesloten verenigingen bij deze kwesties. Zij zijn immers
de toegewijde verzorgers van hun historische voertuigen.
Emissiearme brandstoffen
Een werkelijk interessant perspectief ontstaat in de sfeer van de brandstoffen die we
gebruiken. Twee voorbeelden die de ontwikkelingsrichting illustreren:
a). Voor dieselmotoren wordt al gebruik gemaakt van GTL (Gas To Liquid) waarmee een
vermindering van 50% op emissies wordt bereikt. Vooralsnog gebruikt vooral de
binnenvaart deze brandstof en men voldoet hiermee aan de actuele eisen.
b). Voor benzine worden alternatieven ontwikkeld die vrij zijn van de meest schadelijke
stoffen als benzeen en tolueen. Deze brandstoffen worden als het ware samengesteld uit
voornamelijk niet-schadelijke bestanddelen.
En verminderen dus de aard en hoeveelheid van de emissies.
De FEHAC overlegt met meerdere producenten.
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Zij dringt er bij de overheid op aan dat deze schonere brandstoffen voor iedereen
bereikbaar zijn.
Dit kan bijvoorbeeld door maatregelen die de prijs beïnvloeden (belastingen, accijnzen).
Hoe kunnen eigenaren en gebruikers van het Mobiel Erfgoed zelf zorgen dat zij de
emissie verminderen? Door soms iets verder te gaan dan de gebruikelijke verzorging van
oldtimers:
●
●
●

het qua uitstoot optimaal onderhouden de voertuigen in een zo goed (=schoon)
mogelijke conditie houden;
het tanken van moderne, emissiearme brandstoffen (MHF-Fuel (klik hier));
het vervolgens optimaal afstellen van het voertuig op die brandstoffen.

De FEHAC is druk bezig om met producenten / leveranciers van brandstoffen te komen
tot emissiearme alternatieven speciaal voor oldtimers. Brandstoffen die ongekend
gunstig afsteken bij de nu gangbare aardolieproducten, zodanig dat met recht gesproken
kan worden van een toekomstbestendige oplossing. Een schone toekomst, ook voor
oldtimers.
Bezwaren tegen meer ethanol
Deze ontwikkelingen worden door de FEHAC gezien als erg belangrijk. Er is een tendens
om aan de bestaande brandstoffen steeds meer ethanol toe te voegen. Buiten Nederland
gebeurt dit al. Aangezien ethanol schadelijk is voor de motoren van historische
voertuigen (rubber afdichtingen en pakkingen kunnen worden aangetast) is het van
belang die stof ‘buiten de deur’ te houden. Vergelijk het maar met een fokker van
raspaarden: hij zal zijn dieren toch geen onvolwaardig voedsel te eten geven!
Kennis delen en verantwoordelijkheid nemen
De FEHAC beschikt over nogal wat informatie die voor de leden van aangesloten
verenigingen van belang is. Zij wil die informatie zoveel mogelijk delen. Bijvoorbeeld:
wat zijn mogelijkheden / beperkingen als het gaat om historische voertuigen en behoud
van het leefklimaat? Zie hiervoor het achterliggende document: klik hier
Anderzijds neemt de FEHAC ook de taak op zich om de achterban te betrekken bij de
ontwikkelingen die gaande zijn. Wie met zijn of haar oldtimer wil kunnen blijven rijden
zal ook moeten beseffen dat daar verplichtingen aan vast zitten. In de
voorlichtingscampagne die de FEHAC voorbereidt heet dit bijvoorbeeld: “de
verantwoordelijkheid houdt niet op bij het mobiel erfgoed zelf, het strekt zich ook uit
tot de omgeving. Men moet verantwoord deelnemen aan het verkeer en men moet
verantwoord omgaan met het milieu en dit niet onnodig belasten.”
Voor reacties / vragen secretariaat@fehac.nl
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FEHACtiviteiten juli 2018

Speciaal kenteken voor mobiel erfgoed
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To e r – e n E v e n e m e n t e n k a l e n d e r
Wanneer

Wat

Waar

17-03-18

AlgemeneLeden
Vianen
vergadering

02-04-18

Paasrit
Toerrit

27-04-18

Wie*

Info bij

Telefoon

Info in

Allen het bestuur

Zie in
Colofon

Nr.169

Beesd

M+B

Nico Middelkoop

06 2203 6358

Nr.169

KingWillemrit

Kedichem

M+B

Peter de Koster

06 1294 6129

Nr.170

21-05-18

Pinksterrit

NieuwVennep

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.171

08-07-18

Koffieklets

Bommelerwaard

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

19-08-18

Koffieklets

Rhenoy

M+B

Nico Middelkoop

06 2203 6358

Nr.171

24-25
augustus

Kampeerweekend

Nideggen

M+B

Ortwin Reitz

045 544 1294

Nr.169

22-09-17

NationaalVeteraanTreffen

Woerden

Allen Bestuur

Info op www Nr.172

14-10-18

Superrit

Utrecht

B

Wim Vos

06 3388 9486

Nr.172

27-10-18

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

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

An de re E ve ne me nte n
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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Snuffelhoek
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
Eigenaar gezocht:
Dit vliegwiel kwam met mijn vliegwiel van
Arris, mijn vliegwiel had ik meegegeven
op de technische avond.

Weet iemand van wie deze kan zijn?

Neem dan contact op met Stan



06-57373182

TE KOOP AANGEBODEN
Een niet te beste (bijna sloop) Mobylette AV65 met achtervering
+ kenteken
+ reserveblok
deze heeft te lang stilgestaan.
Vraagprijs is €125,maar je krijgt er wel nog een kruiwagen met brommer onderdelen bij!
Info bij Piet Kramer



0182 362 475

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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Clubartikelen
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zijn
artik
te b
elen
e
web
,
s
t
e
llen
site
vi
o
een
der f per te a de
lefo
best
maa
on v
u
r
ia
beko u kunt urslede
n,
ze o
men
ok d
tijde
ire
ns d
Hier
e rit ct
voor
ten.
afsp
raak wel eers
t
mak
en. een

•

Mutsen

•

Pennen

•

Zakmes

•

Stikkers

•

T – shirts

•

Applicaties

•

Regenjacks

•

Sleutelhangers

•

Stoffen embleem

•

Polo met lange mouw grijs

Slechts €4,50

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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Volledig
overzicht
met
prijzen
staat op
de website

