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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.



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 Nico Middelkoop 06-22036358 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

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

Webmaster Jan v.d. Poel 071-3313913 webmaster@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 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 2021 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 Voorzi t ter
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Ik had een droom.

Ik droomde vannacht dat het voorjaar was, graadje of 20, droog weer en weinig wind.
Ik droomde dat ik vandaag met een groep van Oud Maar Sterk een mooie rit had gereden.
Ik droomde dat er een grote opkomst van deelnemers was. 
Ik droomde dat alle deelnemers een geel hesje droegen en de voor- en achterrijder een 
rood hesje.
Ik droomde dat het Follow-up systeem door alle deelnemers perfect werd opgevolgd.
Ik droomde dat daardoor niemand door rood hoefde te rijden en dat niemand de weg 
kwijt raakte.
Ik droomde dat we onderweg niet de bezemwagen hoefden te bellen.
Ik droomde dat iedereen het naar zijn zin heeft gehad en uitkeek naar de volgende rit

Maar bovenal droomde ik dat de dreiging van het coronavirus uit de wereld 
was en dat wij dat allemaal goed hebben doorstaan.

Toen werd ik wakker, het was nog donker, buiten regende het, er stond een gure wind en 
het was koud. 
Ik nam mij voor om vandaag groot onderhoud te gaan plegen aan mijn 2 wielers zodat ik 
goed zou zijn voorbereid als al die dromen bewaarheid worden. 

Deze droom had ik eind december.
De 2 wielers lopen inmiddels allemaal zoals het hoort en ik stop met poetsen want de 
laklaag wordt te dun.
Het is nu eind januari en de situatie met betrekking tot corona is er niet beter op geworden.
Toch blijf ik erin vertrouwen dat deze strijd gewonnen gaat worden.
Dus hebben wij alweer aanstalten gemaakt met het opstellen van de toerkalender voor 2021.
Als de lock-down eenmaal zal zijn opgeheven, dan zijn wij er in ieder geval klaar voor.

Daarom besluit ik met de wens;
Blijft allen gezond en misschien rijden we dan binnenkort een rit zoals die uit mijn droom.

P.S. Als je van plan bent om deel te nemen aan een van onze geplande ritten neem dan 
altijd daags van te voren telefonisch of per e-mail contact op met de rit uitzetter.
Dat sluit alle verrassingen uit.

Nico Middelkoop



Van de secretar is

Wegens de Coronaperikelen hebben we de ALV verzet naar 8 mei 2021.

ALV Oud Maar Sterk

2021

U wordt van harte uitgenodigd

aanwezig te zijn op

de Algemene Ledenvergadering,

voor leden en gezinsleden,

van Oud Maar Sterk

-

Zaterdag 8 mei 2021

aanvang 20:00 uur

-

Zalencentrum ’t Klooster

Klooster 1,

4132 BM  Vianen

-

Maximum aantal personen is nog niet te noemen.

-

Het is heel wel mogelijk dat het Corona-virus er voor zorgt dat de ALV

andermaal via het Bulletin en E-mail moet.

Dat moeten we nog even afwachten.

-

Blijf op de hoogte via de Nieuwsbrief en het Bulletin.
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Van de bestuurstafe l
(deze mededeling is als brief met dit Bulletin meegestuurd)

Beste leden,

Tijden veranderen en uw club verandert mee.
Enige uitleg hierover.

1. De behoefte om flexibel te kunnen zijn voor het toeren met elkaar.
1. Een week van tevoren is al aardig te zien hoe het weer zich 

ontwikkeld.
2. Spontaan een rit gaan rijden met elkaar kan met een 

Nieuwsbrief bekend gemaakt worden.

2. Om kosten te beperken gaan we over naar een digitaal Bulletin.
1. Dit zal niet meer per post bij u bezorgd worden (uitzonderingen 

zijn mogelijk).
2. Het Bulletin komt bij u door middel van de Nieuwsbrief.
3. Woordje van de bestuurstafel, ritverslagen, restauratie 

verslagen, reis ervaringen en technische ervaringen, zijn goed 
op hun plek in het Bulletin.

4. Officiele zaken zoals de vergaderstukken voor de ALV en 
daarna de Notulen, uiteraard ook.

5. Ritaankondigingen komen er beknopter in, daar is de 
Nieuwsbrief beter geschikt voor.

6. De snuffelhoek voldoet niet meer aan een behoefte, gezien de 
vulling in de afgelopen jaren, deze vervalt in het Bulletin, tenzij
er aanbod is. 

3. De Nieuwsbrief gaat vooraf aan een rit verstuurd worden.
1. Met daarin gedetailleerde informatie over de komende rit.
2. En een opsomming van geplande ritten.
3. De snuffelhoek kan hier opduiken wanneer daarvoor iets 

aangereikt wordt.
4. Nieuws van de Fehac, over oldtimer tweewielers, zal ook 

opgenomen worden, zoals nu al gebruikelijk.
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4. De website herbergt alle informatie.
1. Zodra een rit aangeboden is, wordt deze als eerste in de website

getoond.
2. En daarna opgenomen in de Nieuwsbrief en vervolgens in het 

Bulletin.

5. Op de eerstkomende  Algemene Ledenvergadering kunnen de 
financiële gevolgen besproken worden.
1. Tevens kan een bedrag worden vastgesteld voor het afdrukken 

en verzenden per post van het Bulletin en de Nieuwsbrief.

6. Bovengenoemde veranderingen verminderen niet het recht, dat een 
lid heeft, op alle informatie die de vereniging publiceert, te 
ontvangen.

7. Hierdoor is het wel nodig dat uw e-mail adres bij de 
ledenadministratie bekend is.

8. De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). 
Het aanmeldformulier en het toestemmingsformulier en de 
privacyverklaring, zijn hiervoor op deze punten door ons aangepast.
1. Het ontvangen per e-mail van verenigingsinformatie hoort bij 

het hebben van het lidmaatschap.

• Daarom het dringend verzoek om uw e-mail adres door te geven, 
zodat alle verenigingsinformatie bij u terecht komt.
(Heeft u recent géén Nieuwsbrief ontvangen, dan beschikt de 
vereniging niet over een werkend e-mail adres van u). 

• Heeft u geen e-mail adres, laat dat dan weten per telefoon of per 
post. Zodat we het Bulletin en de Nieuwsbrief kunnen opsturen.

• Hierdoor weten we hoe groot het aantal af te drukken Bulletins en 
Nieuwsbrieven is.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd en uitziend naar uw reactie.

Het bestuur van uw vereniging,
Oud Maar Sterk
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Van de ledenadministrat ie

Beste leden,

Elders in dit Bulletin kunt u lezen dat wij vorig jaar zijn begonnen met het digitaal
versturen van een Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief dient als aanvulling op het 
Clubblad en de website en bevat gedetailleerde informatie over een komende rit, 
de agenda van geplande ritten, Nieuws van de Fehac over oldtimer tweewielers en
eventueel de Snuffelhoek met vraag en aanbod.

Tot op heden kregen alleen die leden de Nieuwsbrief die via het AVG formulier 
(*1) toestemming hebben gegeven voor het digitaal ontvangen van dergelijke 
nieuwsberichten. 
Om ook de overige leden te kunnen bereiken met de Nieuwsbrief, hebben wij de 
Oud Maar Sterk privacyverklaring hierop aangepast. Het ontvangen van de 
digitale Nieuwsbrief is nu een vast onderdeel van het lidmaatschap en behoeft niet
meer een aparte toestemming.

De privacyverklaring is te vinden op de Oud Maar Sterk website 
www.oudmaarsterk.nl.
Hier selecteert u “Meedoen” in de menubalk en in het dan getoonde scherm vindt
u onder Privacybeleid de link naar de verklaring.
Onder de kop Bescherming persoonsgegevens kunt u ook het AVG formulier 
zelf vinden.

Vanaf nu gaan dus alle leden waarvan wij een e-mailadres kennen, de Nieuwsbrief
ontvangen. 
Mocht u deze liever op een ander e-mailadres willen krijgen, dan kunt u mij 
hierover informeren.
Leden, die hun e-mailadres nog niet kenbaar hebben gemaakt (*2) of inmiddels 
een ander adres hebben, verzoeken wij deze alsnog door te geven aan de 
ledenadministratie. 

(*1) AVG = Algemene verordening gegevensbescherming vanaf 25 mei 2018
(*2) In de eerste jaren van Oud Maar Sterk was het hebben van een e-mailadres 
nog niet zo vanzelfsprekend als tegenwoordig. 

Peter Snellens
E-mail: ledenadministratie@oudmaarsterk.nl
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Van de redactie
Het afgelopen jaar heeft Oud Maar Sterk, tussen het verschijnen van de Bulletins, ook 14 
maal een Nieuwsbrief verstuurd.
Deze kwam alleen terecht bij die leden welke toestemming gaven om per e-mail 
geïnformeerd te worden. En via de website kwamen ook aanvragen hiervoor binnen.

We ervaren dat de Nieuwsbrief een goede aanvulling is op het Bulletin.
Daardoor is het gegroeid tot iets waarvan ieder lid kennis moet kunnen nemen.
Je zou kunnen zeggen dat het bij het lidmaatschap hoort, evenals het Bulletin.

De Nieuwsbrieven van het algelopen jaar zijn te openen onder de tab CONTACT in de 
website.

Voor dit jaar zijn de verstuurde Nieuwsbrieven terug te vinden in de LEDENPAGINA. 
De Nieuwsbrieven met daarin een link naar het Bulletin, komen niet in het openbare 
gedeelte van de website.

Met vriendelijk contact van het digitale front,
Jan van der Poel
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de  Nieuwsbrief
De eerste Nieuwsbrief van Oud Maar Sterk verscheen in september 2019.
Zie de aankondiging in Bulletin 178.

Nu komt de Nieuwsbrief bij alle leden terecht.
Hierdoor ben je nooit verstoken van de laatste activieteiten van de vereniging.

Hoe gaat het digitale Bulletin bij u binnenkomen?

Mogelijk heeft u de e-mail al ontvangen en een kijkje genomen.

Om dit te ervaren kunt u Bulletin 184 al op deze manier bekijken.
Klik hiervoor op de onderstreepte benaming ‘Bulletin 184’.
Hierdoor download je het Bulletin.

Afhankelijk van de instellingen van b.v. Google Chrome, Safari of Firefox, kun je
het openen of opslaan. Bij de keuze voor opslaan komt het vervolgens in de 
downloadmap van je smartphone, tablet of computer.
Waar je het kunt openen om naar hartelust te genieten van de inhoud.

Veel kijk en leesplezier,
Redactie, Jan van der Poel
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Openingsrit  vanuit  Beesd

Wanneer: 2e Paasdag maandag 5 april 2021

Waar: Uitspanning “De Notenboom”
Middenstraat 8  4153 AD  Beesd
Parkeren op het Dorpsplein.

Voor wie: Motoren en bromfietsen.

Starttijd: Inschrijven vanaf 10:00 uur, vertrek 11:00 uur.

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

De hele winter hebben we erop gewacht, rijden met regen, sneeuw en pekel is 
niet best voor onze ouwe 2 wielers en ook niet voor onszelf.

Maar nu met de eerste rit van het jaar georganiseerd door Oud Maar Sterk, 
begint het echt weer te jeuken.
Chroom en lak waren voor de winter in de vaseline gezet, maar dat is er in de 
laatste weken weer netjes afgepoetst, de bandenspanning is op orde, de 
carburateur gereinigd, de puntjes en de bougie nagekeken, de olie ververst, 
ketting, tandwielen en schokbrekers gecontroleerd, alle kabeltjes nagekeken en
gesmeerd en zelfs de verlichting doet het allemaal, niks kan ons meer 
gebeuren.

We klimmen weer op onze ouwe stalen rossen en we gaan er weer tegenaan 
om op deze 2e Paasdag te gaan genieten door een mooie rit te rijden.
Door de zachte winter kunnen zelfs de blaadjes al aan de bomen zitten met 
hier en daar wat bloesem.

Aanmelden: Verplicht, uiterlijk vrijdag 2 april
Elke dag tot 21:30 uur bij
Nico Middelkoop 06-22036358 of 0345-68332
of per e-mail: nwam69@gmail.com

De Coronaregels van het moment worden in acht genomen.
Als u zich daar niet aan wilt  houden, bent u niet welkom!
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Verl ichtingsbalk

Verlichtingsbalk voor de bromfietsdrager

De drager heb ik al lang, zelfs voordat de eersten gekocht werden bij Van Die. 
Bij deze man hebben diverse OMS-ers een drager gekocht. Deze zijn wel 
compleet met verlichting. Maar ja, ik had al een drager en deze is gemaakt van
RVS. Ik wilde echter geen gaten boren in de drager en dan moet je iets anders 
verzinnen voor de verlichting. Ik ben uitgekomen op een kant en klare 
verlichtingsbalk. 

Nadeel is wel dat de
verlichtingsbalk snel de grond
raakte. Vooral bij het rijden over
een drempel. En echt geweldig
vond ik het allemaal niet. Maar
goed, het heeft toch jaren goed
gefunctioneerd.

Op een gegeven ogenblik was ik het zat en besloot maar om wat anders te 
verzinnen. Ik wilde nu de verlichtingsbalk op de drager hebben. Hoe dan? 
Eerlijk gezegd heb ik daar best wel een poos over na moeten denken. 
Nu eerst maar de materialen die ik gekocht heb. Een aluminium koker van 100 
x 8 x 2 cm, een U-profiel van 95 x 2,5 x 2,5 x 2,5 cm, 2 led-verlichtingsunits 
en 2 kenteken verlichtingsunits. Snoer, stekker en popnagels had ik nog.

Het aluminium heb ik gekocht bij Aluminiumopmaat uit
Maasdijk. Dat bedrijf heeft heel veel soorten profielen.
Nadeel is wel dat verzenden 17 euro kost en voor ophalen
moet je 3 euro betalen. Vreemd, maar het is niet anders.
Ik moest een keer daar in de buurt zijn en heb dat gelijk
gecombineerd met het ophalen. De verlichting komt van
Lilaled uit Nieuwegein. Prima service verleent dat bedrijf. 

De verlichtingsunits zijn half inbouw. De
kentekenverlichting gewoon opbouw. Eerst de omtrek van
de verlichtingsunits op het aluminium getekend en
vervolgens uitgefreesd.

Dan het U-profiel met
popnagels vastgezet aan de
smalle kant van de koker. Het
U-profiel past strak over de
RVS koker van de drager. 
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Uiteraard heb ik wel opgeschreven hoe de electra aansluitingen waren van de 
oude verlichtingsbalk. In de stekker staan nummers. Die nummers 
corresponderen weer met een bepaalde lamp, remlicht rechts, richtaanwijzer 
links, etc.. Dat simpelweg opschrijven of gewoon een schema-tje maken. Bij 
het aansluiten van de nieuwe verlichting heb je daar veel gemak van. 

Na montage van de verlichting heb ik de kopse kanten van de koker 
dichtgemaakt.
Vervolgens heb ik de kentekenplaat met popnagels vastgezet.

De nieuwe verlichtingsbalk druk ik zo op de drager en deze zit uit zichzelf al 
aardig vast. Voor de zekerheid doe ik wel 2 fietsbandjes om de verlichtingsbalk 
en drager.

Nu heb ik geen last meer dat de verlichtingsbalk de grond raakt bij het 
hobbelen over een drempel.

Kees Wolswijk
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Bolbloemenrit  vanuit
Roelofarendsveen

Wanneer: Zondag 18 april 2021

Waar: ‘t Veen eten & drinken
Langeweg 16  2371 EG  Roelofarendsveen.
Parkeren op plein bij de watertoren met de Tulp of
Parkeren met aanhanger op de parkeerplaats bij
voetbalvereniging DOSR, GPS 52.204930, 4.634264
Pluscode in Google Maps: 6J3M+WV Roelofarendsveen,
vandaar RA en op Rotonde 3de afslag, voor Gemeentehuis
LA naar het startpunt.

Voor wie: Leden en liefhebbers op oldtimer bromfietsen.

Starttijd: Verzamelen vanaf 9:30 uur, 
vertrek 10:30 uur

Kosten: € 5,00. Voor leden gratis.

Ritomschrijving: Gratis koffie o.i.d. bij de start.
Follow-up, voor ontspannen genieten van de 
voorjaars bloeiers.
Voor de pauze gaan we richting Leiderdorp, Oegstgeest en 
door naar Noordwijk aan Zee 
Daar pauzeren we voor een lunch naar ieders keuze.
Na de pauze rijden we o.a. door Noordwijkerhout, Lisse
en Buitenkaag naar Roelofarendsveen. Ongeveer 75km.

Informatie en aanmelden:
Verplicht vooraf aanmelden bij
Jan van der Poel
Tel. 06 4369 0837   
E-mail poel.j@oudmaarsterk.nl
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Stel je op de hoogte van de geldende corona maatregelen en handel ernaar.
Breng jezelf en anderen niet in gevaar.



Bijzondere (2)wielers
vastgelegd door ... Oud Maar Sterkers

Kreidler Florett
Een Kreidler met Honda motor.

Dirk van den Broek nam deze foto in een klein dorp in Thailand, tijdens 
familiebezoek in 2015.

Misschien wel de eerste 4 takt Kreidler.

Nr 184 maart 2021 pagina 14

Maak een foto van een bromfiets of motorfiets waar iets bijzonders mee is. Bijvoorbeeld in een vreemde situatie, of 
met bijzondere aanpassingen. Vermeldt erbij waar het is of hoe je het hebt gevonden. En als je wilt, je naam erbij. 

(Niet bedoeld voor foto’s die geplukt zijn van het internet.)



King Wil lemrit  vanuit  Kedichem

Wanneer: Dinsdag 27 april 2021

Waar: Kedichem, Kerkstraat, 4247 EL 
Feesttent bij de kerk

Voor wie: Bromfietsen en motoren

Starttijd: Inschrijven vanaf 9:30 uur, 
vertrek 10:30 uur

Kosten: € 5,00. Voor leden gratis.

Informatie en aanmelden:
Verplicht vooraf aanmelden bij
Peter de Koster
Tel:  06 1294 6129  of  0183 563 758
E-mail famdekoster@hotmail.com

Let op !!!
Deze rit gaat alleen door als de Koningsdag festiviteiten in Kedichem ook door 
gaan.
Om teleurstelling te voorkomen neem altijd eerst telefonisch contact op !!!

De Coronaregels van het moment worden in acht genomen.
Als u zich daar niet aan wilt  houden, bent u niet welkom!
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En voor iedereen die weer graag wil toeren, en wie wil dat nu niet?
We zijn allemaal afhankelijk van de virusdreiging die aanwezig is.

En de maatregelen die daaruit voortvloeien.

Voor alle ritten die hier aangekondigd worden geldt dus dat ze alleen 
doorgang kunnen hebben als de situatie het toelaat.

En toch veel en zoveel mogelijk toerplezier toegewenst.



Bijzondere (2)wielers
vastgelegd door ... Oud Maar Sterkers

Sunbeam 4 cilinder

Voor u gespot op de IWKR (International West Kent Run) in Aylesford.

Mijn moeder had een Engelse vriendin die Ivy heette, zij was niet alleen aardig 
en vooral leuk, maar haar uiterlijk !!  Ze vertelde dat ze in haar jeugdjaren op 
'n Sunbeam reed en wel 'n 4 cilinder. 

Ik heb jaren gezocht naar 'n 4-cilinder Sunbeam en nooit gevonden, toch 
bestaan ze dus.  Deze staat geregistreerd bij 'n Pioneersclub, ik kan echter 
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haar leeftijd niet vinden. (overigens kom ik bij de Nederlands VMC 'n 
soortgelijke machine op foto tegen, dezelfde?)

De Sunbeam op foto zou de voorloper 
van de Honda Goldwing zijn, ook 'n 
fauteuil en 4 cilinders.

Deze fiets heeft  de lange rit, 
105 mijl, uitgereden.

Stan van Asten
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Mondkapje

Het is een beroerde tijd nu. Niet veel kunnen rijden en dan is het onderhoud 
ook minimaal. Je hebt dus niet veel te doen.

Gelukkig bracht mijn zus uitkomst. Zij is erg handig met haken, breien, 
poppetjes maken, etc. en is heel creatief. Zij vertelde mij dat zij mondkapjes 
ging maken met een leuk patroontje.

Ik vertelde haar dat dat niet zo moeilijk is.
Dat iedereen dan wel kan. Volgens haar was
dat echt niet zo makkelijk en ik kon dat
zeker niet.
Dat laat je je toch niet zeggen. Zullen
wedden om een flesje port, stelde ik voor.
Dat is goed, was haar antwoord.

Wat zal ik gaan gebruiken? In de kast lag nog een oud T-shirt van Oud Maar 
Sterk. Niet meer bruikbaar. Is sterk in de was gekrompen, laat ik maar zeggen.
Ik heb meer dingen gemaakt, dus kan ik wel overweg met de naaimachine. 
Na veel knoeien en rotzooien heb ik toch
een mondkapje geproduceerd.

Maar het is best moeilijk, dat moet ik eerlijk
bekennen. Het zal ook geen schoonheids-
prijs winnen.
Maar wel bruikbaar als mondkapje. Al met al ben ik er best een poos aan bezig 
geweest.
Wat foto’s gemaakt en naar mijn zus gestuurd. Ze
vond het best aardig gelukt. Hoe lang heb je er over
gedaan, vroeg ze. Ik schat een klein half uurtje, was
mijn antwoord.

Het flesje port had ik verdiend.

Eerlijk, ik ben er wel een paar uur aan bezig geweest.
Wat een waardeloos werk. Ik mag het van mijn
vrouw ook niet dragen.
Anders wil iedereen er zo eentje, was haar reactie.

Kees Wolswijk
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Kreidler -tocht   Maas-Moezel

Reisverslag

opgetekend door Pierre Keulen.

Vrijdag 25 juni 2004
Na diverse nachten van dromen “niet zo hard“, “niet zo hard “ was het dan 
eindelijk vrijdag 25 juni 2004, de dag dat Gerard en Dolf in Urmond zouden 
arriveren rond 14:00 uur.
Pierre had verlof genomen echter, geen Gerard en Dolf te zien.
Dolf had de hele nacht nodig gehad om zijn 66 tiger Kreidler af te maken voor 
het vertrek.
Na telefonisch contact onderling bleek dat Dolf rond 4 uur bij Gerard zou 
arriveren en dat de Kreidler van Dolf op de autobaan supergoed liep.
Wat een kwaliteit en blind vertrouwen op dit Duitse merk!!
Rond zeven uur ‘s avonds arriveerde het stel in Urmond waar ze werden 
opgewacht door de fam. Keulen. Na de inwendige mens behoorlijk versterkt te 
hebben zocht Dolf, hartstikke kapot, het aangewezen nest op.
Gerard en Pierre bespraken de route van de volgende dag.
Resultaat: de krat bier was leeg en de geest behoorlijk verruimd.
Of dit een voorteken voor de rest van de reis was?

Zaterdag 26 juni 2004
De motoren waarmee we vertrokken waren van de volgende bouwjaren:

Dolf: 1966

Gerard: 1965

Pierre: 1964

Zo zagen de kilometerstanden er voor het vertrek van de reis uit op de tacho's 
van onze Kreidlers:

• Dolf: 00193
• Gerard: 19706
• Pierre: 09652

Rond 9 uur ‘s morgens vanaf huize Keulen vertrokken wij met onze Kreidlers 
richting Maastricht terwijl we uitgezwaaid werden door de vrouw des huizes.
Via de A2 reden we naar Luik (Liège).
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In Luik gingen we via de N92 
richting Huy, waarna we de N95
richting Dinant namen langs de 
prachtige oevers van de Maas 
met zijn mooie oude gebouwen.
In Dinant werd het eerste 
terrasje gepikt waar Dolf en 
Gerard de eerste Franse les 
kregen.

Wij vervolgden onze weg en 
stopten op een parkeerplaats 

bij een prachtig kasteel uit de Renaissance.
Hier werden we veel aangesproken door voorbijgangers, die vroeger ook een 
soortgelijke Kreidler hadden gereden.
Door de Maas te volgen kwamen wij in
het stadje Givet sur la Meuse.

We vonden hier wel een hotel maar
geen slaapplaats voor de motoren.
Daarom reden we door naar Aubrives,
waar we in hotel “Debette”
ovemachting voor ruiter en paard
vonden.
Uit dankbaarheid werd er gelijk een
Trappist-party geregeld.

Na deze party moesten we op zoek
naar ons nest in de dependance aan de overkant van de weg. Naderhand bleek
deze party duurder te zijn dan de ovemachting. In de dependance werd gelijk 

een warm bad genoemen door 
Pierre. Helemaal schoon en 
welriekend togen we terug naar
de overkant alwaar we genoten
hebben van een heerlijk diner 
en Grimbergen.

Hierna zijn we doodvermoeid 
gaan slapen en daardoor 
hebben we de voetbalwedstrijd 

Nederland-Zweden gemist en hoorden we pas ‘s morgens de uitslag.
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Deze nacht werden links en rechts een boompje omgezaagd, maar de daarbij 
behorende geluiden vielen tamelijk mee.

Zondag, 27 juni 2004
De kilometerstanden voor het vertrek:

• Dolf: 00365
• Gerard: 19891
• Pierre: 09821

Na ‘s morgens ontbijt genoten te hebben
in Debette hoorden we dat Nederland gewonnen had dus toen kwamen de 
meegekregen oranje eieren op tafel.

Rond half tien vertrokken we 
richting Fumay, waar we na 
enkele kilometers de Maas 
verlieten en afbogen richting 
Bouillon en we de prachtige 
loop van de Samois volgden.
Het weer was geweldig en we 
knalden flink door, door 
prachtige Ardense dorpje’s met
bruggetje's en oude gebouwen.
Na enkele keren gevraagd te 

hebben voor een hotel bleek hier nog veel dicht te zijn en moesten we 20 
kilometer verder naar hotel Renaissance te Herbeumont waar we goed 
geslapen, goed gedronken en goed gegeten hadden.
Hier bleek Dolf zijn harnas kwijt te zijn en Gerard zijn Kreidler wilde niet meer 
staand slapen.
Niet getreurd, verder !!!

Maandag 28 juni 2004
• Dolf: 00526
• Gerard: 20063
• Pierre: 09980

Vertrek Hebreumont om
kwart over 9 zonder
harnas richting Arlon.
Halfweg zijn we
afgebogen van de
Samois richting Vierton
Montmedy Stenay.

Nr 184 maart 2021 pagina 21



Bij Stenay gingen we de Maas weer volgen richting Dun waar de twee 
hollanders een salade paysan kregen voorgeschoteld.
Via de D964 gingen we vervolgens richting Verdun.
Dwars door Verdun waar we oude gebouwen wilden gaan bezoeken.

Echter we reden zo snel dat we Verdun alweer uit reden voordat we er erg in 
hadden.
We hielden vervolgens St. Mihiel aan waar we in een Bikers hotel met schuur 
logeerden.
In de schuur konden we kleine reparaties verrichten zoals aan de voorkant een 
kamwiel bij Pierre een wisseling van 14 naar 13.
Hier dronken we
voorbeeldig Irish coffee
na het eten.
In Saint Mihiel zijn we
prachtige foto’s gaan
maken bij de uitlopers
van de Maas.

Wordt vervolgd 

in Bulletin 185
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Milieuzone   ‘s Gravenhage

Milieuzone voor bromfietsen in Den Haag vanaf 1 december 2020

Vrij geruisloos is op 1 december 2020 de milieuzone
voor brom- en snorfietsen in de gemeente Den Haag in
gegaan. De gesloten verklaring geldt voor voertuigen
met een datum eerste toelating (DET) uit 2010 en eerder.
Brommobielen en elektrisch aangedreven brom- en
snorfietsen zijn wel toegestaan.
Grappig detail: via de Geestbrug die Voorburg en
Rijswijk met elkaar verbindt, doorsnijdt een milieuzone-
vrije corridor de gemeente tussen Den Haag stad en Den
Haag Leidschenveen-Ypenburg.

Tot 1 maart 2021 worden er bij overtredingen nog geen
boetes opgelegd, wel krijgt u een waarschuwingsbrief.

Ontheffingsmogelijkheden
Bezitters van oldtimer brom- en snorfietsen kunnen een ontheffing 
aanvragen (behoudens wijziging van beleid). Voor de legeskosten daarvan, 
zie de vergelijkingstabel in dit artikel.

1. Voor 2-takt brom- en snorfietsen van 30 jaar en ouder kan jaarlijks een 
ontheffing aangevraagd worden. U als eigenaar krijgt hiermee het recht 
om maximaal 40 dagdelen per jaar met een van de aangemelde 
brommers in de milieuzone te rijden. U mag meerdere kentekens 
aanmelden als u wilt. Een dagdeel loopt van 0.00 tot 12.00 uur en van 
12.00 tot 0.00 uur. U meldt vooraf bij de gemeente wanneer u een 
dagdeel wilt gebruiken. Het is ook mogelijk achteraf een melding te 
doen. Dit moet u wel doen op de dag dat u de rit maakt. Als u 
bijvoorbeeld de rit die u ’s ochtends bent begonnen wilt verlengen, dan 
moet u bij thuiskomst uiterlijk om 0.00 uur een melding doen voor het 
2e dagdeel.

De 2-takt ontheffing is 12 maanden na uitgifte geldig en moet jaarlijks 
worden verlengd.
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2. 4-takt brom- en snorfietsen uit 2010 en eerder mogen nog dagelijks in 
Den Haag rijden. 
Hiervoor dient bij een door de gemeente aangewezen bromfietszaak 
vastgesteld te worden dat het om een 4-takt gaat (keuren). Een lijst van 
deze zaken is te vinden op de website van de gemeente. Met behulp van
het keuringsbewijs kunt u per kenteken een 4-taktontheffing aanvragen 
bij de gemeente Den Haag (*). 

De 4-taktontheffing blijft geldig. Jaarlijks opnieuw aanvragen is niet 
nodig. De ontheffing hoort bij het voertuig. Bij verkoop gaat de 
ontheffing mee naar de volgende eigenaar.

(*) 4-Takt eigenaars voor wie het lastig is om deze te laten keuren, 
bijvoorbeeld omdat men niet in Den Haag woont, maar die toch 
incidenteel Den Haag in willen, kunnen hun brommer uiteraard wel 
aanmelden voor de (2-takt) oldtimerontheffing wanneer deze 30 jaar of 
ouder is.

Den Haag valt met de motivatie voor dit verbod terug op oude 
onderzoeksrapporten van o.a. TNO over bromfietsuitstoot. Onderzoeken 
waarbij al eerder in het blad Bromfiets grote vraagtekens zijn geplaatst. 
Bovendien was er een recenter onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de 
gemeente zelf, waaruit blijkt dat de deelname aan het dagelijkse verkeer 
van oldtimers te verwaarlozen is (0,15 %). En rijden er steeds meer 
oldtimers inmiddels op de schone brandstof Ecomaxx. 
Ook een volledige vrijstelling voor 2-takters van 30 jaar en ouder had 
daarom voor de hand gelegen. Met de 2-takt vrijstelling van 40 dagdelen, 
die ook nog verdeeld moet worden over het aantal door de aanvrager 
aangemelde bromfietsen en bovendien jaarlijks opnieuw moet worden 
aangevraagd, zullen slechts weinig eigenaren tevreden zijn.

Amsterdam versus Den Haag
Na Amsterdam (1 januari 2018) is Den Haag nu de tweede gemeente die 
een milieuzone voor brom- en snorfietsen heeft ingesteld. Beiden bieden 
een ontheffingsmogelijkheid voor oldtimers, maar deze zijn verre van 
identiek:
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Amsterdam Den Haag

Leeftijdsgrens >= 30 jaar 2-takt: >= 30 jaar
4-takt: 2010 en ouder, na keuring

Aanvragen 
2-takt

Per kenteken, gaat 
mee bij verkoop

Op eigenaar. Meerdere kentekens per 
ontheffing mogelijk (*).

Aanvragen 
4-takt

Per kenteken, gaat 
mee bij verkoop.

Eenmalig, bij het voertuig. Gaat bij 
verkoop mee naar de nieuwe eigenaar.

Wanneer Alleen weekend (vr 
12.00 – ma 12.00) + 
bepaalde feestdagen.

40 dagdelen (00.00-12.00 of 12.00-
24.00). Weekend en doordeweeks. 
Verdelen over aangemelde kentekens.

Tarief 2021 €25,40 per kenteken.
Jaarlijks vooralsnog 
automatisch (gratis) 
verlengd.

2-takt = €25,35 jaarlijks per 
ontheffing.
4-takt = €30,40 eenmalig, exclusief 
keuringskosten.

Wachttijd 
aanvraag

Vrijwel gelijk, 
digitaal.

Kan volgens de gemeente site tot wel 8 
weken duren.

Gebruik Geen speciale 
handeling nodig.

Vooraf of achteraf per keer (in het 
gebruikte dagdeel) online aanmelden 

(*) Indien geen gebruik wordt gemaakt van de speciale 4-takt ontheffing, kun je 
onder deze ontheffing ook 4-takters van 30 jaar en ouder aanmelden.

Wie volgt?
Het wachten is nu op een derde gemeente die beperkingen gaat opleggen in het 
bromfietsgebruik En met waarschijnlijk ook weer zijn eigen 
ontheffingsmogelijkheden. 
De FEHAC pleit ervoor om ook oldtimerbrommers onder te brengen in de 
harmonisatiebepaling van 2019 zodat ook zij, net als klassieke auto’s, altijd 
toegang hebben tot milieuzones.
Het argument van de minister om dit in 2019 niet te regelen was dat volgens haar 
de brommers voornamelijk binnen de eigen gemeente gebruikt worden. Dat geldt 
echter juist niet voor onze oldtimers, met onze toertochten doorkruisen we veel 
steden en dorpen. Een lappendeken van milieuzones maakt het zo goed als 
onmogelijk dat dan nog te organiseren.

Peter Snellens
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Milieuzone   ‘s Gravenhage

Milieuzone voor bromfietsen in Den Haag – Ontheffing aanvragen

M.i.v. 1 december 2020 is er in Den Haag een milieuzone voor brom- en 
snorfietsen ingevoerd. Voertuigen van 2010 en ouder hebben, behoudens enkele 
uitzonderingen, geen toegang meer. Vanaf 1 maart 2021 wordt bij overtreding 
verbaliserend opgetreden:

Feitcode Omschrijving Sanctie

R 560 c bromfiets of snorfiets met in werking zijnde 
motor in als milieuzone aangeduid gebied 
(C13)

€ 70 + € 9 
administratiekosten 
(tarief 2021).

Voor 2-takters van 30 jaar en ouder en voor 4-takters van 2010 en eerder kan via 
internet een ontheffing aangevraagd worden. Zie ook het andere artikel over deze 
milieuzone in dit blad.
• Legeskosten 2-takt ontheffing:   jaarlijks €25,35 (tarief 2021). Registreren 

meerdere brommers op de ontheffing is mogelijk (*).
• Legeskosten 4-takt ontheffing:   eenmalig €30,40 (tarief 2021). Plus kosten van

de keuring.

(*) 4-Takters die je niet wilt laten keuren, kun je onder de 2-taktregeling 
aanmelden wanneer het voertuig 30 jaar of ouder is.

Meer informatie is te vinden via Google met zoektekst “Ontheffing oldtimer 
brommer Den Haag”.
Aangezien het overgrote deel van onze oldtimers 2-takters zijn, volgt hieronder 
voor deze categorie een korte handleiding. De aanvraag voor de speciale 4–
taktontheffing wijkt daar niet veel van af.

Benodigde gevens:
• kopie van de kentekencard (voorkant met kenteken en naam eigenaar), 

bestandstype bmp, gif, jpg of pdf. (*);
• naam, adres en woonplaats, volgt uit inloggen met DigiD;
• e-mailadres, voor bevestigings e-mail en de ontvangst van de ontheffing;
• telefoonnummer;
• DigiD  (met uw DigiD kunt u o.a. inloggen op websites van de overheid),
• Betaalmethode: iDEAL of Visa/Mastercard.
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(*) Om vergissingen bij de aanvraag en de verwerking daarvan te voorkomen, 
zeker wanneer het om meerdere bromfietsen gaat, is het aanbevolen om de naam 
van de ingescande kentekencard identiek te maken aan dat van het kenteken. 
Dus niet een standaard naam als Scan001.jpg, maar bv 99-FHX-8.jpg.

Aanvraagproces:

1. Ga naar de website van Mijn Den Haag: www.mijndenhaag.nl 

2. Inloggen met uw DigiD.

3. Het <Welkom op MijnDenHaag> scherm wordt getoond met daarin een 
aantal keuze mogelijkheden (blokjes).

4. Kies Mijn Zaken.
In het <Mijn Zaken> scherm, ga naar het deel Veelgestelde vragen, klik op
Welke zaken kan ik bekijken in Mijn Zaken? Klik op de V-pijl om de 
tekst daaronder te tonen. En dan ziet u onderstaande mogelijkheden:
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5. Kies Ontheffing brommers.
In het <Ontheffing milieuzone brom- en snorfietsen aanvraag> scherm, 
browse naar Ontheffing 2-takt oldtimer aanvragen en klik op de groene 
aanvraag knop.

6. In het <Aanvraag> scherm kiest u het aantal bromfietsen wat u wilt 
aanmelden (max 3). Meer dan 3? Deze kunnen achteraf toegevoegd 
worden aan de ontheffing.
Vul de kentekens in en upload voor elk kenteken de kopie van het 
kentekenbewijs.
Klik op Volgende.

7. In het volgende scherm staan uw persoonlijke gegevens (vanuit uw DigiD), 
vul deze aan met telefoonnummer en e-mailadres en klik op Volgende.

8. Controleer uw gegevens, klik op Vorige om de aanvraag te wijzigen of 
anders op Ontheffing betalen.

9. Betaal de aanvraag, bijvoorbeeld via iDEAL en vergeet daarna niet af te 
loggen.

10. Indien alles correct is verlopen dan krijgt u een bevestigings e-mail met 
daarin het dossiernummer van uw aanvraag.

11. De aanvraag wordt door een medewerker van de afdeling Handhaving in 
behandeling genomen en na enige tijd krijgt u per e-mail een brief met de 
verleende ontheffing.

In mijn geval kreeg ik de ontheffing binnen enkele dagen, maar de website 
van de gemeente vermeld een maximale termijn van 8 weken.

Veel succes!

Peter Snellens
28 januari 2021
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F E H A C

Federatie Historische Automobiel – en Motorfietsclubs

Volledige berichtgeving staat op de FEHAC website.

Nieuwsbrief november 2020

Milieuzone oude brommers Den Haag

Milieuzone Den Haag voor oude brom- en snorfietsen per 1 december 2020 van
kracht. De gemeente Den Haag voert haar milieuzone voor bromfietsen per 1 
december 2020 in. 
Voor oldtimers brom- en snorfietsen is een uitzondering gemaakt. Met 
ontheffing mag men met een 30+ brom- of snorfiets maximaal 40 dagdelen de 
milieuzone in.
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Belevenissen van Motorpiet

Snuffe lhoek

Aangeboden:

Zeer mooie motorjas met beschermstukken. 

Van het topmerk Ghibili,
maat L. 
Deze jas is nauwelijks
gedragen en is in staat van
nieuw. 
Jas heeft een uitritsbare
binnenvoering. 
Vraagprijs 35 euro.

Info: 
Kees Wolswijk
e-mail:
1872mail@gmail.com
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Toer  –  en Evenementenkalender
Wanneer Wat Waar Wie* Info bij Telefoon Info in

05-04-21 Openingsrit Beesd M+B Nico Middelkoop 06 2203 6358 Nr.184

18-04-21 Bolbloemenrit Roelofarendsveen B Jan van der Poel 06 4369 0837 Nr.184

27-04-21 KingWillemrit Kedichem M+B Peter de Koster 06 1294 6129 Nr.184

08-05-21 ALV Vianen Allen het bestuur
Zie in 

Colofon
Nr.185

15-05-21 Koffieklets Montfoort M Michael van Asten 030 603 4853 Nr.185

24-05-21 Pinksterrit Nieuw-Vennep M+B
Manuel Lutgens

Rien de Koning

06 5461 4783

06 1551 8425
Nr.185

30-05-21 Koffieklets Beek M Herman Hofmeijer 06 1212 0135 Nr.185

11-07-21 Koffieklets Veghel M Stan van Asten 06 5737 3182 Nr.186

22-08-21 Lingerit Rhenoy M+B Nico Middelkoop 06 2203 6358 Nr.186

Molenrit Roelofarendsveen B Jan van der Poel 06 4369 0837 Nr.

25-09-21
NationaalVete-

raanTreffen
Woerden Allen Bestuur Info op www Nr.187

Snertrit B+M NIEUWSBRIEF    en Nr.

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

Andere Evenementen

zaterdag 17 en zondag 18 april 2021 Autotron Graafsebaan 133, 5248 NL  Rosmalen
Oldtimerbeurs voor Motoren, Bromfietsen en Fietsen
Info: http://www.oldtimerproducties.nl/

OLDTIMER/BEURZENhttp://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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Clubart ikelen

• Mutsen
• Pennen
• Zakmes
• Stikkers
• T – shirts
• Applicaties
• 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.

Volledig 
overzicht 
met 
prijzen 
staat op 
de website

Slechts €4,50




