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Bestuur

De Nederlandse Ariel Club is opgericht op 24 mei 1966 en 
ingeschreven bij de K.v.K. Amsterdam onder nr. 40532956
De contributie is € 30,00 per jaar, betaling via automatische 
incasso (eind januari) - Gezinsleden € 10,00 per jaar.
Contributie dient vòòr 1 maart te zijn voldaan.
IBAN: NL79 INGB 0002 6709 48 - BIC: INGBNL2A
Het clubblad verschijnt 5x per jaar. Website: www.arielclub.nl

Voorzitter: 

Marco Boelis

Kantbeugel 48, 1648HW De Goorn,  

tel: 0229-543 715; 06-4670 6293

E-mail: voorzitter@arielclub.nl

Penningmeester & ledenadministratie:

Hans van der Linden,  

Beekvloed 40, 5408 NG Volkel,  

tel: 06 - 10 03 65 66

E-mail: penningmeester@arielclub.nl

Secretaris: Rein Heerkens, 

Pastoor Lathouwersstraat 22, 

5473 GR Heeswijk-Dinther,

tel: 06 - 54 97 14 85

E-mail: secretaris@arielclub.nl

Public Relations:

Rob Van Asten, 

Beverhoeve 15, 3831 TD Leusden, 

tel: 033 - 494 6746 of 06 - 14 68 02 12, 

E-mail: mail@robvanasten.nl

Toercommissaris & Webmaster:

Paul Montanus, 

Molenstraat 2, 4021 GD Maurik

tel: 0344 - 691 498 

E-mail: toercommissaris@arielclub.nl

Technisch adviseur/documentatiecentrum

Willem Molenaar 

Westerstraat 110, 1655 LG Sijbekarspel

tel: 0229 - 591 407 

E-mail: adviseur@arielclub.nl

Redactie & opmaak clubblad:

Aad Versteeg

Roswinkelerstraat 35

7895 AL Roswinkel

06 - 23330229 

E-mail: redactie@arielclub.nl

Fehac vertegenwoordiger: 

Ardy Notenboom, tel: 06 – 1139 8009

E-mail: fehac@arielclub.nl

De N.A.C. is lid van de Eenhoornfederatie

Zie website: www.eenhoornfederatie.nl/agenda/

Dit blad wordt gesponsord 

en gemaakt door:

Uraniumweg 17, Amersfoort

033-750 35 85  -  www.bizzprint.nl

andere activiteiten:

Stel uw fotoalbum on line samen en 

ontvang de gedrukte exemplaren thuis!

www.pictoprint.nl/fotoboek

Ook voor foto’s op canvas of als poster.

Niet alleen voor Matchless! 

Grote voorraad: tapeinden, bouten, 
moeren in BSC, BSW, BSF, BA.
Vetnippels, benzinekranen
Koperenleiding Ø 1/8-3/16-1/4-5/16-3/8
Soldeertules + wartelmoeren, 
Avon banden, Lucas en Norton 
onderdelen. 

Ook regelmatig leuke Ariel onderdelen

The Matchlessshop VOF
Johan Geertshuis
Tel: 0493-599318
geertshuis@zonnet.nl
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In het weekend van 14-15 sep-
tember was de L(ange) A(fstands) 
R(it) gepland. Zaterdag om 10 uur 
verzamelen bij Van der Valk in 
Eemnes. Al gauw reden we over 
de mooiste weggetjes van het 
Gooi onder een heerlijke zon, met 
een zomerse weersvoorspelling 
voor de rest van het weekend. 
Het Coltje knorde genoeglijk 
en trillingvrij. Een heel nieuwe 
ervaring. Rob Schol bouwde het 
blok in juni opnieuw op na een 
vastloper. De Colts waar ik tot nu 
toe op reed, trilden tussen de 65 
en 80 km/u in 4. Deze dus niet 
meer en dat is bijzonder prettig. 
We lunchten aan de IJssel op een 
zonnig terras, vóór we per pont 
de IJssel overstaken voor een prachtrit over Veluwse dreven, 
waaronder een aantal zandweggetjes. ‘s Avonds was er een 
gezellig samenzijn in een trekkershut, waarbij we diepgaand van 
gedachten wisselden tot vroeg in de morgen onder het genot van 
divers troostrijk vocht . Op zondagmorgen weer naar huis, na de 
fotoshoot (zie vooromslag). 

Geweldig ook weer deze LAR: het was de vierde keer dat ik 
er bij was. Het is voor mij één van de mooiste evenementen 
in de kalender van de Arielclub. Complimenten voor Marco 
die er ieder jaar weer een prachtrit van weet te maken. Het 
blijft mij verbazen dat niet meer leden van de Arielclub op 
zaterdagmorgen in Eemnes klaar staan met hun Ariel. 

Een paar dagen na de LAR wendde ik de autosteven naar Eefde, 
een dorpje bij Zutphen waar ik een nieuw lid bezocht (zie het 
verslag op blz 12-13), en op 3 november naar Gouda, naar de MB 
bij Jaap Addicks (zie verslag op blz 26-27).

Wat het redactiewerk betreft: ik raak wat beter vertrouwd met 
het opmaakprogramma. Ik heb het vorige blad thuis gemaakt. 
Met de computer ben ik een dag naar Herman gegaan, die 
nog vele punten op i’s gezet heeft. Daarna is de digitale versie 
verstuurd. waarna het papieren blad na twee weken in de 
brievenbus lag. 

Ook dit blad heb ik thuis opgemaakt, en op 5 november ga ik 
naar Herman om het geheel met hem door te nemen. Ik zal de 
digitale versie omstreeks 5 november versturen. Het papieren 
blad zal bij eenieder voor eind november in de bus liggen. 

Dit is het laatste blad van 2019.  De sluitingsdatum kopij voor 
het eerste nummer van 2020 ligt vóór de jaarvergadering (zie 
hieronder). Ik ga in de eerste week van februari 6 weken naar 
Suriname en ik wil blad 1 2020 vóór vertrek de deur uit hebben.

Van de redactie In dit nummer:

4
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5
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9
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Ingezonden foto's 

Sluitingsdatum kopij volgende blad:  Zondag 19 januari 2020

Foto voorpagina:

de 11 deelnemers aan 
de LAR met hun Ariels. 
Een prachtige rit over de 
mooiste weggetjes van 
Nederland had Marco 
uitgezet. Hier voor vertrek 
op zondagmorgen op de 
camping in Doesburg. 
Rechts de viercylinders en 
links de ééncylinders en 
een tweecylinder.
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November 
17 Ruilbeurs Wormer, clubstand bemand door Kees v. Kampen en Marco Boelis.

29 nov- German Christmas Dinner 2019, hotel Camp Reinsehlen, bij Schneverdingen.
1 dec Meer info: Jens Beusse, beusse@t-online.de, +49 162 249 5199. Zie ook blz.15.

December 
14-15 Central Classics beurs,  Expo Houten hallen langs de A27. Beurs voor oldtimer motoren 

en bromfietsen. Gratis parkeren, Zaterdag. 10.00-17.00 uur, zondag 10.00-16.00 uur. Voor 
meer info: www.centralclassics.nl. December 

Januari 
11-12 Internationale Oldtimerbeurs Motoren, Bromfietsen en Fietsen, Autotron Rosmalen, 

za+zo 10.00 - 17.00 uur. Graafsebaan 133, 5248 NL, Rosmalen, Tel 073 - 52 33 301, Mail: 
info@oldtimerbeurs.net. Entree 10 euro (online).

16-19 Interclassics Maastricht, Vr 10.00 - 20.00, za+zo 09.00 - 18.00 uur. Entree 17,50.
 MECC Maastricht | Forum 100, 6229 GV Maastricht. Meer info: www.ic-tm.nl/

26 Algemene Leden Vergadering NAC
Komt allen! Vanaf 11.00 uur is er de bekende onderdelenmarkt, ieder lid kan meedoen.
Om 13.00 u begint de vergadering. Dorpshuis, Graaf Florisstraat 4a, 4121 EL Everdingen. 
Zie agenda ALV op blz 8.

Februari
15 Oldtimer Tweewielerbeurs Zuidbroek. Geopend 9.00 - 16.30 uur. Burgemeester 

Omtaweg 4, 9636 EM Zuidbroek.

20-23 Motorbeurs Utrecht. Geopend do 10.00 - 21.00 uur; vr 10.00 - 22.00 uur; za + zo 10.00 - 
18.00 uur. Jaarbeursgebouw, Jaarbeursplein 1, 3521 AL Utrecht.

Maart
14-15 Classic Motor en Bromfietsbeurs Leek. Sportcentrum Leek, de Schelp 35, 9351 NV, 

Leek. Za + zo  9.00 - 17.00 uur. www.classicmotor-bromfietsbeurs.nl.

28 Motormarkt Hardenberg, 8.00 - 16.00 uur. Manege Hoogenweg, hoogenweg 52, 7793 
HM. www.motormarkthardenberg.nl

April
5 Indoor Eenhoorntreffen. Dorpshuis ‘t Trefpunt Austerlitz, Schooldwarsweg 19, 3711 BM 

Austerlitz. Van 11.00 - 16.00 uur. Georganiseerd door de Royal Enfield Club Nederland.

Mei
15-17 NAC Rally 2020: Camping Molencaten Park Landgoed Ginkelduin, Scherpenzeelseweg 

53, 3956 KD Leersum. Voor meer informatie zie pagina 9.

Agenda 2019-2020Agenda 2019-2020Agenda 2019-2020

Nieuwe leden:  Marnix Valke, Arensgenhout
  Jos Looij, Utrecht
  Bas Wegbrans, Schiedam

Van de Penningmeester

Allen hartelijk welkom bij de club en veel Ariel plezier. Met vriendelijke Arielgroet, 
Hans van der Linden
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Hét adres voor velgen en spaken voor 

fiets, bromfiets, motorfiets en auto’s!

Bel 06 2046 6826 of 077 466 3542

of mail : peter@pebro-wheels.com 

www.pebro-wheels.com

Aan Sanders’ Molen 5, 5768 VT Meijel

Dit is alweer het laatste blad van het jaar. 
De 4F staat weer droog, olie afgetapt, alvast 
een nieuw filter gemonteerd en de E5 
benzine afgetapt want iets beters is niet meer 
verkrijgbaar. Het jaar vliegt om en voordat 
je het weet zitten we aan de oliebollen op 
oudejaarsdag en steken we weer vuurwerk 
af. O ja, Sinterklaas hebben we ook nog begin 
december. Ik noem nu zomaar drie zaken die 
in het verdomhoekje gedrukt worden. 

Tijdens de afgelopen LAR waren we zaterdag 
vergeten bij het eindpunt te tanken en dan 
moet je zondagochtend op weg naar huis op 
zoek naar een benzinestation. Aangezien we 
achter Jenny aan reden waren we verzekerd 
van een mooie route binnendoor naar huis 
en helaas ook weinig benzinestations met E5 
benzine. De nieuwe regels hebben er voor 
gezorgd dat sommige benzinestations in 
de buitengebieden alleen nog E10 benzine 
verkopen. “Die troep moeten we niet” zei 
Ben en na enkele vruchteloze zoekresultaten 
kwamen we uiteindelijke bij een groter 
benzinestation waar wel E5 verkocht werd. We 
reden al op de damp.  Een goede leerschool, 
zorg ervoor dat je tegenwoordig op tijd je tank 
vult want de E5 benzine is niet meer overal 
verkrijgbaar.

Sinterklaas dan. Een discussie over Zwarte 
Pieten laait elk jaar weer op. Iedereen moet 
lekker zelf bedenken hoe ie dit kinderfeest 
viert. Als je er een mening over hebt die 
anderen niet aanstaat dan krijg je de Zwarte 
Piet toegeschoven.

Vuurwerk afsteken wordt al op enkele plaatsen 
verboden. In Den Haag liep het afgelopen 
jaarwisseling uit de hand. Vroeger zou de hele 
stad zijn afgebrand, nu liep het met een sisser 
af. De uitvoerders namen een loopje met de 
regels, de handhavers lieten het oogluikend 
toe, de burgemeester maakte er een bende van 
en heeft de stad inmiddels verlaten. 
En toch is het leven nog leuk.

Ik haalde de LAR al eerder aan. Het was een 
prachtig weekend en ik heb o.b.v. de goede 
weersvoorspellingen besloten het regenpak 
thuis te laten. Lekker rijden met het leren 
combipak en zo min mogelijk zooi mee. 
Veertien deelnemers hadden zich aangemeld. 
We startten weer in Eemnes en reden dwars 
door de bossen op de Veluwe over enkele 
zandwegen naar pauzeplaats Welsum. Na 
een goede lunch tuften we naar het eindpunt 
in Doesburg. Zoals gewoonlijk rolde daarna 
het programma van de band zoals samen 
eten, stenen kruiken leegdrinken en snacks 
eten in een trekkershut, slapen, ontbijt en 
weer naar huis (zie vooromslag). Volgend jaar 
organiseer ik ‘m weer, de route is al gereed! De 
sluitingsdatum van de kopij voor dit blad is de 
laatste dag van mijn herfstvakantie. Ik heb de 
dagen nuttig besteed. Als eerste heb ik meteen 
op zaterdag de winterbanden op mijn Stromer 
speed pedelec gemonteerd. Winterbanden voor 
fiets bestaan ook. Sommigen vinden het onzin, 
anderen heel verstandig. Ik heb besloten het 
wel te doen omdat de speed pedelec mijn 
hoofd vervoermiddel is voor woon-werk 

Van de Voorzitter
Beste leden,
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verkeer. Het rubber is aanzienlijk zachter 
dan de Pirelli zomerbanden die nauwelijks 
profiel hebben. Het is een klusje van niets, 
1:15 uur inclusief een kop koffie drinken. 
Gelukkig heb ik een elektrische fietstakel 
zodat ik de 28 kg wegende speed pedelec van 
het zware achterwiel met motor kan af tillen 
i.p.v. het wiel te laten zakken uit het frame op 
borsthoogte. Het zijn mooie winterbanden, 
deze van Continental zijn in Duitsland met 
de hand gemaakt en de beste op de markt. 
Voor 96 euro worden er twee vanuit Duitsland 
opgestuurd. Er zijn veel websites waar je 
onderdelen voor fietsen kunt kopen, de Duitse 
zijn het scherpst in prijs en hebben tezamen 
een enorm assortiment. Wel jammer voor de 

handel bij de lokale 
fietsenmaker maar 
daar kosten de banden 
samen 140 euro. 
Origineel Stromer van 
Taiwanese makelij. 

Ik had nog een andere 
wens bij mijn Stromer. 
Om een of andere 
vage reden zit de 
voorrem bij een fiets 
en speed pedelec 
links en de achterrem 
rechts. Ik vind dat 
als motorrijder niet 

handig want ik ben al 35jaar gewend om de 
voorrem rechts te bedienen. Daarvoor moeten 
de leidingen van de hydraulische remmen 
worden omgedraaid. De fietsenmaker kwam 
met een zwak verhaal dat hij het niet kon 
uitvoeren omdat de leidingen te kort waren. 
Raar verhaal, dan maar zelf onderzoeken 
of het kan. Het was een pietluttig klusje 
want er moeten eerst elektrische kabels in 
de stuurhouder losgemaakt worden van de 
remsensor recht en links, toeter, koplamp, 
dim-grootlichtschakelaar en vervolgens 
de remhendels demonteren. Alles is klein 
uitgevoerd en met het uitlopen van de 
minerale remvloeistof beloofde het een bende 
te worden. Die bende viel mee. De vloeistof 
loopt niet uit de leidingen of remhendels. 
Daarna remleidingen terugtrekken en de 
kortste weg nemen naar links en rechts. De 
lengte bleek voldoende en nadat alles weer was 
gemonteerd startte de Stromer normaal op en 
werkte alles. Het ontluchten was makkelijk en 
de remhendels voelen weer hard. Als het goed 

moet, moet je het zelf doen.

Zondag 20 oktober was de MB bij Arie Kuiper. 
Het was gezellig en Arie had zijn garage 
omgetoverd tot een eetkamer met een lange 
gedekte tafel voor een broodmaaltijd en 
soepen. De bezoekers hielpen mee met de 
bediening en opruimen. Goed voor mekaar, 
Arie!
In de week voor de vakantie had ik een cursus 
“Zelf je 3D printer bouwen” gehad. De 3D 
printer, een Ender-3 voor de liefhebbers, is 
een bouwpakket uit China die je met een 
handleiding zelf na 2 uur in elkaar kunt zetten. 
Zestien docenten waren daarmee lekker bezig. 

De printer is in Nederland te koop voor minder 
dan 185 euro. Het ziet er allemaal best aardig 
uit en hij print ook redelijk goed. Ik heb de 
printer vrijdag mee naar huis genomen om 
in de vakantie er lekker mee te gaan spelen. 
Vrijdag avond gauw nog een paar rollen PLA 
filament met een andere kleur (plastic snoer 
voor 3D printers) besteld bij 123-….. Die 
werden zaterdag al geleverd. 

Een 3D printer kan alleen iets printen als je 
een tekening hebt die vertaald is in G-codes. 
Naast de gebruikelijk duivels, dieren, 
voertuigen en andere ongein, kan je ook zelf 
je voorwerpen ontwerpen en tekenen met 
het 3D tekenprogramma. Er gaat een wereld 
voor je open. De G-codes was een herinnering 
naar 23 jaar geleden dat ik het laatst met CNC 
draai- en freesmachines heb gewerkt. Dat 
heb ik destijds zo intensief gedaan dat ik het 
programma voor de 3D printer kan lezen. 
Geinig dat het nog steeds zo werkt.

Waarom 3D printen? Ik wil en moet deze 
kennis hebben want in het techniekonderwijs 
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maakt 3D printen deel uit van de exameneisen 
VBMO. Het is meteen een goede stok achter de 
deur om meer te tekenen met een 3D teken-
programma, bij mijn school SolidWorks.Dat is 
inmiddels in de exameneisen opgenomen. 

Uit nieuwsgierigheid zocht ik reviews van de 
printer. Op Tweakers staat uitgebreid uitgelegd 
wat de ervaringen zijn. Een leuke printer met 
een aantal verbeterpunten. Diverse kleine 
ontwerpfoutjes en soms slordig gemonteerd. 
Er zijn er volgens de fabrikant ruim 200.000 
verkocht. Dan komen de ontwerpfouten en 
problemen vanzelf aan de oppervlakte op 
alle sociale media. Er is een aparte facebook 
community van dit type 3D printer en voor 
bijna alle 3D printers is op website www.
thingiverse.com/ van alles te vinden. Ook 
op YouTube veel filmpjes met verbeteringen 
en tips. Ik heb er veel uren aan besteed. Veel 
aanpassingen voor mijn printer kan ik zelf 
printen en monteren. De delen die in de 
fabriek zijn samengesteld zijn scheef en niet 
haaks gemonteerd. Thuis staat de printer op 
3 i.p.v. 4 voeten. Dat is makkelijk te herstellen 
door alles los te schroeven en op het vlakke 
stenen aanrechtblad opnieuw vast te zetten. 
Met een nieuwe blokhaak en haarliniaal 
heb ik alles goed uitgelijnd gekregen. 
Het meest slordige is de uitlijning van de 
verticale schroefspil om de spuitmond op en 
neer te bewegen. De gaten voor de bouten 

waarmee de stappenmotor is gemonteerd zijn 
verkeerd geboord of de beugel waarmee de 
motor gemonteerd zit is verkeerd gemaakt. 
Grofweg zit de motor in twee richtingen 1,5 
mm niet in lijn met de spindelmoer. Een 
grove ontwerpfout, dat zou in deze tijd met 
de geavanceerde 3D tekenprogramma’s 
niet mogen voorkomen. Na montage van 
de geprinte vulplaatjes om de motor goed 
te plaatsen blijkt de beugel waarop de 
spindelmoer zit ook niet recht. Met een stuk 
voelermaatband aan één kant ertussen van 
0,15 mm is dat ook weer verholpen. De hele 
vakantie door ben ik er toch wel twee dagen 
mee bezig geweest om de printer te verbeteren. 
Dat is prima, ik had toch de tijd en ik leer er 
veel van. Maandag als de eerste schooldag 
start heb ik weer wat te vertellen. 
De organisatie van de rally 2020 is in volle 
gang. Ik mis wel de rally coördinator want nu 
komen de vragen bij mij. Ik vind dat prima. 
Een aantal vragen wordt met het bestuur 
overlegd, de meeste vragen kan ik zelf 
beantwoorden en het team mee helpen.

Afsluitend is het mooi om te zien dat een 
oproep van Rein om Rob te helpen met de 
beurs in Houten in een paar dagen voldoende 
aanmeldingen opleverde. Rob heeft zo 
voldoende mensen op de stand en dat is voor 
iedereen een rustgevend gevoel.  
Marco Boelis, voorzitter

TEL: 0413 - 33 00 01

WWW.AUTOMOTOCOLOUR.NL

HET BEDRIJF VOOR 

REPARATIE & SPUITWERK 

VAN UW UNIEKE KLASSIEKER
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

NEDERLANDSE ARIELCLUB
Zondag 26 januari 2020 

Graaf Florisstraat 4a, 4121 EL Everdingen

AGENDA

1. 11.00 uur: zaal open met onderdelenmarkt. 

2. 13.00 uur: opening van de vergadering door de voorzitter.

3. Goedkeuring notulen van de ALV op 27 januari 2019. (zie clubblad 2,

  maart/april 2019).

4. Mededelingen.

5. Verslag Kascommissie: Toelichting door Aad Versteeg en Kees Ekkers.

6. Verkiezing Kascommissie: Aad Versteeg treedt af. We zoeken een

 nieuw commissielid voor 2020 naast Kees Ekkers.

7. Financieel verslag 2019 en begroting 2020. Toelichting door Hans van 

 der Linden.

8. Bestuur: de voorzitter, de secretaris en de toercommissaris treden af 

 en stellen zich opnieuw herkiesbaar.

9. Wie wil er een Ariel motorfiets tentoonstellen op de volgende ALV in

 2021?

10. Presentatie: Het is nog niet bekend wie er een presentatie gaat geven.

11. Pauze ca. 45 minuten.

12. Ariel Rally 15 t/m 17 mei 2020 te Leersum in de provincie Utrecht, het 

 thema De Hollandse Waterlinie. 

 Toelichting door Hans Sontrop en/of Ardy Notenboom en/of

 Marcus Bruining.

13. Clubblad.

14. Website.

15. Evenementen: nog weinig evenementen bekend op dit ogenblik.

• MB’s (denk jullie alvast na welke datum je een MB wilt houden)

• Nederlandse Ariel Club Rally 15 t/m 17 mei te Leersum, provincie

 Utrecht.

• ALV 2021, …. januari 2021

16. Uitreiking prijzen toercompetitie: Toelichting door Paul Montanus.

17. Bedankronde door de voorzitter.

18. Rondvraag.

19. Sluiting.
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Arielclub Rally 2020
15, 16, 17 mei 2020

Thema: De Hollandse Waterlinie

De nieuwe Hollandse waterlinie is genomineerd voor Unesco wereld erfgoed. Deze 85 km 

lange linie is het grootste Rijksmonument van Nederland maar ook het grootste geheim. 

We rijden op onze Ariels door het Utrechts rivierengebied en zullen dit open landschap met 

zijn verborgen forten leren kennen. 

Een unieke rondleiding staat u te wachten op een van de meest bijzondere forten.  

Voor een korte impressie zie:  https://www.youtube.com/watch?v=cLM91687mQo

En verder:

- Een hele mooie camping: 

 Molecaten Park Landgoed Ginkelduin

 Scherpenzeelseweg 53, 3956 KD Leersum

- Luxe chalets Lupine met veel faciliteiten, max. 6pesoons:

 1 x tweepersoons bed;

              4 x éénpersoons bed.

- live muziek  

- Concours D’amour

- Jeux de Moer

- En meer…….

Tijdens de ALV krijgt u in formatie over het hele programma. 

Ingeschreven kan er worden van 1 februari 2020 t/m 13 maart 2020. 

Voor wie een chalet wil huren: er kan vast gestart worden met het zoeken van medehuur-

ders. Verdere info kan verkregen worden bij de commissie of bij de rallycoördinator :

rallycoordinator@arielclub.nl. De commissie:

Ardy Notenboom (06 1139 8009), Marcus Bruining (06 1352 0312), 

Hans Sontrop (06 1927 6926)

Fort Honswijk: een voorproefje van de items die gaan we bezoeken tijdens de 
Rally van 2020....
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MB bij Arie Kuiper
Door Rob van Asten

Zondag 13 oktober j.l. heb ik een bezoek 
gebracht aan Dokkum, een stad in de  gemeen- 
te Noardeast-Fryslân. Deze woonplaats telt ca 
15.000 inwoners en lijkt mij een gewilde plaats 
om te wonen! Zoals iedereen ongetwijfeld 
weet: in de prachtige provincie Friesland! Nabij 
Waddenzee en  Lauwersmeer,

Bonifatiusstad en keerpunt in de Elfste-
dentocht, voor het laatst in 1997, althans 
op ijs, want met oldtimermotorfietsen en 
oldtimerauto’s zijn er ritten met die naam van 
veel recenter datum. 
Dokkum heeft een bijzonder fraai oud centrum 
met leuke trapgeveltjes en grachten. Kortom, 
deze relatief kleine gemeente is bij velen 
wijd en zijd bekend. Arie woont prachtig 
aan de rand van het centrum, in een woning 
met heel veel knutselruimte, zoals een zeer 
royale garage met een hoog, groot zadeldak 
en daaraan grenzend: een werkplaats met 
auto-hefbrug (2500kg) waarmee hij o.a. een 
leuke collectie oldtimermotorfietsen, zoals bijv. 
een hele oude Royal Enfield, naar de eerste 
verdieping heeft getild. Verblijven aldaar, hoog, 
droog en veilig. Thans heeft hij een Ariel Red 
Hunter, bouwjaar: 1937, 350 cc, bijna helemaal 

perfect gerestaureerd. Op dit moment is Arie 
via het laatste clubblad aan het aftasten of er 
animo bestaat voor een sleutel-cursus, onder 
zijn leiding, bij hem aan huis, in zijn royale 
garage, annex werkplaats. De eerste kandidaat 
heeft zich al aangemeld.  
Wij werden gastvrij onthaald, het heeft ons aan 

niets (natje en droogje) ontbroken, de opkomst 
was goed en zoals gewoonlijk was er sprake 
van een gezellige, gemoedelijke sfeer onder 
gelijkgestemden, waarbij veel interessante 
technische wetenswaardigheden werden 
uitgewisseld, ook m.b.t. de achterliggende 
vakantie periode. Het weer was bijzonder 
grillig: in het westen, met name aan de kust 18 
graden met rukwinden en “bakken regen”. Ben 
en Jenny zijn met mist vertrokken (ik ook en 
later regen) en op de heenweg, op hun Ariels, 
droog overgekomen, maar op de terugweg 
naar Egmond aan Zee waarschijnlijk niet… . 
De regen zou daar rond 17.00 uur verdwijnen. 
Na 3 uur rijden, zouden zij rond 18.00 uur thuis 
arriveren. Arie is ook zo’n marathon-rijder, 
alsmede “buitenlandvaarder”en drijvende 
kracht achter legio activiteiten voor onze 
vereniging. Dat al vele jaren; hij heeft zich 
al “feitelijk“ onmisbaar gemaakt. Waarvoor 
hartelijk dank ! En tot ziens!

Goed toeven in Arie’s werkplaats. Ook pracht-
ruimte voor sleutelweekeinden.
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Bezoekende Ariels buiten in Dokkum

Vele Engelse motoren binnen, waaronder een aantal Ariels.
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NIEUWE LEDEN
Op bezoek bij Henny Dekker

door Aad Versteeg

Hier woont een liefhebber van historische motoren.
De etalage aan de voorkant van Henny’s huis.

In het vorig blad meldde ik dat ik in 2015 een 
Coltje kocht in een motorwinkel in Zwartsluis. 
De eigenaar mailde mij eind augustus dat er 
een klant in de winkel was die op zoek was 
naar gegevens van dat zeldzame paardje. Ik 
belde het opgegeven telefoonnummer en kreeg 
Henny Dekker aan de telefoon. Henny vertelde 
dat hij kort geleden een Colt gekocht had en 
dat hij inderdaad op zoek was naar gegevens. 
Na melding dat hij – als hij lid van de Arielclub 
zou worden – de digitale versie zou ontvangen 
van clubblad nummer 3 met een artikeltje over 
de Colt er in, had de club er een lid bij.

We spraken ook af dat ik naar zijn – in 
onderdelen gekochte – project zou komen 
kijken op een datum die ons beiden schikte 
en dat ik mijn Colt-gegevens mee zou nemen. 
Op 18 september reed ik naar Eefde (bij 
Zutphen) en zag op het opgegeven adres bij 
aankomst twee etalages. In één er van stond 
een Francis Barnett van 1953 uitgestald, een 
zeldzaam motortje in Nederland, en ernaast 
een Husqvarna 120 cc met webvork van 1947, 
een motor die ik nog nooit gezien had. Grote 
posters er achter (zie bijgaande foto). Wow, 
ik ging duidelijk een liefhebber van oude 
motoren ontmoeten.

Breed lachend legde Henny mij uit dat hij 
graag “winterprojectjes” onder handen neemt. 
Dat al vele motoren ’s winters door hem 
opgeknapt zijn, en dat nu een Colt aan de beurt 
is. Na een lang verhaal over motoren in zijn 
leven bij de koffie, troonde hij me mee naar 
zijn werkplaats. Een echt “porrel-keldertje” 
waarin ieder plekje aan de wand en aan het 
plafond benut is. Gelegen onderin het huis 
waar hij op een verrijdbare kist een Colt in 
een donkerrode uitvoering met lichtgekleurde 
spatborden heeft staan. Volgens kenteken 
en frame- en motornummer een Colt uit het 
eerste productiejaar 1954. 

Colts in dat jaar zijn alleen geleverd in een 
groene uitvoering: deep Brunswick green. Maar 
voor de rest blijkt dit een originele en vrijwel 
complete Colt te zijn. Bij de vorige eigenaar 
stond hij ruim 20 jaar stil met het voornemen 
hem ooit op te knappen.

De originele Burman versnellingsbak is 
gemonteerd, maar in de bak reservedelen 
zijn delen van een latere bak met andere 
koppelingsbediening, en, juist, de versnel-
lingsbak levert nog hoofdbrekens op, ook bij 
deze Colt.

Meegevoerd naar de oorspronkelijke winkel- 
ruimte van het grote huis stonden daar vele 
historische motoren, oa nog een Francis 
Barnett, die regelmatig bereden wordt in de 
omgeving van landelijk Eefde. Daarnaast 
een Moto Guzzi Lodola, twee Galletto’s, een 
Benelli, een Solex en een 70er jaren Honda. 
Ook nog een Aprilia met een 350 cc Rotax blok. 
De laatste nog in opbouw, maar de rest in een 
conditie waarin zij de fabriek verlieten, en in 
originele toestand. Henny verklaarde dat hij 
de Colt ook in originele toestand wil brengen. 
Maar dat daar wel meer dan één winter 
overheen zal gaan......... Met een glimlach 
verliet ik dit bijzondere huis in Eefde met de 
wonderschone etalage, de verrassende motor-
inhoud en Henny en zijn gastvrije vrouw. 
Hopelijk zien we Henny in de toekomst op een 
jaarally en/of  LAR met zijn Colt in dezelfde 
staat als zijn andere winterprojectjes.
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Henny in zijn praktische werkruimte met zijn winterproject: Ariel Colt 1954.

Eerdere winter-
projecten van 
Henny resulteer-
den in prachtig 
opgeknapte , 
originele motoren.

Oud Engels, 
oud Italiaans en 
een enkele oude 
Japanner. Ook een 
Suzuki RV90 staat 
er bij. Een soort 
Honda Dax in 
Suzuki uitvoering.
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leuke ritjes. Willem Dokter heeft al diverse 
keren telefonisch kontakt gehad met Willem 
Molenaar. Hij vindt hem een uitstekende 
vraagbaak. Hij is blij en tevreden m.b.t. het 
lidmaatschap van onze vereniging. Omdat 
de koppeling lekt heb ik hem door kunnen 
verwijzen naar onze toppers in Egmond 
aan Zee. Het adres bij uitstek als je met 
mechanische/technische malheur kampt. 
Komt puik in orde! 
Alzo weet hij zich steeds meer kennis en 
kunde eigen te maken, alsmede onontbeerlijke 
relevante netwerken op te bouwen. Willem, 
hopelijk treffen wij elkaar een keer tijdens 
een MB, bij onze stand, of een door onze 
club georganiseerde rally. Jouw bike is meer 
dan welkom, mede gelet op het feit dat je 
Red Hunters “met een vergrootglas” moet 
zoeken. Hierbij nodig ik leden uit, hetzij via 
mij, hetzij rechtstreeks bij de redactie, zichzelf 
met de Ariel motorfiets en enkele foto’s te 
introduceren bij de overige leden. Privacy 
gewaarborgd!! Heus, dat wordt door iedereen 
hogelijk op prijs gesteld 

Wij mochten, op 15 December 2018 tijdens de 
oldtimerbeurs in Houten, Willem Dokter als 
lid welkom heten. Hij heeft door de jaren heen 
allerlei motor-merken gehad en daar met veel 
plezier mee gereden. 

Totdat hij op een site een Ariel Red Hunter 
350 cc ontdekte, in Zwitserland te koop. Zijn 
interesse was gewekt en het verlangen naar 
een Red Hunter werd alsmaar groter! 

In oktober 2018 heeft hij “de stoute schoenen 
aangetrokken” en is naar Engeland 
gereden. Daar trof hij bij een motorzaak een 
gerestaureerde Ariel Red Hunter 500 cc, 
bouwjaar 1936 aan. Deze verkeerde in alle 
opzichten in goede staat.

Dus de koop was snel rond. Zijn Ariel in 
kwestie kwam gelukkig zonder problemen 
door de RDW-keuring. Waarom heeft hij 
enthousiast voor een Red Hunter gekozen? Hij 
viel voor de sportieve look/uitstraling en de 
combinatie rood en chroom.

Kortom, een stoer, luxe ogend exemplaar, 
met meer dan genoeg power en gereed voor 

 Verslag van een kort interview van een enthousiast nieuw lid

door Rob van Asten

Nieuwe Leden
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Zoals iedereen inmiddels ongetwijfeld weet, 
vindt 14 en 15 december a.s. de oldtimerbeurs 
Central Classics (www.centralclassics.nl) te 
Houten plaats.
Wederom zal tijdens deze beurs onze vereni-
ging met een stand vertegenwoordigd zijn.
Het sorteert effect, wij zijn één van de weinige 
verenigingen waarvan het ledental “in de lift 
zit”, mede dankzij het feit dat wij over een 
fraaie website beschikken.
Alle kleine beetjes helpen nietwaar, met groei 
(jongelui) gaan wij een gestage vergrijzing van 
ons ledenbestand tegen. Wij kijken uit naar het 
75 jarig jubileum nietwaar…….?
Daarvoor doen wij graag weer een beroep 
op leden van onze vereniging zich bereid te 
verklaren om een halve of hele dag onze stand 

te willen bemannen/bemensen. Hopelijk zijn 
er ook dit keer leden die hun Ariel op de stand 
willen zetten om als boegbeeld van de club te 
dienen.
Uw bereidheid en inzet is hard nodig!!  
Die stellen wij heel erg op prijs!
Ook iemand die zijn motorfiets op onze stand 
te koop wil aanbieden, is met deze blikvanger 
van harte welkom. Het mes snijdt dan aan 
twee kanten.
De toegang is dan gratis en wij lossen elkaar 
regelmatig af, teneinde mede standleden in de 
gelegenheid te stellen, in alle rust de andere 
stands te bekijken.
Meld je s.v.p. bij mij aan via: pr@arielclub.nl of 
mail@robvanasten.nl of: telefoon 033-4946746 
of 06-14680212

O . P . R . O . E . P - O . P . R . O . E . P

 OLDTIMERBEURS HOUTEN

Even een berichtje voor de sleutel weekenden:
er is nog plaats voor liefhebbers.

De sleuteldagen zijn gepland op: 

10, 11 en 12 januari, op 31 jan, 1 en 2  februari,

op 7, 8 en 9  februari, en op 21, 22 en 23 
februari.

Andere data zijn in overleg ook mogelijk.

Groeten Arie Kuiper.

De 500 cc Red Hunter van Willem Dokter ten voeten uit.

De Sleutelweekeinden
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Zaterdag 29 juni tot en met zondag 7 juli 
2019 

We hebben weer een ‘avonturen’ rit gemaakt. 
Twee jaar terug was het Luik - Bratislava - Luik 
en dit jaar Luik - Chamonix - Luik. Er zouden 
39 motoren mee rijden deze keer. Onze twee 
voorrijders waren er ook weer. En natuurlijk 
was Yves met de bezemwagen en Guy met 
de bagagewagen er ook weer bij. En niet te 
vergeten onze ‘lunchwagen’ met Monique en 
Ludo die er iedere dag voor zorgde dat er verse 
broodjes, drinken en fruit klaar stond als we 
bij de lunchplaats arriveerden.

We waren dit jaar goed voorbereid. Ik had een 
nieuwe routerol (zie plaat blz 17) gekocht, via 
Jozef uit België, zodat we zelf de route konden 
puzzelen.

Omdat het overdag zo heel warm was stelde 
Ben voor om donderdagavond, in plaats van 
vrijdag overdag, naar Luik te rijden. We wisten 

dat we de bus op het parkeerterrein bij het 
museum - waar de start zou zijn - neer konden 
zetten. We kwamen daar om half 12 ‘s avonds 
aan en konden lekker gaan slapen.

‘s Morgens werden we om half 9 gewekt 
door een mevrouw van het museum want 
de bus stond op een parkeerplek die ze die 
dag nodig zouden hebben. Wij mochten de 
bus aan de zijkant van het terrein zetten 
en zo konden we lekker bij de bus zittend 
een ontbijtje doen. ‘s Middags zijn we Luik 
in gewandeld om een bakker te zoeken 
voor broodjes voor de volgende ochtend. 
Die dag was het weer zo heel warm en 
we zochten steeds de schaduwkant van 
het trottoir op. Gelukkig troffen we een 
winkelcentrum waar het heerlijk koel was.
In de namiddag konden we de bus en de 
motoren op het schoolplein zetten tegen-

Jenny met de VG en Ben met de Red Hunter op de 4e dag in Zwitserland. Er waren 39 deelnemers. Jenny en 
Ben waren de enige deelnemers uit Nederland.

Rit Luik - Chamonix - Luik 
door Jenny de Boer
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over het museum. Er kwamen meer mensen 
aan om de motoren daar te stallen omdat de 
hal bij het museum niet meer gebruikt mocht 
worden. Was wel een gezellige boel. Je komt 
veel bekenden tegen van de vorige rit. Er 
werd wel gevraagd of we goed op de motoren 
zouden passen want wij waren de enigen die 
daar zouden slapen. Achteraf kwam er later 
nog een camper bij met een Duitse meneer. Die 
bleef daar ook overnachten. De andere mensen 

sliepen in een hotel of in de jeugdherberg. 
‘s Avonds zijn we een hapje gaan eten in de 
buurt daar. Daarna vroeg ons bedje in want de 
volgende ochtend was de start om 7 uur.

29 juni rit naar Epinal in Frankrijk
De ochtend begon weer met prachtig weer. We 
hebben eerst een ontbijtje en koppie bij de bus 
gedaan. Toen de tassen in de bagagewagen 
gezet en onze motoren startklaar op het plein 
bij het museum gezet. Er waren weer heel wat 
mensen om ons uit te zwaaien. De Fransen 
gingen als eersten en daarna vertrokken 
wij ook. We reden om de stad heen langs 
de Maas richting Spa. De eerste col hadden 
we bij Stavelot richting Francorchamps. Via 
Luxemburg reden we Duitsland in. Een heel 
stuk langs de Moezel richting Frankrijk. De 
route was helemaal binnendoor en zonder 
foutjes kwamen we die dag bij alle stops goed 
aan. Zo ook bij het hotel waar we een prima 
kamer hadden.

30 juni rit naar Bois-d’Amont in Frankrijk
Het ontbijt was al vroeg in de ochtend om 
6 uur. De start weer vanaf 7 uur. We reden 
die dag richting de Vogezen. Een prachtige 
route langs heel wat water. De eerste col was 
d’Oderen met een hoge bergtop van 884 meter 
in de Vogezen. De tweede was de Col du 
Hundsruck met een top van 748 meter hoog. 
Daarna ging de route richting Boncourt waar 
we de douane passeerden om Zwitserland in te 
rijden. 

Daar reden we via de Jura richting de Elzas om 
zo weer Frankrijk in te rijden. Daarna reden 
we via de Jura weer richting Zwitserland. 
Daar was de derde col en wel de Col du Mont 

Koffiepauze op de eerste dag

De Luik - Chamonix - Luik rit wordt gereden 
met een routerol (geen digitale fratsen!) en met 
motoren van vóór 1940.
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deze dag 1590 meter. Het was prachtig weer en 
er waren schitterende uitzichten!

3 juli route Oost
Vandaag 3 cols gereden. De laagste was 1300 
meter en de hoogste 1968 meter. Vandaag ook 
op de foto gezet door een fotograaf die in een 
bocht iedereen fotografeerde. s’ Avonds bij het 
eten kwam Henry met een laptop naar ons toe 
en liet ons de foto’s zien waar wij op stonden!

4 juli route Zuid
Vandaag 5 cols gereden. De laagste was 
1533 meter en de hoogste 2067 meter. Deze 
hoogste was de Col De La Croix de Fer. Toen 
we daarboven stonden voelden we de kou 
maar stonden in ons t-shirt in de volle zon te 
genieten van de mooie uitzichten.

5 juli naar Gluringen in Zwitserland
Vandaag vertrekken we uit Albertville en gaan 
weer op de terugweg richting Luik. Vandaag 
ook dat we in Chamonix aankomen bij de 
Mont Blanc. Daar werden we allemaal op de 
foto gezet door Luuk. Luuk is de voorrijder en 
fotograaf van de club. Bij de pauzes ook onze 
controleur waar we ons dan moeten melden 
zodat hij weet of iedereen goed aankomt.
Zes passen gereden: we konden sneeuwballen 
gooien! Er lag nog ontzettend veel sneeuw 
op de hoge passen. Volop zon en dan in je 
t-shirt in de sneeuw staan! En een schitterend 
uitzicht!

We hebben de ‘oude’ Sint-Gotthard pas 
gereden van 2091 meter hoog. Die bestaat 
uit alleen maar klinkers. Zowel omhoog als 
omlaag. Als je omhoog gaat weet je nog niet dat 
de afdaling uit alleen maar haarspeldbochten 
bestaat! Ik heb ze niet geteld maar de Stelvio is 
een eitje bij deze vergeleken!

Prachtige uitgezichten langs de route Noord op 2 juli.

d’Orzeires met een top van 1061 meter hoog. 
De cols werden met de dag hoger! Vandaar 
weer de grens over naar Frankrijk om daar te 
overnachten.

1 juli rit naar Albertville in de Franse Alpen
Weer vroeg uit de veren en op pad. Op 
weg naar Albertville waar we 4 nachten 
zouden verblijven. We hebben weer heel wat 
bergtoppen gereden en de eerste sneeuw 
gezien vandaag. We hebben 7 cols gereden 
vandaag. De laagste was 1049 meter en de 
hoogste 1501 meter. Bij het hotel aangekomen 
hadden we een mooie ruime kamer. En er 
was een buitenbad. Dus bij aankomst eerst 
het zwembad ingedoken.Maar dat het weer 
daar heel snel kan omslaan maakten we de 
eerste avond al mee. De motoren stonden 
op een parkeerplaats achter het hotel. Voor 
het eten dronken we nog wat op het terras. 
Maar opeens ging het onwijs hard waaien en 
er kwam een zwarte lucht opzetten. Er werd 
meteen geroepen dat de motoren van de 
parkeerplaats af moesten en die moesten naar 
een garage verplaatst worden onder het hotel. 
Het was nog niet geroepen of het stortte al uit 
de lucht. Het was een geren van jewelste om 
de motoren daar heen te rijden. Maar het is 
gelukt. En zo hadden we iedere dag een plaats 
in de grote garage.

2 juli route Noord
Omdat we drie dagen in het hotel verbleven 
reden we iedere dag een andere route. Je 
gelooft het niet maar deze dag hebben we 10 
cols gereden. We hadden eigenlijk ‘weinig’ 
kilometers te rijden, zo rond de 250 kilometer. 
Maar het was evengoed in de ochtend om 7 uur 
starten en de hele dag rijden. De hoogste was 
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4 juli: vandaag 5 cols gereden......

“alleen maar haarspeldbochten.....”

Het hotel waar we aankwamen werd beheerd 
door een Nederlandse moeder met haar twee 
zonen. We kregen een heerlijke maaltijd 
voorgeschoteld. Alleen die is bij mij niet 
goed gevallen. Bijna de hele nacht op de ‘pot’ 
gezeten. Wat een ellende! De volgende ochtend 
kreeg ik gelukkig twee pilletjes die goed 
hielpen. Die dag was het voor mij alleen brood 
en water.

6 juli naar Orbey in Frankrijk
Vandaag dus alleen brood en water voor 
mij. Wat voel je je dan een dweil. Die dag 
ook niet voor gereden. We zijn achter een 
Belg aangereden. Voor het eerst die dag ons 

regenpak aan gehad. Er kwam een gigantisch 
zwarte lucht aan. We hadden net ons regenpak 
aan toen het onwijs begon te regenen. Het 
spoelde gewoon. We hebben geschuild bij 
een garagebedrijf onder het afdak. Later in 
de middag werd het droog en kwam de zon 
weer tevoorschijn. We kwamen droog aan in 
het hotel. Het avondeten maar niet gedaan. Ik 
kreeg warm gebakken broodjes mee naar de 
kamer. Gelukkig heel goed geslapen die nacht!

7 juli laatste dag met eindpunt Luik
Nou, ik was er weer gelukkig. Ontbijtje gedaan 
en de laatste route voor vandaag gereden naar 
Luik. De middagstop was in Luxemburg in de 
plaats Esch Sur Sure. De plaatsnamen zeggen 
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finish stonden al heel veel mensen ons op te 
wachten en natuurlijk werd er weer een foto 
gemaakt.

De VG en de Red Hunter hebben de afstand 
van 3700 kilometer zonder problemen afgelegd.
Wat een prachtige trip was dit weer. We 
hebben genoten! En wie weet over twee jaar 
Groetjes, Jenny

je eigenlijk niets. Maar het grappige was toen 
we daar zaten, zei ik tegen Ben:  “krijg nou wat 
hier hebben we vorig jaar met de Buitenlandrit 
een lunchstop gehad!” We zaten op precies 
hetzelfde terras en de motoren stonden aan de 
overkant langs het water.
Om half 6 kwamen we aan in Luik. Bij de 

De Sint-Gotthard.De Sint-Gotthard.

De aankomst in Luik na 3700 km.
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The Old man et le Side
Over een tocht met mijn VB met zijspan van Huizen naar de Bourgogne en terug. Zonder 

pech, op een doorgeblazen koppakking na. Dit is deel 1

Door Chiel Fritz

Deze foto is genomen in Cluny. Cluny was de 
plek waar van 900 tot 1790 een enorm klooster 
stond, direct rapporterend aan de Paus. 
Nu stond er, naast de glasbak, een oude 
motorfiets met een lekke koppakking. Achter de 
glasbak is een Ecole Supérieure d'Arts et Métiers. 
De studenten zijn ook op zaterdag duidelijk te 
herkennen. Urbi et Orbi.

In Sens is een camping die ‘l'Ile d’Amour’ heet. 
Niet echt veel liefde te bekennen in het avondlicht 
bij een biertje want ik was de enige gast. 
Of het zou de vijf euro korting zijn die ik van de 
beheerder kreeg.

Villerest is vlakbij de Barrage  de Villerest, een 
enorm stuwmeer dat in de Loire werd gebouwd. 
Een plek en tijd voor rust, bezinning en steun aan 
de buurman bij zijn afgebroken uitlaatsteun. Een 
dag niet geprutst is een dag niet geleefd.
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1. FEHAC-klankbordavond 
Op 9 oktober bezocht ik de FEHAC klankbord-
avond in Amersfoort. Hier is besproken wat 
de clubs van de FEHAC verwachten, wat kan 
er worden verbeterd. De voorzitter kon op 
deze avond meer met ons delen dan wat op 
papier gezet kan worden. De FEHAC spreekt 
regelmatig met ministeries, kamerleden, de 
RDW, en lobbyt via de FIFA in Brussel.

A. De FEHAC probeert de milieuzone voor 
bromfietsen in Amsterdam ongedaan te laten 
maken. In de erfgoedwet van 2016 staat dat 
de overheid oldtimers beschermt. Dan kan 
een milieuzone van diezelfde overheid deze 
aanpak niet in de wielen rijden. 

B. Het opnemen van 1 exemplaar van elk 
type van ons mobiel erfgoed in het NRME 
(Nationaal Register Mobiel Erfgoed) wordt 
in de toekomst van groot belang voor de 
bezitters. Bel me a.u.b. over een toelichting. 
De nieuwe vertrouwelijke plannen mogen 
nog niet “op papier”. Mobiel erfgoed 
gaat in de toekomst privileges krijgen en 
uitzonderingsposities innemen. Denk hierbij 
aan verzekeringen, milieuzones, etc..

2. Fehac Academy “Ontmoet de RDW”
Op 10 oktober bezocht ik de FEHAC Academy 
RDW avond. Dat was interessant en leerzaam. 
De RDW was met 3 personen afgevaardigd. 
Zij hielden “spreekbeurten” en er was veel 
ruimte om vragen te stellen. De volgende 
items passeerden de revue. Als je de originele 
PowerPoint presentatie van de RDW wilt 
ontvangen, stuur me dan even een verzoek per 
e-mail. 

A.   Hoe werkt een RDW kenteken keuring? Dat 
gaat altijd volgens het stramien: 

a) Eerst wordt de identiteit van het voertuig  
     vastgesteld

b) De documenten worden onderzocht

c) De DET wordt vastgesteld

d) De technische specificaties worden vast- 
     gesteld

e) Een technisch onderzoek:

i. Als de motor van buiten de EU komt, wordt 
gekeken of de motor voldoet aan de z.g. 

“Permanente Eisen” (die staan op de website 
van de RDW, zie Hfdst. 5)

ii. Als de motor vanuit een EU land afkomstig 
is, is er al een Europese type goedkeuring 
(ETK) en wordt alleen vastgesteld of de motor 
aan de Nationale eisen (verkeerswet 1994) 
voldoet. Dus eigenlijk een soort APK. De motor 
dient hiervoor wel “rijdbaar” te zijn. Als dit 
niet zo is, is een vooronderzoek de aangewezen 
weg.

B.  Wat zijn de gevolgen van een Brexit?
Na de Brexit is het UK geen EU-land meer. Dat 
heeft flink wat gevolgen voor de import van 
(Ariel) motoren vanuit Engeland naar een EU-
lidstaat. Een motor met een DET van voor 01-
01-2006, wordt dan gekeurd op de Permanente 
Eisen. Je kunt voor een keuring terecht op de 
16 RDW keuringsstations. 

C.   Op welke manier wordt de identiteit van 
een motor vastgesteld?
Voor een motor is het eigenlijk vrij simpel. Bij 
auto’s (en zeker bij samengestelde voertuigen) 
is het veel complexer. Bij een motor heb je een 
frame (met framenummer) en een aandrijflijn. 
Het frame is leidend voor de identiteit. 
Mocht een framenummer onduidelijk zijn 
ingeslagen, ga er NOOIT zelf aan knoeien! Met 
etstechnieken kan worden vastgesteld of een 
nummer is veranderd, weggeslepen of zelf is 
ingeslagen. Soms doet de RDW opvragingen 
bij de fabriek of in databases van de “merken-
clubs” in het land van herkomst. Soms wordt 
gekeken of het motornummer matcht bij het 
frame om de identiteit te achterhalen. De 
RDW is een “dienstverlener”; er wordt altijd 
getracht om de klant te helpen, en er wordt 
positief meegedacht naar het vinden van 
oplossingen. De medewerkers van de RDW zijn 
ook liefhebbers van oldtimers en historisch 
erfgoed. Heel vaak lukt het om de identiteit te 
achterhalen. Slechts een enkele keer stuit de 
RDW op fraude. 

D.  Wat zijn de kosten van een keuring?
Euro 42,-- voor een eenvoudige keuring. Als 
de RDW nader onderzoek moet verrichten 
naar de identiteit kost het 159,-- euro voor een 
motor, en 270,-- euro bij een auto.

Van de FEHAC Vertegenwoordiger....
Houten,  oktober 2019

Beste ARIEListen,

FEHAC  
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E.  Wat is een “vooronderzoek”?
Als je een voertuig gaat restaureren of wilt 
aankopen, dan kan je een vooronderzoek laten 
verrichten. Dat gaat voornamelijk over het
vaststellen van de identiteit. Je voorkomt 
hiermee dat veel tijd en geld wordt geïnves-
teerd in een restauratietraject, en achteraf een 
teleurstelling volgt als er geen kenteken kan 
worden afgegeven i.v.m. een niet vast te stellen 
identiteit. 
De RDW legt alle kenmerken vast, maakt 
foto’s en brengt (IVIN) labels aan aan de 
componenten. Na de restauratie volgt opnieuw 
een keuring waarbij de RDW controleert of het 
“nieuwe” voertuig is opgebouwd met de eerder 
vastgelegde componenten.

F.  Het LIV (Landelijk Informatiecentrum 
Voertuigcriminaliteit) werkt samen met 
de RDW, de Politie en de verzekeraars. 
Er worden jaarlijks gemiddeld zo’n 800 
historische voertuigen gestolen. De spreker 
toont statistische gegevens over de afgelopen 

5 jaar (zie tabel hieronder). In 2013 was er een 
onverklaarbare piek. In 2018 is ook een Ariel 
als gestolen aangemeld.

G.   Welke Fraude komt er voor met historische 
voertuigen?
Bouwjaarvervalsing, pimpen, replica’s i.p.v. 
origineel, gestolen voertuigen, belastingfraude.
Soms wordt een voertuig “gekloond”. Met 
een nagemaakt (papieren) kentekenbewijs 
wordt een identiek voertuig er bij gezocht, en 
elders “op kenteken gezet”. Tegenwoordig kan 
de RDW zoeken in 17 landen om chassis- en 
framenummers te achterhalen. Klonen wordt 
steeds moeilijker.

H.   Heeft u nog tips voor bij een aankoop?

a)  Weet wat je koopt. Lees je goed in in de 
details van het voertuig.

b)  Neem een expert mee (bij de merkenclubs is 
veel specifieke kennis)

c)  Is er een kentekenbewijs bij het voertuig?

d) Controleer alle papieren.

Nr 5 - oktober - november 2019 23



e)  Laat een vooronderzoek door de RDW  uit-
voeren

f)  Laat nooit unieke identificatie verwijderen of  
bewerken

g)  Maak foto’s voor, tijdens en na de restauratie

h)  Breng een diefstalbeveiliging aan. Dat kan 
al simpel door het verwijderen van een 
cruciaal onderdeel

I.  De RDW schoont af en toe het kenteken 
register op. Wat is het doel, en wat zijn de 
gevolgen?

Zowel de RDW zelf, als de Politie en de 
Verzekeraars raadplegen het kentekenregister. 
Om de computersystemen voldoende snel 
te houden, worden niet meer gebruikte 
kentekens verwijderd. Die kentekens komen in 
een off-line archief terecht. De RDW kan daar 
toch in zoeken.

J.  Kan je een “schuurvondst” met kenteken-
platen, maar zonder kentekenbewijs toch weer 
op de weg krijgen? Daarvoor bestaan twee 
scenario’s:

a)  Ja, als het kenteken nog in de archieven van 
de RDW voorkomt, en de identiteit van het 
voertuig kan worden vastgesteld, dan zal de 
RDW er aan werken om alsnog een kenteken 
te verstrekken. Je dient te kunnen aantonen 
wat de herkomst van het voertuig is. Alle 
documentatie (rekeningen, aankoopbonnen, 
etc.) helpt. Een oud “provinciaal” kenteken kan 
niet meer worden achterhaald.

b)  Als het kenteken niet meer in de archieven 
voorkomt, is het kansloos om nog een 
kentekenbewijs te krijgen. Laat dus altijd een 
vooronderzoek uitvoeren voordat je aan de 
restauratie begint! 

3.  Fehac wapenfeiten

Wat heeft de FEHAC de afgelopen periode 
voor elkaar gekregen?

A. Voertuigeisen niet met terugwerkende 
kracht aanpassen. Geen inbouw van airbags, 
autogordels, knipperlichten, etc..

B. Blauwe klassieke kentekenplaten voor 
import-oldtimers.

C. Vrijstelling Motorrijtuigenbelasting vanaf 

40 jaar. Er wordt gewerkt aan 30 jaar.

D. Versoepeling APK regime: 30+ auto’s om de 
twee jaar, 50+ auto’s geheel vrijgesteld.

E. Eisen aan oldtimerverzekering. De FEHAC 
heeft een tiental eisen opgesteld waaraan een 
goede oldtimerverzekering dient te voldoen.

F. Goedgekeurde Taxatierapporten 
opgesteld die door alle verzekeraars worden 
geaccepteerd.

G. Erfgoedwet 2016, voor de erkenning 
van Mobiel Erfgoed, als onderdeel van ons 
Nationaal Cultureel Erfgoed.

H. In 2020 worden alle milieuzones hetzelfde, 
en gelden ze alleen voor diesels.

I. Kentekencategorie voor motoren met een 
afneembaar zijspan.

J. Meerjarig schorsen. 1, 2 of 3 jaar is nu 
mogelijk.

K. Er wordt gewerkt aan “Slopen in 
eigen beheer”. Nu verdwijnen “total 
loss” exemplaren nog ongewenst naar 
demontagebedrijven.

L. En dat voor slechts 2,50 euro per lid van een 
aangesloten club. 

4.  Nog één keer E10

E10 is een benzinesoort die voor oldtimers 
ongeschikt is. Tank alleen Premium benzine 
(bijvoorbeeld Shell V-Power). E10 (max. 10% 
Ethanol) is ook als Euro 95 (octaangetal 95) 
bekend. E5 (max. 5% Ethanol is ook als Euro 98 
bekend. Waarom adviseert de FEHAC om geen 
E10 in oldtimers te tanken:

> Het tast het Zamac/Zamak van de 
carburateurs aan

> Met een oldtimer ontsteking (zwakke vonk) 
ontsteekt het mengsel moeilijker, met een 
slechtere verbranding als gevolg

> Pakkingen kunnen “oplossen”

> Rubber kan opzwellen en verteren

> Ethanol is hygroscopisch waardoor water tot 
roestvorming in de tank kan leiden

> Tijdens de winterstop kan de E10 benzine 
bederven (gomvorming)

Ardy Notenboom

Te koop gevraagd:
Ik zoek een Ariel LG, LH, OG of OH uit de jaren 1936, 1937, 1938 of 1939, dus een 
250 cc kopklepper.
Liefst rijdend en compleet, maar ook project in onderdelen of incompleet.
Aad Versteeg, versteeg35@ziggo.nl of 0623330229Aad Versteeg, versteeg35@ziggo.nl of 0623330229
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Draganfly Motorcycles
With over 35,000 lines and customers in over 60 

countries, Draganfly Motorcycles are the world’s 
largest Ariel spares dealers, a leader in BSA & 

Triumph spares, specialists in discount bearings 

and also a fountain of knowledge!
Our high quality spares are covered 

by a full money back guarantee. If, 

for any reason, you are not satisfied 
with any part we send you, simply 

return it - no questions asked!

Send for one of our impressive 

catalogues containing exploded 

diagrams, part numbers and years 

of application, as well as advice and 

tips from our experts.

Bearings - amongst the highest 

quality in the UK! All manufactured 
to I.S.O. 21.100 Standard - ask us 

for a quote!

Draganfly Motorcycles
The Old Town Maltings, Broad 

Street, Bungay, Suffolk, NR35 1EE
www.draganfly.co.uk

01986 894798
spares@draganfly.co.uk

Use our website to check 

stock levels, consult exploded 

diagrams and part number 

tables, download catalogues 

(for free) and place orders! 

The website is updated daily 

so make sure to check often!  

Did you know Draganfly 

was founded in 1976, and 
has been based in Bungay 

for over 30 years. With a 
warehouse spanning over 

8,000 square feet, we house 
over £2.3 million in spares. 
We can also do work on 
your bikes, from rebores to 

rebuilds. We are with you no 
matter the size of the job.

So call, visit or check our 

website for all your classic 
motorcycle spares.

Te koop gevraagd:
W/NG stuur, 7/8 inch of een stuur dat vanuit het midden van 1 inch naar 7/8 inch 
verloopt .
Jaren 30 Ariel gereedschapkastje met knop in het midden van het (losse) deksel. 
Heb te ruil :  
W/NG bovenste kastje met scharnier.  
Tel: 0365490364 of vincent@vincentvanginneke.com 
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MB bij JAAP ADDICKS
Door Aad Versteeg

Zondag 3 november was een MB bij Jaap en 
Ineke in Gouda. Direct naast de voordeur is 
het al duidelijk dat hier een motorliefhebber, 
en wel een Ariel liefhebber, woont. Dit bordje 

(zie plaatje 
hiernaast) 
verraadt dat 
achter de 
deur zich een 
“motorrijders-
plein” bevindt. 
En jawel deze 
deur leidt 
naar Jaap’s 
motorparadijs. 
In de ruime 
woonkamer 
treffen we 
Jenny en Ben. 
En geleidelijk 
aan loopt 
het vol. Het 
is een echt 

goed bezochte Maandelijkse Bijeenkomst: 
ik tel op gegeven moment 13 bezoekers. Een 
festijn van eten en drinken ontrolt zich voor 
ieders ogen, soep met garnaaltjes, broodjes 
en vele dranken. Het is november en voor 
de deur staan drie motoren, waarbij twee 

....

Boven: Jaap in zijn fijne sleutelruimte bij zijn 
Model F van 1930. Onder: bij de WNG.

Ariels (zie plaat hierboven). Dan troont Jaap 
mij mee naar zijn welvoorziene garage. Daar 
staat zijn prachtige Model F uit 1930 en zijn 
WNG. De laatste krijgt deze winter een revisie: 
het motorblok is al gedemonteerd. Er staat 
ook nog een fraaie Triumph Tiger 100, en er 
zijn meer “projecten”, oa een BSA waar hij 
met zijn zoon aan werkt. Boven de garage is 
nog een onderdelenzoldertje. Zoals bij meer 
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mensen uit de club is ook deze ruime garage 
te klein: Jaap’s VH is elders onder gebracht. 
Een heerlijk middagje “Ariel-praat” volgt. 
“Het Motorrijwiel” ligt centraal op tafel (foto 
hierboven). 
Jaap vertelt over zijn belevenissen met zijn 

motoren en zijn camper. Jenny en Ben over 
hun fantastische trip Luik - Chamonix - Luik,  
waarvan een verslag op blz 16-21. 
De Arielclub heeft niet alleen meer leden dan 
ooit. Een bijeenkomst als deze leert ook: de 
Arielclub lééft.
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Afzender: Redactie NAC,  Roswinkelerstraat 35, 7895 AL Roswinkel

Ingezonden foto’s

De foto links komt van Piet Heidema. Hij schrijft:
“Deze foto kreeg ik van Egon Duchateau uit België.

Het is nota bene een Nederlandse foto, gemaakt door 
Charles Breijer. Deze foto bevindt zich in de collectie 
van het Nederlands Foto Museum.

Ik ken deze foto niet, deze foto is actueel: in Zuid-
Nederland wordt nu het feit herdacht dat het in 
september 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is 
door de Amerikanen, Canadezen, Engelsen en Polen. 
Aan de bossen bloemen op het stuur te zien is deze 
foto genomen in mei 1945: tulpen had je in die jaren 
alleen in april en in mei in bloei.

De locatie weet ik niet; de huizen op de achtergrond 
lijken me van de bouwstijl van de Amsterdamse 
School, maar ik ben geen kenner. Ik houd het maar 
op Amsterdam. Prachtig ook al die lampen op de 
motor, naast de verduisterde koplamp. En dan die 
bepakking, de valbeugel en de fieldstand die hier 
gebruikt wordt.”

Direct na het verschijnen van blad 4, kreeg ik mail van Vincent van Ginneke: “Piet Heidema heeft gelijk, het 
is i.dd. Amsterdam en wel de af/oprit van de Berlagebrug. De huizen op de achtergrond zijn nog precies zo als 
toen (zie bijgaande foto). Vincent voegt nog toe: “De motor is waarschijnlijk van de fotograaf zelf, een motor 
ordonnans zou niet zo snel toestemming krijgen van zijn unit om al die extra lampen te monteren”.

Op de Achterpagina!


