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AGENDA 2020

NIET-CLUB GERELATEERDE EVENEMENTEN 2019

Januari 18 TC ALV De Moespot, Achterveld. Uitnodiging in SG1

Mei 15-17   IJR Slovenië, Beperkte inschrijving (140 deelnemers)
vanaf 1-1-2020 via jampot.com met je Nederlandse
clubnummer.

November 17 Ruilbeurs Wormer, Spatterstraat 21c, 1531 DA Wormer

December 23 Christmas Pleasure Trial

GEHEUGEN
 
Door Antoinette Stapel
 
Peter is druk doende met een
"beetje'' lekkende carburateur
van de Matchless D3 en ik zit
naast de AJS Big Port om een
beetje te poetsen. Eerder van
daag reden we een flinke rit op
het schiereiland Beara, met als
hoogtepunt de Healy Pass. Stu
ren, gasgeven en vooral kijken
waar de weg heen draait... hier
in Ierland is de Big Port op z'n
best! 
 
Helemaal tevreden zitten we nu op
de camping in Glengarrif bij de
motoren om ze hun welverdiende
aandacht te geven als er een auto
bij de tent stopt. Er stapt een Ierse
man uit met stramme benen en
een wandelstok. Hij stiefelt zonder
aarzeling naar de Matchless en
Peter die daar nog op z'n knieën
bij zit. Hij wijst naar de tank en zegt:
Matchless! What year? 1935? En
hij vertelt, in een heel geanimeerd
gesprek, dat hij vanaf zijn 18e jaar
ook Engelse motoren heeft gere
den. Hij somt het bekende rijtje op;
BSA, Norton...  Hij staat te glunde
ren tussen de motoren en ook mijn
AJS krijgt alle aandacht. Hij wijst
op details zoals de carbid genera
tor en natuurlijk de claxon. Zo op
het oog een gesprekje dat je meer
dan eens per dag hebt en zeker in
Ierland. Niks bijzonders. Totdat
zijn vrouw erbij komt die hun auto
verderop heeft geparkeerd. Ze is
stomverbaasd dat haar man dit
gespek kan voeren, want hij is
jong-dementerend. Met tranen in
de ogen ziet ze wat deze ontmoe
ting met hem doet en kan het haast
niet geloven dat hij ineens een
volwaardig gesprek kan voeren.
Voor de zekerheid neemt ze nog
foto's om de volgende dag zijn
geheugen een handje te helpen.
"Het was niet nodig" meldt ze 's
ochtends. "Hij weet het allemaal
nog"...
 

    4. Ibbenbüren 19. Oud Nieuws

    8. Matchless D3 Art Deco  (2) 20. Verslag Toerrit Brabant

  12. Thuiskomertje 22. Werk in uitvoering

  13. NVT 2019 Woerden 23. Van de voorzitter

  14. Collage NVT 24. Hugo van Zeijlprijs

  16. Distinguished Gentleman's Ride 25. Te koop / Gezocht

  18. Vermelding Special Issue 26. Treffennieuws

  18. Nieuwe leden 27. Gratis

IN DEZE SG
 

ONDERDELENBEURS WORMER 
 
 

Ritten en treffens worden door vrijwilligers georganiseerd. Meld je aan de or
ganisatie zodat het organiseren leuk blijft!
Alleen de ritten met de vermelding TC tellen mee voor de toercompetitie.
Deelname op vrijwillige basis en geheel op eigen risico.

 
 
 
 

 
De onderdelenbeurs vóór en dóór
liefhebbers van Engelse motorfietsen!
Op deze clubruilbeurs kunt u zelf uw
overtollige onderdelen te koop aanbie
den of juist de voorraad weer eens flink
aanvullen.
 
Goed om te weten:
• Bezoekers toegang na 09.30 uur
• Voor clubleden die stand inrichten
   zaal open vanaf 08.00 uur
• In verband met de brandveiligheids-
   voorschriften mogen er géén com-
   plete motorfietsen van particulieren
   de zaal in

De Eenhoornfederatie nodigt u weer graag uit 
voor 'Wormer', zondag 17 November
 
 

   Motoren voor de verkoop
   kunnen buiten op een afgezet
   parkeervak worden neergezet
• Tafel(s) vooraf reserveren is alleen
    nodig bij twee meter tafel of meer
    (o.v.b. beschikbaarheid )
• Tafels en stoelen voor standhouders
    aanwezig
• Kosten standtafels € 2,50 p/m
• Koek en zopie in de kantine
• Handelaren alleen toegang op uitno-
   diging van de organisatie
• Entree: €5,- p.p.
    
Info:  Klaas.Wezel@gmail.com
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BUITEN-GEWOON TREFFEN

Al bijna 40 jaar wordt in Ibbenbüren tijdens het pinksterweekend een rally georganiseerd voor motorfietsen 
tot bouwjaar 1939. Dit jaar zijn er meer dan 300 motoren, met zo’n 500 deelnemers, en ook de publieke 

belangstelling is groot. Hans Mijnders en Nancy Koorn lopen er een dagje rond en Hans maakt deze schitterende 

foto’s bij het artikel. Tonnie Eppink is er toevallig ook en hij is gestrikt voor een verslag van dit weekend.   

INTERNATIONAAL VETERAAN MO
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AAN MOTORFIETS RALLY IBBENBUREN 

39-ste editie  2019
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Op zaterdag 8 juni vertrok ik 

met de Guzzi al vroeg naar 

Ibbenbüren. Ik woon aan de 

grens en voor mij is het maar 

60 km rijden. De Guzzi parkeerde ik 

naast twee andere Italiaanse motoren bij 

een leuk café midden in het centrum van    

het duitse stadje.

Op het terras bestelde ik eerst koffie met 
gebak, uiteraard met uitzicht op de veteraan 
motorfietsen want daarvoor kwam ik natuurlijk. 
Even later kwam een (gespeeld) boze Hans 
Mijnders naar buiten met de vraag of ik niet 
kon groeten! Door het spiegelende glas van het 
café had ik hem niet gezien maar mijn antwoord 
was “Ich habe keine Freunde in Deutschland”... 
Daarna ben ik Hans en Nancy geregeld tegen 
gekomen bij al die mooie oude motoren die in 
het stadje stonden en reden. Hans maakte die 
dag een schitterende fotoreportage.

Het veteraantreffen in Ibbenbüren is een meer-
daags evenement dat heel goed georganiseerd 
en verzorgd is. Het programma is als volgt:
Op de donderdagavond is er een kampvuur 
naast de feesttent. Vrijdag start de inschrijving 
en vindt de technische keuring plaats. 
‘s Avonds is de officiële begroeting en een 
vlaggenparade. Op de zaterdag wordt er 
een klein ritje van 40 km gereden. Deze 
stopt op een grote parkeerplaats in Ibben-
büren waar wij dus ook waren. Daarna gaan 
de deelnemers naar Stadion Ost waar nog 
diverse activiteien zijn zoals een gelijkmatig-
heidsrit op de sintelbaan. Zondags rijden de 
veteranen een lange rit van 130 km 
Als je nog niet genoeg gezien hebt is er in 
Ibbenbüren ook nog een mooi motormu-
seum. 

Bij de rondrit op zaterdag waren maar drie-
mensen met een AJS! Ik heb ter plekke be-
sloten om volgend jaar, bij de 40ste editie, 
mee te rijden En dan zal ik er een uitgebrei-
der verslag van maken.

Door Tonnie Eppink
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‘Ibbenbüren: Het 
grootste rijdende 
motormuseum 
ter wereld.’
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ART DECO MET IERSE ROOTS 

Omdat ik het 

restaureren vooral 

zelf wilde doen 

liep ik regelmatig 

tegen uitdagingen aan die 

ik als probleem ervoer, 

door gebrek aan kennis, 

vaardigheden of materiaal. 

Het project verdween, na wat 

aanpassingen weer in de kast.

NIEUWE INSPIRATIE

Toch kwam gemiddeld elke winter 

het project of delen ervan weer voor 

de dag.

Zo verbouwde ik de buitenkant 

van een naoorlogse primaire kast. 

De Lucas Maglita van de Sloper 

wordt vanaf de krukas aangedreven 

en daarom heeft de halfgesloten 

primaire kast een uitbouw bovenop. 

Naar voorbeeld van de D5 van 

Willem en de onderdelenlijst maakte 

ik een middenbok en werd een 

standaard achterspatbord van 

de goede afmetingen, deelbaar 

gemaakt. De beugels ter bevestiging 

werden naar het voorbeeld van een 

ooit opgemeten origineel gemaakt. 

Het voorwiel werd voorzien van 

nieuwe kogellagers, achter konden 

de originele kegellagers gebruikt 

worden.

Vrijwel alle bouten en moeren 

ontbraken en moesten dus nieuw 

gemaakt worden. De uitgebreide 

onderdelenlijst bevat gelukkig 

alle maten die daarvoor nodig 

zijn. Het was echter wel een hele 

puzzel want ik moest werken 

met twee lijsten: die van 1931 

met een aanvulling voor 1932. 

Uitgaande van zeskant, ronde 

staf en bestaande bouten 

en moeren maakte ik alle 

bevestigingsmaterialen van RVS 

met Imperial schroefdraad. Ja, 

niet helemaal origineel maar 

wel duurzaam. Vanaf de fabriek 

waren alle bouten en moeren 

gezwart staal, maar dat vond ik vrij 

somber en het is kwetsbaar voor 

beschadiging en roest. Ik besloot 

deze te glasparelen zodat het een 

mat uiterlijk kreeg, een beetje alsof 

het gecadmeerd is.

Toen eindelijk alles compleet leek 

besloot ik, ook om er wat vaart 

in te houden, om alles te laten 

epoxeren. Het kwam mooi zwart 

terug maar niet mooi genoeg 

om zo te monteren. Het moest 

gespoten worden. Het frame en 

de voorvork hadden roestputjes 

en dat was zichtbaar ondanks de 

epoxylaag. Deze werkte wel goed 

als ‘plamuur’ en ik kon het mooi 

glad schuren. Spuiten is een vak 

apart, dat wist ik al uit ervaring 

en het viel weer niet mee. Vliegjes, 

stof, zakkers en sinaasappel, Ik 

heb het allemaal gezien, maar 

uiteindelijk had ik (vrijwel) alles 

strak.

De benzinetank heeft al eens in SG 

gestaan en ook dit deed ik zelf. Met 

de witte zijvlakken en zwarte biezen 

is deze wel het smoel van de motor.

EINDELIJK OPBOUWEN

Begin 2018 geleden lukte het om 

de motor op de wielen te zetten. 

De voorvork werd met nieuwe 

balhoofdlagers (uit Australië) en 

nieuw gedraaide overmaatse assen 

gemonteerd. De wielen met nieuwe 

banden uitgelijnd. Jelle voorzag de 

remschoenen van nieuwe voering. 

De versnellingsbak was inmiddels 

uit onderdelen tot een werkend 

geheel samengesteld en kon in 

de schetsplaten gehangen. Toen 

het rijseizoen aanbrak moest er 

weer plaats gemaakt worden om 

de motorfietsen die aan het werk 
moeten, na te kijken. Ook was de 

collectie uitgebreid met een AJS 

Big Port, die prompt stuk ging en 

‘Omdat ik het restaureren vooral zelf 

wilde doen doen liep ik regelmatig 

tegen uitdagingen aan die ik 

als probleem ervoer...’

DEEL2: MATCHLESS D3 

Door Peter Weeink
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dus ook nogal wat aandacht vroeg. 

Dan is er nog een tuin en een huis 

dat zo nu en dan onderhoud vraagt 

maar in de winter van ‘18-’19 

haalde ik het project weer van stal. 

Eindelijk kreeg de motorfiets vorm.

HET BLOK EN NOG ZO WAT 

PROBLEMEN...

Het eenvoudigst te herstellen 

was het tuimelaarshuis. De 

tuimelaars lopen op vetgesmeerde 

rollenlagers. Van de onderdelen 

van drie stuks heb ik het beste 

uitgezocht en kon ik een werkend 

geheel maken. De kop had alleen 

nieuwe kleppen nodig en WD 

kleppen en veren bleken naadloos 

te passen. De cilinder was een 

groter probleem. Jelle had de 

‘originele’ geboord en kwam een 

roestplek tegen waardoor de 

boring veel groter zou moeten 

worden dan de aanwezige 

plus .040 zuiger vereiste. De 

reserve cilinder werd geboord 

en was ook op het randje. 

Bij het schoonmaken, wat ik 

bij gietijzer altijd in caustic 

soda doe, zag ik dat er in de 

wand zonder koelribben voor 

en achter een scheur zat. De 

reden: bij het demonteren 

van het ‘reserveblok’ bleek 

de zuiger compleet vast 

gecorrodeerd te zitten. Deze 

corrosie heeft waarschijnlijk 

de 3,5 mm dikke (dunne) 

gietijzeren wand stuk gedrukt. 

Ik zat dus zonder geschikte 

cilinder. De opties waren: 

verbussen of ‘hardchromen’.

Ik koos voor de laatste optie 

want de wanddikte van een bus zou 

ook een andere zuiger vereisen. De 

firma Powerseal heeft prima werk 
verricht want een paar weken na 

het opsturen kreeg ik een prachtige 

5

5. Dit plaatje uit de catalogus hing 20 jaar in de 

werkplaats...“ter inspiratie...”

6. Het project in het stadium van passen en meten

6
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7. De aangepaste primaire kast 

8. De cilinder met de uitdagingen 

9. Het halvecompressie hendeltje 

op de cilindervoet 

10. Ariel visstaart (L) en ernaast de 

aangepaste Matchless visstaart 

cilinder terug, die ik niet meer ga 

verslijten.

NIET RECHT-TOE-RECHT-AAN

Het carter met inhoud was ook 

al geen recht-toe-recht-aan 

verhaal. Dat heeft Jelle wel wat 

hoofdbrekens en geduld gekost. 

Aansluitingen voor de olieleidingen 

moesten opgelast en opnieuw 

van draad voorzien. Schroefgaten 

7

8

ondergingen dezelfde behandeling 

en de bronzen bus moest 

gemaakt en geplaatst worden 

in een carter met niet al te veel 

‘vlees’. De nokvolgers waren 

ingesleten of diep gepit en werden 

vlak geslepen. De krukas werd in 

elkaar gezet met het naaldlager 

big-end en het, nog originele, 

standaard rollenlager aan de 

transmissiekant. De oliepomp 

werd getest en goed genoeg 

bevonden. 

De nokkenassen 

waren ook scheef 

afgesleten of gepit. 

Op het eerste gezicht 

lijken ze hetzelfde als 

de naoorlogse types 

maar dat viel tegen. 

Op het carter zit een 

‘halve-compressie-

hendeltje’. Dat kun je 

gebruiken bij het starten 

van de motor. Deze is 

getimed vanaf de inlaatnokkenas 

die tussen de nok en het tandwiel 

een extra nokje heeft. Deze 

drukt, vlak voordat de zuiger 

het bovenste dode punt bereikt, 

een tuimelaartje omhoog dat 

tegen de uitlaat nokvolger zit. 

Gelukkig was één van de twee 

inlaat nokkenassen die ik had nog 

bruikbaar. Als je dan denkt dat 

de uitlaatnokkenas niet uitmaakt, 

dan heb je het mis. Deze heeft een 

dunnere as tussen het tandwiel en 

de nok om ruimte te maken voor 

het tuimelaartje. Dat probleem 

loste ik op door een naoorlogse 

nokkenas aan te passen.

KETTINGLIJN

Het blok en de versnellingsbak 

werden in het frame gehangen 

maar de kettinglijn bleek totaal 

niet uit te komen terwijl de wielen 

in lijn leken te staan. Tja, waar ligt 

het dan aan? Alle kettingwielen, 

behalve de koppeling, had ik 

verkranst. Het motorkettingwiel 

moest nog worden afgelast maar 

dat speelde geen rol in de uitlijning 

van het achterwiel. Na een paar 

dagen mediteren op een krukje 

achter de motor, zag ik het: het 

achterkettingwiel stond niet 

verticaal! Aan de onderkant stond 

de achterketting in lijn maar aan 

de bovenkant zat er 1 cm verschil 

in. Het frame was getordeerd! Het 

was natuurlijk wel een beetje naïef 
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om te denken dat een frame dat 75 

jaar oud is en al 20 jaar rondslingert 

recht zou zijn. Gelukkig kon het 

achterframe gedemonteerd worden 

zonder al te veel te moeten loshalen 

en bleek het richten een kwestie 

van gericht buigen en trekken.

Over kettinglijn gesproken: ook de 

Maglita die vanaf de krukas wordt 

aangedreven kreeg ik niet in lijn met 

een standaard magneetkettingwiel 

en ik was genoodzaakt een nieuwe 

te maken met een grotere off set.
De originele uitlaatbochten waren 

zwaar gehavend en moesten nieuw 

gemaakt worden. Een bedrijf in 

Drenthe kon voor mij twee RVS 

bochten buigen in de juiste radius, 

buisdiameter en hoek, terwijl ik 

intussen de dempers aanpaste. 

De lege schalen werden voorzien 

van een demper binnenin en de 

visstaart werd aangepast. Het 

aflassen verzorgde buurman Jan 
Repko die het TIG lassen beter kan 

dan ik.

Dingen als bedrading, kabels en 

olieleidingen maken, gingen redelijk 

ongecompliceerd maar kostten 

toch veel tijd, mede door de 

aanwezigheid van het dashboard.

De olieleidingen maakte ik van 

koperen leiding die ik na het buigen vertind heb. Origineel hebben deze 

een coating, vermoedelijk nikkel. Vertinnen met gewoon soldeertin geeft 

een mooie authentieke uitstraling.

En dan, als alle onderdelen ontelbare keren door de handen zijn gegaan, 

is het zover dat er olie in de olietank gaat en het blok kan worden rond 

getrapt. Het loopt allemaal wat stroef maar dat is niet verwonderlijk. Een 

beetje benzine in de tank en als blijkt dat het kraantje niet lekt een paar 

liter erbij. Een paar keer trappen en hij loopt sinds minstens 20 jaar maar 

waarschijnlijk veel langer gezien de staat waarin ik de motor kocht. Het 

geluid uit de dempers is beschaafd maar niet gesmoord.

WORDT VERVOLGD.

10
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Door Peter Weeink

THUISKOMERTJE

Op een warme 

zondag in juni 

horen we aan het 

eind van de middag 

het geluid van een hoog 

getunede eencilinder de straat 

in komen. Het is Roel Blom 

met ‘Blonde Dolly’, de ABSAF 

caféracer. Hij is niks te vroeg 

want Antoinette en ik hebben 

zelf de motorbroek nog aan 

van ons zevensprongweekend.

Roel is naar de caféracermiddag 

in Medemblik geweest en komt 

even langs. We drinken en 

kletsen wat. Dan zegt Roel dat 

hij even moet sleutelen: Er is 

iets met de aandrijving van de 

Kubota wisselstroomdynamo. 

De rode racer wordt achter het 

huis geduwd en tegen de deur 

van de werkplaats geparkeerd. 

Het blijkt dat het getande 

aandrijfriempje slechts nog bestaat 

uit een paar draadjes. Daarnaast 

is de bevestiging van het getande 

wieltje op de as van de dynamo 

losgeraakt. Roel rijdt ‘electronisch’ 

en heeft maar een klein accuutje. 

Het liefst zou hij 

dus met draaiende 

dynamo naar huis 

rijden. Omdat de 

primaire aandrijving 

geschiedt door 

middel van een 

getande riem is 

het niet mogelijk 

zonder een grote 

sleutelpartij 

het riempje te 

vervangen. Met 

wat wrikken 

krijgen we 

wel het 

aandrijfwieltje van de 

dynamo-as af en kunnen we het 

borgschroefje, dat verdwenen is, 

vervangen. Met het tandwieltje 

weer stevig gemonteerd tovert 

Roel ineens een nylon kous uit zijn 

koplamphuis. ‘Ja, dit is een kous 

van Marga’ zegt hij triomfantelijk, 

‘dat gebruikten ze vroeger ook als 

de V-snaar gebroken was’.

Nou is een V-snaar wel iets anders 

dan een getande riem maar we 

trekken de nylonkous twee keer 

strak om de tandwieltjes in de 

plaats van het getande riempje en 

knopen de uiteinden stevig aan 

elkaar. Het restant knippen we af. 

Bij het rondtrappen van de motor 

zien we dat de dynamo netjes 

meedraait.

We vragen ons alle drie af hoe lang 

dat goed zal gaan maar later vertelt 

Roel ons dat hij vanaf Schoorldam 

tot vlak voor Benschop steeds een 

keurig ladende dynamo had. De 

kous van Marga had het dus tot 

vlak bij huis uitgehouden. 

Zo kun je nog eens thuis komen!

ZO KUN JE 
NOG EENS 

THUIS 
KOMEN! 
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Door Cees Zwinkels 

nvt woerden 2019: 

een zonnig gebeuren

Eén zaterdag per jaar 

staat Woerden in het 

teken van de klas-

sieke tweewielers. 

Het jaarlijkse Nationaal Vete-

raan Treffen vond nu voor de 

29ste keer plaats en het was 

een zeer geslaagde dag. Over 

de laatste tien jaren viel er 

gemiddeld qua weer al niet 

te klagen – nu was het een 

alom zonnige aangelegen-

heid. 

Om er wat clubleden heen te lok-

ken nemen we het treffen steeds 
op in onze toercompetitie. Je ont-

moet er dus steevast onze ‘usual 
suspects’. Maar daarbij blijft het 
niet. Samen met de andere clubs 
die de Stichting Eenhoornfede-

ratie vormen staan we met onze 
marktkraampjes bij elkaar. Een 
heel ‘eiland’ met Engelse motor-
clubs, die elk weer hun eigen be-

zoekers trekken. 

VEELZIJDIGE EXPOSITIE

Het aanbod van bezienswaar-
dige oude tweewielers is echter 
immens veel groter omdat het 
gehele Excercitieterrein van Woer-
den die dag beschikbaar is voor 
iedereen die met een klassieke 
tweewieler komt aanrijden. De 
uitstalling op het parkeergedeelte 
biedt daarom een veelzijdige ex-

positie van oude tot zeer oude 
motoren en brommers en een en-

kele scooter. 
Rondom het veld staan aanbie-

ders van nieuwe en oude spul-
letjes. De organisatie voorziet in 

een Kaasrit, volop eten en drinken 
en een spreekstalmeester met 
een schorre stem die heel de dag 
enthousiaste verhalen ophangt 
en eigenaren met hun bijzondere 
voertuigen naar voren haalt om ze 
te bevragen over van alles en nog 
wat. De stemming is dan ook altijd 
uitstekend. Het toegestroomde 
publiek luistert af en toe zelfs naar 
een inhoudelijk verhaal. Zoals deze 
keer verzorgd door Doede Bakker, 
voorzitter van Commissie Tweewie-

lers van FEHAC. In slechts zeven 
stappen schetste hij een beeld van 
het begrip duurzaamheid: oldtimers 
op weg naar morgen. Het gaat dan 

om het behoud en gebruik van ons 
mobiele erfgoed, over veiligheid en 
schone brandstoffen. Zeer actueel, 
nu overal E10 uit de pomp komt als 
je Euro95 kiest. Het advies: tank 
altijd ethanolvrije benzine met je 
oldtimer (neem benzine met octaan-

getal 98) want anders gaat de boel 
kapot. 

CLUBKRAAM

Al een aantal jaren ga ik ’s morgens 
zeer bijtijds van huis met de motor 
om in Woerden ‘ons’ kraampje wat 
aan te kleden. Mijn koffers gevuld 
met spullen van het BAF, tenminste 
als ik dat tijdig heb besteld bij Wil-
lem le Bruijn. Dit jaar was dat er niet 
van gekomen omdat we de kraam 
op een wat andere manier zouden 

opleuken. Omdat dit plan voortijdig 
strandde stonden we met een lege 
kraam met slechts een paar vlaggen 
(een Engelse en een Eenhoornvlag). 
We moeten dit in 2020 toch wat 
beter voorbereiden – zeg ik alvast 
maar tegen mezelf. Veel hinder 

werd op die zonnige 21ste sep-

tember overigens niet ondervon-

den van de lege kraam. De één na 
de andere bezoeker gebruikte het 

tafelblad en de ruimte eronder om 
helmen en motorkleding te parke-

ren. In de luwte van de kraam werd 
een losgelopen koppeling hersteld 
(zeer bedankt Louis!) zodat het nog 
jonge clublid weer veilig de weg 
op kon. We schreven één nieuw lid 
in, een dame die meldde dat haar 
stijfframe Matchless, nu al 25 jaar 

In de luwte van de 

kraam werd een 

losgelopen koppeling 

hersteld

in onderdelen, wachtte op afronding 
van de revisie. Welkom!
Het is me niet bekend of de orga-

nisatie van het NVT wel eens een 
inventarisatie maakt van het aantal 
verschillende merken dat je er kunt 
aantreffen. Het moeten er jaarlijks 
wel minstens 100 zijn. Plus nog al 
die verschillende typen per merk. 
Het totaal aan tweewielers dat er op 
een NVT afkomt beloopt vast wel 
een 1000 stuks. Je kijkt er je ogen 
uit. Een paar exclusieve verschijnin-

gen worden genoemd en getoond 

in Het Motorrijwiel nummer 162, 
inclusief de prijswinnaars. Met een 
verwijzing naar hun facebookpagina 
voor nog meer foto’s. Dat is vast 
leuk om te zien. Maar nog leuker 
is er gewoon zelf heen te gaan en 
je onder te dompelen in het warme 
bad dat er voor je klaar staat.
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Door Oscar Herijgers

THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE

O
m 8.43u word ik 

met een ruk wakker. 

Mijn hoofd bonst 

van die Rochefort 8 

van gisteravond. Dat had ik 

beter niet kunnen doen. Ik 

realiseer mij gelijk dat ik nog 

drie kwartier heb om mijzelf 

vertrekklaar te maken, mijn 

vrouw het bed uit te duwen, 

kinderen aan te kleden, bij de 

kinderen een boterham naar 

binnen te proppen, allemaal 

aan te kleden en te gaan. 

Fase 1 is bijna gelukt: precies 10 

minuten te laat komen we bij mijn 

ouders aan, die zichtbaar enthou-

siast schoondochter, kleindochters 

en zoon begroeten. Pa staat klaar 

in driedelig pak en wil ondanks de 

dreigende regen ook mee. Mijn 

motormaatje Olav is al gearriveerd 

en zal mijn vrouw en jongste doch-

ter in zijn Saroléa 24L meenemen. 

Deze mooie combinatie is van 1929 

en echt in een schitterende staat.

Mijn vader doet ondertussen ver-

woede pogingen om mijn 1949 

Matchless te starten. Na wat hulp 

en aanwijzingen komt de motor 

gemakkelijk tot leven. Mijn vrouw 

heeft ondertussen een charmante 

vlecht in het haar en neemt plaats 

in het formidabel afgeveerde Bel-

gian-zijspan aan de Saroléa. Mijn 

jongste dochter kruipt er bovenop. 

Mijn oudste dochter, in volledig ge-

vechtspak, kruipt bij mij achterop 

de Norton 16H terwijl mijn mid-

delste dochter bij mij in het bakje 

gaat. Met zijn zevenen en drie mo-

toren gaan wij op pad. 

Mijn Norton heeft er voelbaar zin in. 

Bergen worden moeiteloos opge-

knald, op de rechte weg wordt de 

80 kilometer per uur gehaald. Een 

blik in de spiegel leert mij dat met drie versnellingen bergop rijden een 

stuk minder goed gaat; Olav moet er hard aan trekken. Ik minder vaart. 

Mijn vader houdt mij natuurlijk moeiteloos bij. We rijden vanuit Ransdaal 

naar Schimmert en van daaruit naar Spaubeek om zo in Geleen aan te 

komen. Hoe dichter we bij Geleen komen, des te dreigender zit ons een 

steeds zwarter wordende regenwolk op de hielen. Terwijl we op de markt 

van Geleen aankomen, begint het al te druppen. Er zijn al redelijk wat 

mensen gearriveerd. We zijn tegen alle verwachtingen in behoorlijk vroeg; 

de meesten moeten nog arriveren. Kort na ons 

komen Peter, ook op een Norton 16H, en 

nog een aantal andere bekenden het 

goede doel steunen. Velen heb-

ben een mooi pak aan dat niet 

echt kan doorgaan voor ge-

schikte regenkleding. Sommi-

gen durven het zelfs aan om in 

hemdsmouwen te rijden terwijl 

de weergoden zichtbaar weinig 

goeds van plan zijn. 

Na wat uitleg en foto’s wordt er gehaast 

vertrokken. Omdat ik m’n drie kinderen weer moet aankleden en er nog 

ruzie gemaakt moet worden wie waar en hoe moet zitten, ben ik de laat-

ste die met motorpolitie-escorte vertrekt. Het gas gaat er goed op; het 

gladde wegdek is niet echt een probleem met een zijspan en levert altijd 

spectaculaire momenten op. Met drie wielen driftend over een rotonde 

en bij de volgende bocht komt het derde wiel omhoog. De colonne wordt 

dan ook snel bijgehaald. 

Drie minuten na vertrek begin het flink te regenen. Op dit soort regen 
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THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE

heeft mijn leren motorpak geen enkel antwoord. Regen loopt via mijn 

goed geventileerde kruis mijn broek in en vindt zo een weg naar bene-

den om daar mijn schoenen af te vullen. De oude Cromwell-pot doet het 

daarentegen uitstekend; met bijpassende bril is het best te doen. Totdat 

de weergoden eens flink naar beneden urineren en mijn gezicht een acu-

punctuurbehandeling laten ondergaan.

Ik kijk rechts naast mij en zie mijn twee dochters bijzonder somber voor 

zich uitstaren. Even later krijg ik een seintje van mijn vader dat de sjaal 

van een van mijn dochters los is gaan hangen buiten het zijspan. Ik stop 

voor het mooie kasteel Amstenrade. Het sjaalprobleem is snel opgelost. 

Olav is met mijn vrouw doorgereden. Mijn vader is samen met Peter 

blijven wachten. De rit wordt weer door de plenzende regen voortgezet. 

Mijn oudste dochter Elina tikt op mijn schouder en deelt mij mee dat ze 

nodig moet plassen. Deze mededeling komt een aantal keren terug, tot-

dat het echt nijpend wordt. Dit is het moment voor drastische maatrege-

len: ik stuur mijn zijspan van de weg af een bijzonder modderig veldweg-

getje in. Bij deze doldrieste actie vliegt ons de modder om de oren. Dit 

levert geen mooie plasplek op, dus moet ze achter het zijspan plassen, 

onder het wakend oog van een diender van de wet (die dit alles misprij-

zend waarneemt). Tijdens een snelle inspectie zie ik dat mijn middelste 

dochter Dolores de hele tijd met open jas in het zijspan heeft gezeten. Ze 

was helemaal verstijfd van de kou. Ik probeerde met mijn behoorlijk on-

derkoelde vingers de rits dicht te prutsen. Wat na enige tijd lukte.

Met een flinke ruk aan het stuur laat ik mij weer in de juiste rijrichting 
staan. Het is niet ver meer. Vijf minuten later rijden we kasteel Wijnands-

rade binnen. Wat een leuke rit door de regen! Maar daar denken mijn 

dochters anders over.

Eenmaal binnen hangt er een gemoedelijke sfeer onder de 74 deelne-

mers. Er is een tombola georganiseerd en mijn oudste dochter Elina 

wordt bereid gevonden de trekking te doen. Wat hierbij opvalt is dat de 

duivel wel heel vaak op de grote 

hoop schijt: sommigen winnen op-

vallend veel. Gelukkig mag Elina ook 

nog de mooist aangeklede persoon 

selecteren en ze kiest Olav, die ook 

wel heel erg zijn best heeft gedaan. 

Ieder zijn geluk: ik ben hier met mijn 

vrouw en drie kinderen en omringd 

met vrienden. Na al dit spannends 

wordt er weer koers richting mijn 

ouders gezet. Gelukkig is Gert, de 

vrouw van Peter, bereid gevonden 

om mijn twee jongste dochters per 

auto naar mijn ouders te transporte-

ren. Het wordt ook daar een gezel-

lige boel. 

Als ik aankondig naar huis te gaan, 

willen alle dochters toch weer mee 

in het span. Hier steekt mijn vrouw 

een stokje voor. Met natte kleren 

weer op de motor is vragen om pro-

blemen. Mijn oudste heeft een de-

gelijk pak en mag in het bakje mee. 

Ook de laatste twintig kilometer zijn 

een genot. De herfstige wind heeft 

een stormachtig karakter gekregen 

waarbij de bladeren de lucht geel en 

rood doen kleuren. Eenmaal thuis 

kijkt iedereen moe maar voldaan uit 

zijn ogen. Eten, een warme douche 

en allemaal het bed in.
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Door Marijke Visser
 
Het is nog wel ver weg en we genieten allemaal nog van
de mooie dagen en leuke rondritten en treffens, maar de
planning is dat er aan het eind van het jaar een nieuwe
Special Issue gedrukt zal gaan worden en dit vergt enige
voorbereiding.
 
Privacywet
Sinds de nieuwe privacywet is het niet meer vanzelfspre
kend dat ieder lid vermeld wordt in de Special Issue met
naam, adres en telefoonnummer. Je kunt nu zelf bepalen
of je wel/niet vermeld wordt.

 
 
Geen vermelding of verouderde gegevens?
Als je NIET vermeld wil worden in de nieuwe Special Issue
moet je dat vóór 15 november 2019 via een mailtje aan
ajsmpenningmeester@gmail.com laten weten. Hoor ik
niets, dan worden bovenstaande gegevens vermeld in de
nieuwe Special Issue.
 
Sta je al vermeld in de oude SI? Check dan even je gege
vens en stuur mij je nieuwe gegevens door als er iets niet
(meer) juist is. Alvast bedankt!
 

NIEUWE LEDEN T/M 31-9-2019
Roland   Wassink Dollehoedsdijk 9 7244 RM Barchem

Jaap   Roos Bornhemweg 127 4731 TE Oudenbosch

Martin   Vollebregt Van Malsenstraat 64-68 3074 PX Rotterdam

Mathieu   Smeets Houtestraat 3 B-3990 Peer

Joost   Calis Postiljon 56 1251 TM Laren Gld

Ronald van Warmerdam Domela Nieuwenhuisstraat 25 1069 SH Amsterdam

Michiel   Röben Obbinklaan 103 3571 NE Utrecht

Winnie   Bos Noordeinde 56 2742 AD Waddinxveen

Ben van den Heuvel Schere 174 3085 DX Rotterdam

Arjan   Kappen Carel Willinklaan 22 8646 DP Veendam

Janet   Burgar 77 Grizedale HU74AY Hull

Wouter   Snel Amersfoortseweg 42 3941 EN Doorn

Sebastiaan   Jonkers Molenstraat 10 3216 BL Abbenbroek

Rian   Blok Herbergierserf 26 3991 KJ Houten

Stanley   Sealy Sudergoweg 54 8651 CN IJlst

Boy van Everdingen Oosterscheldestraat 154 4335 PM Middelburg

Ivo   Smit van Spaenweg 27 6962 XJ Oosterbeek

Ron   Morauw Padweg 36 4388 EM Oost-Souburg

Lia   Koppers Noordeinde 86 A 2445 XG Aarlanderveen

Freddy van Loo Baarsjesstraat 52 4335 HL Middelburg

Hein   Hartman Melkweg 33 1271 TD Huizen

Tim   Kruitbosch Jan van Scorelstraat 29 3583 CJ Utrecht

Sacha   Behrens van der Helstlaan 20 4383 XH Vlissingen

Koos   Slager Julianastraat 6 4782 AN Moerdijk

VERMELDING SPECIAL ISSUE
2020-2023
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 - - - - - - - - - - OUD NIEUWS - - - - - - - - - -

Bij gebrek aan nieuwe modellen gebruikte het AMC concern tijdens de Tweede Wereldoorlog advertenties over het
fabricageproces en over onderdelen om toch de aandacht van het publiek te blijven trekken. In deze advertentie wordt
de loftrompet gestoken over de Teledraulic voorvork. Voor ons een heel gewoon ding want we rijden er allemaal mee,
maar in het begin van de jaren veertig was de Teledraulic als opvolger van de Webb voorvork revolutionair.
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Vanmiddag (zondag 8 
september) hebben 
we de Brabantrit 
gereden die deze 

keer vrijwel volledig voor 
rekening van Henk Vromans 
kwam. Ik heb het contact 
met Sandra onderhouden 
en de “publiciteit” gedaan; 
Henk hield zich bezig met het 
proefrijden en actualiseren 
van de route i.v.m. permanent 
of tijdelijk veranderde 
kruispunten enzovoorts...

 

ONVERWACHT MOOI

In 2018 hadden wij spectaculair 

mooi weer voor begin september 

en reden wij met ca. 25 motoren. 

Dit jaar waren de verwachtingen 

vooraf niet geweldig maar hebben 

wij uiteindelijk in goede omstandig-

heden gereden: 19 graden, nau-

welijks wind, geen druppel regen 

en regelmatig zon. Er waren zo’n 

15 deelnemers. Wellicht hebben de 

weerberichten anderen weerhou-

den. 

De thuisblijvers hadden ongelijk! 

De rit bevatte nu geen onverharde 

stukken, wat door niemand werd 

betreurd. De route was circa 100 

km. lang en voerde meer door het 

oosten van de provincie dan vorig 

jaar. We hebben nauwelijks 

80-km-wegen gezien en heel rustig 

kunnen rijden: veel smalle wegen 

door bossen en maisvelden. Ik werd 

onderweg gewoon trots op mijn 

immigratieprovincie! Er werd een 

stukje België meegepikt, zodat er 

sprake was van een Internationale 

Rally: voor ons niet moeilijk.

In mijn herinneringen stonden wij 

Door Peter van der Schee

IN BRABANT 
BRANDT NOG 

(EVENTJES) 
LICHT!

BRABANTRIT

veertig jaar geleden hoofdzakelijk 

aan de kant te sleutelen, banden 

te plakken en in de berm naar 

verloren onderdelen te zoeken om 

die vervolgens weer provisorisch 

te monteren. Die charme hebben 

deze ritten inmiddels voorgoed 

verloren. Al die motoren lopen te-

genwoordig als een naaimachine 

en geen mens staat aan de kant. 

Gebeurde vorig jaar niet en dit jaar 

evenmin.

CX500C

Tot mijn spijt moest ik dit jaar 

op mijn Honda CX meerij-

den. Door allerlei onvoorzie-

ne problemen staat mijn 500 

éénpitter nog op de werkta-

fel. Vooralsnog zonder kop-

peling en achterketting. Geen 

enorme klus maar het plan deze 

in de week voorafgaande aan de 

tocht uit te voeren kon onverwacht 

niet doorgaan. De AJS/M (de mijne 

is dat echt: als Matchless geboren 

en na zijn/haar 16e jaar op het 

kenteken als AJS verder geleefd: 

transgender, toen dat nog niet 

bestond) was dus niet ter beschik-

king. Nu had ik net een nieuwe 

achterband op de Honda en was 

bij de montage daarvan de rem 

achter grondig gecentreerd. Dan 

is zo’n rustige rit op droge wegen 

lekker om (a) de band een beetje op 

te ruwen en (b) te wennen aan het 

sneller “happen” van de rem. Dat zit 

er dus inmiddels op.

WEEKEND?

Henk en ik kijken met voldoening 

op deze dag terug. Het was weer 

erg gezellig. Ik vind het altijd leuk 

die mannen die ik al bijna vijftig 

jaar ken weer te zien zoals Louis de 

Grave, de Soesterbergers e.d. 

Zij kennen mijn dochter Gwendolyn 

nog zoals die eruit zag op bijgaande 

foto. Volgend jaar wordt zij 50!

Aanvankelijk speelde bij ons de 

gedachte er een weekend van 

te maken maar, zoals ik eerder 

meldde, kon dat niet doorgaan om-

dat ik maanden was uitgeschakeld 

met een door hernia uitgevallen 

linkerbeen. Wij weten niet of er, zo 

kort na de zomervakantie, veel be-

langstelling voor een weekend zou 

zijn. Als er vanuit de club positieve 

signalen komen, kunnen wij daar 

opnieuw naar kijken.
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BRABANT CLUBJE

Dit alles brengt mij op iets 

heel anders. Veterarenleden 

zoals Louis, de Soesterber-

gers en ik rijden al AJS/M 

sinds de vroege jaren ’70. 

Ik heb nog allerlei foto’s van 

die jonge kerels met flinke 
bossen haar op hun hoofd. 

Zowel de leeftijd als het 

thans gangbare modebeeld 

heeft daar mee afgerekend, 

hoewel ik er persoonlijk nog 

niet over mag klagen. Veel 

influx van jonge leden heb-

ben wij (en alle andere oldti-

mer clubs) helaas niet.

De zonzijde is dat de meeste leden 

inmiddels gepensioneerd zijn en rui-

mer in de tijd zitten. Ik woon al jaren 

in Tilburg en ken twee clubleden 

vlakbij: Henk Vromans in Riel en Ka-

rel Schoonus in Udenhout. Elk van 

ons is eind 60, begin 70. Onvermij-

delijk hebben wij al vele collega’s en 

vrienden hetzij ten grave gedragen, 

hetzij levens veranderende proble-

men met de gezondheid zien erva-

ren. Dat klinkt wellicht somber maar 

is daarom niet minder waar. Als je 

eerlijk bent, hebben wij de meeste 

motorjaren achter de rug. Strike the 

iron while it’s hot! Als wij nog willen 

rijden, moet het nu gebeuren. Dus 

als er in onze omgeving meer leden 

zijn die weleens een dag op pad 

willen met hun oldtimer, hoor ik dat 

graag. Ik maak dan een email-groep 

van AJS/M rijders die elkaar kunnen 

benaderen voor een korte-termijn af-

spraak: later in de week mooi weer, 

dan gaan wij naar Nijmegen, Thorn, 

Maastricht of wat dan ook. Wie mee 

wil/kan doet dat; wie niet wil blijft 

thuis. Mijn mailadres is 

pfvdschee@kpnmail.nl.

1

2

Strike the iron 
while 

it’s hot!

1. Louis de Grave (R) in gesprek met Theo Smakman

2. Bram van Neerbosch (R) met Björn van Luijck

Satisfaction Guaranteed   21



Door Hans Beck

werk in uitvoering

B
ij de verkoop van mijn 
elektronische ontste-
kingen heb ik regelma-
tig te maken met klan-

ten die niet weten hoe ze het 
Bovenste Dode Punt (B.D.P) 
moeten bepalen. Als de zuiger 
te zien is door het bougiegat 
lukt dat wel met een staafje 
maar bij zijkleppers gaat dat 
doorgaans niet.

Ik heb hiervoor een hulpmiddel 

bedacht wat door iedereen zelf te 

maken is. 

Het neemt weinig ruimte in beslag 

dus het past ook nog in het 

gereedschapskastje.

BENODIGDHEDEN: 

•	 Eén oude bougie (korte schacht)

•	 Een metertje doorzichtige 

aquariumslang (viswinkel)

•	 Een	doorzichtige	fles	gevuld	met	
water

VOORBEREIDING

•	 Sloop de bougie door al het 

porselein eraf en eruit te slaan 

alsmede de centrale electrode: 

Het is een uitdaging maar het is 

te doen... Zet voor de zekerheid 

een veiligheidsbril op!

•	 Lijm één uiteinde van de 

aquariumslang in het ontstane 

gat; gebruik hiervoor siliconenkit

•	 Als de kit uitgehard is kan het 

hulpmiddel als volgt worden 

gebruikt:

•	 Monteer het hulpmiddel in het bougiegat van de motor

•	 Verdraai de krukas (bijvoorbeeld door aan het achterwiel te 

draaien met het blok in de hoogste versnelling)

Op een gegeven moment zal er lucht uit het slangetje geblazen   

worden.

•	 Hang	nu	de	slang	in	de	fles	met	water	en	draai	de	krukas	verder	
rond in dezelfde richting

Er verschijnen belletjes...

•	 Voorzichtig doordraaien tot het moment dat er geen belletjes 

meer komen maar het water opgezogen gaat worden

•	 Nu met heel voorzichtig heen en weer draaien van de krukas het 

punt zoeken waar het water in de slang de laagste stand heeft

Het B.D.P. is gevonden

‘Het is een 

uitdaging 

maar het is te 

doen’
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VAN DE
VOORZITTER
 
Door Harrie van Ewijk
 
LAATSTE ACTIVTEITEN 2019
Net weer opgedroogd van de Belgi
sche en Nederlandse regenbuien gaan
we ons voorbereiden op de laatste
activiteiten dit jaar van onze vereni
ging. In de planning staan nog de altijd
leuke en interessante ruilbeurs in
Wormer op 17 november en de Central
Classic beurs in Houten op 14 en 15
december. Voor de beurs in Houten
zoek ik nog mensen die hier willen
staan of die hier hun motor neer willen
zetten.
 
BRABANT
Begin september was de toerrit Bra
bant. Deze werd georganiseerd door
Peter van der Schee en zijn vrienden
groep. De opkomst was iets lager dan
de vorige keer. Aan het weer lag het in
elk geval niet. Het was heerlijk rijden
en we werden verrast door vele mooie
weggetjes door het schone Brabantse
land. Ook werd er nog een stukje Bel
gië in de rit meegenomen. Het was
weer een geslaagde dag.

Bij het Nationaal Veteraan Treffen in Woerden was het bij de kraam van de AJS-Matchless 

Vereniging erg gezellig. We hadden de meeste motorjassen op de clubstand liggen...

 
WOERDEN
In september was ook het Nationaal
Veteraantreffen in Woerden. Wat een
massa motoren en brommers. De
brommers winnen het tegenwoordig
van de motoren, maar het is ook leuk
om naar brommers te kijken. Er is altijd
genoeg te zien en te beleven. De
weergoden waren ons weer goed ge
zind met een zonovergoten dag. De
opkomst was bij onze vereniging,
zoals gebruikelijk in Woerden, bijzon
der goed. We hadden niet de prijs voor
de mooiste clubstand, maar voor het
aantal jassen dat op onze clubstand
lag hadden we minstens wel een prijs
moeten krijgen. Helaas stond ik onder
weg met een lege accu en geen laad
spanning en dan doet mijn motor met
accu-bobine ontsteking het niet meer.
Ik heb mijn motor in Utrecht gepar
keerd en ben bij Jan Boerboom ach
terop naar Woerden gegaan. In Woer
den heb ik een nieuwe accu gekocht
en zo kon ik toch naar huis rijden.
 
BALEN
En dan hebben we het over het klap
stuk: het Balentreffen. Het weer was
op de heen- en terugreis niet zo ge
weldig, maar op de zaterdag was het
prima. Wat de jongens en meisjes
weer geleverd hebben was fantas

tisch, wat een geweldig team. We
hebben twee avonden gezellig buiten
kunnen zitten bij het kampvuur. De
Belgische biertjes smaakten prima en
we kregen wederom een bijzondere
Belgische maaltijd: warme gehaktbal
len met warme kersen. Het smaakte
prima en er was meer dan genoeg. Op
zaterdag hebben we 's morgens een
mooie toertocht gereden en een be
zoek gebracht aan een enorme abdij
van de Norbertijnen. Ik heb nog nooit
zoveel indrukwekkend houtsnij- en
beeldhouwwerk bij elkaar gezien. Na
de lunch hadden we nog een toerrit
met een bezoek aan een privé oorlog/
militair museum. ‘s Avonds werden we
in groepen verdeeld en deden we
spannende en leuke silly games. Het
was een zeer geslaagd treffen.
 
MEEST BIJZONDERE PRESTATIE
Op de vraag voor aanmelding voor de
meest bijzondere prestatie heb ik nog
weinig respons gehad. Ik vind het
belangrijk dat de aanmelding vanuit de
leden gedaan wordt. Graag hoor ik van
jullie waar de prijs dit jaar naar toe moet
gaan.
 
IJR 2021 
Ik heb van een aantal mensen reactie
gekregen op het voorstel van Jan
Hendrik Wolf om de International
Jampot Rally 2021 vanuit een soort
hotel te organiseren. Wij Nederlanders
kamperen het liefste, maar als de IJR
afhangt van het aantal aanmeldingen
voor het hotel zijn de meesten bereid
om een aantal dagen in een hotel te
bivakkeren. Je kunt tenslotte altijd je
tent meenemen en er een leuke kam
peervakantie aan plakken.
 
IJR 2020 
Er worden al voorzichtige plannen
gemaakt voor de International volgend
jaar in Slovenië. De inschrijving start
1-1-2020. Er is een limiet van 140
deelnemers, dus is het zaak om tij
dig in te schrijven. De inschrijving
gaat via de Engelse club en je kunt
het Nederlandse lidmaatschaps
nummer gebruiken dat op het inleg-
adresvel staat waarmee SG ver
stuurd wordt.
Keep the rubber on the tarmac.
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HUGO VAN ZEIJL
PRIJS 2019
 
Door Antoinette Stapel
 
"Als je een feestje wil, dan moet je zelf de slingers ophan
gen". Dat is het motto van deze prijs die jaarlijks, tijdens
de ALV, uitgereikt kan worden (alleen bij kandidaten).  De
prijs is bedoeld voor het team of de persoon die dit jaar
een treffen/evenment heeft georganiseerd voor de AJS
Matchless Vereniging en daarbij duidelijk "de slingers heeft
opgehangen".
Wil jij voor deze prijs iemand of een team nomineren, dan
hoor ik dat graag van je vóór 15 december 2019.
Reacties aan: twan.stapel@quicknet.nl
 

AJS - BSA - MATCHLESS - NORTON - TRIUMPH 3TA

U kunt zelf bij ons uw onderdelen stralen 

Bijvoorbeeld uw cilinderkop weer als nieuw maken met glasparel

ALGEMENE OF UNIVERSELE ONDERDELEN: 

ZIE ONDERDELEN CATALOGUS OP ONZE WEBSITE

REPARATIE EN ONDERHOUD

WWW.DEENGELSE.COM

DE ENGELSE MOTORWINKEL

RADEMAKERSTRAAT 113

3769 LA  SOESTERBERG

TEL:  0346 - 352536

FAX: 0346 - 352974

OPEN:

DI 19.00 - 21.30 UUR

DO 19.00 - 21.30 UUR

ZA 10.00 - 17.00 UUR

Genuine

Factory Parts
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TE KOOP OF …?
 
Door Nico Henkens
 
Nu ik me realiseer dat mijn gestrande project bij mij geen
echte toekomst meer heeft, zoek ik het liefst iemand die
inziet dat we inmiddels genoeg gerestaureerde motoren
hebben. Er zijn steeds minder motoren die een verhaal
vertellen zoals mijn G80S, althans volgens kenteken. Deze
witte Matchless met een ’49 G3L blok, is zo’n typisch
product uit de jaren dat iedere studentenstad bulkte van
dit soort motoren. Een mooie mix van bouwjaren waarop
ik me helaas maar een paar keer een geweldige bink
voelde. Toen vond ik de olielekkage niet meer van deze
tijd, dat is inmiddels alweer een jaar of 15 geleden. De
complete herbouw is er nooit meer van gekomen en dat
gaat er ook niet meer van komen ben ik bang. Officieel een
’55-er, maar de kenners zullen meer bouwjaren tegenko
men. Het ding heeft een superlook en verdient een nieuwe
James Dean om hem weer op de weg te helpen. Liefst in
zijn huidige look. Mocht iemand om een winterklus verlegen
zitten en alleen graag willen sleutelen, dan is dat wellicht
ook bespreekbaar. Ik streef zeker niet naar perfectie. Als
hij maar weer eens rijdbaar wordt. De motor is vanaf rijdend
deels gedemonteerd en heeft vooral technische aandacht
nodig.
Reacties mogen naar nico.henkens@kpnmail.nl

GEZOCHT
Voor mijn Matchless G3 uit 1949 (stijf frame met telescoop
voorvork) zoek ik een voor- en achterspatbord met de
nodige beugels en een achterlicht voor dit type.
Reacties graag per e-mail naar h.hooyschuur@gmail.com

Enorme voorraad nieuwe onderdelen voor alle 
Engelse motoren.

www.petersclassicbikeparts.nl
 
Scherpe prijzen, goede service en dagelijks postorders

Nieuw adres, alleen nog online verkoop!
Hoofdstraat 3, 9444 PA GROLLOO

mail: peter@petersclassicbikeparts.nl 
tel: 0592-421519
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treffennieuws
Door Sandra van Ewijk

De herfst is duidelijk zichtbaar 

begonnen, de niet-pensionado’s 

onder ons gaan vaak ‘s ochtends de 

deur uit terwijl het nog donker is en 

de motoren staan veelal weer voor langere 

tijd binnen in de schuur. Maar in de eerste 

weken van de herfst hebben er nog mooie en 

gezellige treffens plaats gevonden als ik mijn 

bronnen mag geloven. 

Het tweede indoor Balen treffen, georganiseerd 
door onze jonge enthousiaste Belgische leden, was 
wederom een groot succes met een goede en zelfs 
internationale opkomst. Peter van der Schee organi-
seerde met zijn motorvrienden begin september een 
toerrit in Brabant. Vermoedelijk door de minder goede 
weersvoorspellingen was de opkomst wat lager dan 
vorig jaar. En we kunnen ook terugkijken op het Nati-
onaal Veteraan Treffen in Woerden 
waar ook velen aanwezig waren. 
Gelukkig hebben deze mensen het 
op zich genomen om een leuke rit 
en/of weekend te organiseren voor 
ons clubje.

TREFFENS IN 2020

De animo om iets te organiseren is 
de afgelopen jaren aan het teruglo-
pen door allerlei verschillende omstandigheden. Het 
is natuurlijk heel begrijpelijk dat ook de groep leden 
die veel en vaak iets organiseerde nu even wil over-
slaan en/of druk is. Het is dan ook fijn om te zien dat 
anderen zich aanbieden om iets te organiseren.
Voor volgend jaar hebben Petra en Hans Bok al aan-
gegeven dat zij een kampeerweekend in Nederhe-
mert willen organiseren. We hebben de datum zelfs 
al vast mogen leggen, te weten 15 tot en met 17 mei. 
Ook Peter van der Schee, die dit jaar en vorig jaar 
een toerrit heeft georganiseerd, speelt met het idee 
om er volgend jaar misschien een weekend van te 
maken. Dit zou natuurlijk hartstikke leuk zijn.

IJR 2020 OP TIJD AANMELDEN

Voor volgend jaar staat de IJR in Slovenië op het 
programma. Er moet rekening gehouden worden met 
diverse beperkingen en derhalve is er een maximum 
gesteld aan het aantal deelnemers te weten 140. 
Op 1 januari 2020 zal de inschrijving gestart worden  
Inschrijven kan alleen online via jampot.com en je 
kunt hiervoor je lidnummer van de Nederlandse club 

gebruiken. De inschrijving zal 
op basis van volgorde van in-
schrijving plaatsvinden. 

PLANNEN? GRAAG!

We hebben op dit moment 
nog een vrij lege agenda voor 
volgend jaar. De start van het 
treffenjaar is uiteraard de ALV. 

Deze is gepland voor zaterdag 
18 januari en traditioneel in De Moespot te Achter-
veld. Graag hoor of zie ik enthousiaste reacties van 
leden die plannen hebben om iets voor ons clubje 
(ja, ja, we zijn een vereniging…) te willen organiseren 
zodat we volgend jaar weer een lekker volle agenda 
hebben.

TOERCOMPITITIE

Ik heb nog niet alle aanwezigheidslijsten van de tref-
fens ontvangen. Zodra ik die binnen heb ga ik de 
standen bijwerken en zal ik deze ook op onze web-
site zetten. 
Tot treffens...

‘Volgend jaar 

weer een lekker 

volle agenda?’
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gratis!

D
e redactie is op zoek naar verhalen van clubleden. 
Met het excuus dat je niet goed kunt schrijven kom 
je niet meer weg, want Kees haalt de foutjes er wel uit 
(dat was vroeger zijn werk) en Antoinette bewerkt de 

foto’s. Samen maken we er gewoon een mooi verhaal van!

Enkele suggesties:

• Techniek... Ben je lekker in de schuur bezig en heb je een 
technische oplossing gevonden voor bijvoorbeeld die olielek-
kage, slippende koppeling of die slechte voorrem? Een tech-
nisch verhaal plaatsen we graag!

• pech... Heb je onderweg pech gehad en ben je toch op 
eigen kracht naar huis gereden? Stuur ons je verhaal en 
foto’s!

• Nieuw in de club... Ben je pas lid geworden? 
De redactie nodigt je uit voor de rubriek: “Mijn eerste keer “ 
om je beter te leren kennen.

• schuurtje... Mogen we in je schuurtje kijken? Laat 
het ons weten!

• evenement... Heeft je Matchless/AJS meegedaan 
met de herdenking Market Garden of een ander 
evenement?

Stuur je reactie aan sg-post@hotmail.com of bel
Antoinette (072-5092898) of 
Kees (035-6857838)

PLAATSING EN OPMAAK VAN UW 
ver!al IN Satisfaction Guaranteed...

Jan Bouma stuurde een foto 

en verslagje van zijn deelname aan 

de Distinguished Gentleman’s Ride 2019: “Deze 

rit was wederom een succes. Bijna 300 motoren gingen in 

de regio Eindhoven van start. Deze keer reden we van Nuenen 

via Geldrop, waar de lunchpauze was, naar Beek en Donk. Het 

weer was deze keer niet best. Om 9 uur kwam het met bakken 

uit de hemel, maar wonderwel was het om 10.30 uur weer droog 

en heb ik in mijn nette pak de route kunnen volbrengen. Volgend 

jaar doe ik weer mee.”

En Jan stuurde een foto van zijn BSA-

M20: De afgelopen periode stond in 

het teken van 75 jaar bevrijding (Zuid-

Nederland). Er is een expositie in het 

kasteel Geldrop en aan hem is ge-

vraagd om iedere zondag van 14.00 tot 

17.00 uur zijn BSA M20 uit 1940 met 

de nodige informatie bij de ingang van 

de expositie te stallen. Deze expositie 

duurt nog tot zondag 27 oktober.
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