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BESTUUR  VERANDERINGEN 
 
Voor hierop in te gaan hebben we eerst nog de Enfield Dwars Door Brabant rit op  
4 april, zie de aankondiging in dit blad !  De volgende dag 5 april het Eenhoorn  
Indoor treffen in Austerlitz. Wij, de RECN hebben dit jaar de eer om het Eenhoorn 
Indoor treffen te organiseren. Ik reken op enthousiaste reacties als er een beroep op  
je gedaan wordt, om dit mede mogelijk te maken! Dan is er ons voorjaars  
weekend te Zelhem op 18 / 19 april, waar weer onze Algemene Ledenvergadering 
gehouden wordt op zaterdag 18 april. Een niet onbelangrijk agendapunt is dan het  
aftreden van Sandra in de functie van Penningmeester / Ledenadministratie, en mijn 
aftreden als Voorzitter. De club is een rustig en gezond vaarwater terecht gekomen, 
zodat ik m.i. Voorzitterschap met een gerust hart kan overdragen. 
Er zijn reeds kandidaten voor de functies gevonden. Mocht u interesse in een bestuur 
functie hebben, dan horen wij het graag. Tenslotte dank ik u voor het in mij gestelde 
vertrouwen in de afgelopen jaren, en hoop u weer te ontmoeten bij een van onze  
activiteiten.  

���������	��
���������������	��
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Zo is het jaar 2019 nog maar net afgesloten en het jaar 2020 begonnen en inmiddels  
is de eerste maand alweer voorbij gevlogen. Nog een paar dagen en dan is de Brexit 
ook eindelijk een feit. Geen idee of dat dit ons nu positief of negatief moet stemmen, 
want voor als nog is niks bekend onder welke voorwaarden dit gaat gebeuren en  
hierdoor heb ik ook nog geen idee wat dat gaat inhouden voor mijn jaarlijkse over-
tochten en het uitvoeren/invoeren van een gevonden Royal Enfield buit.  
Wat ik wel heb begrepen is dat tot 31-12-2020 waarschijnlijk nog niks veranderd, 
dus dan hebben we nog een 11 maanden om een pareltje te vinden en die mee te  
nemen naar Nederland., zonder extra export- en invoerheffingen.  
Wel zullen waarschijnlijk de regels bij de RDW gaan vervallen.  Want als je nu een 
voertuig invoert op UK-kenteken en met een geldige MOT., dan kan je die zo over-
zetten op NL-kenteken, want zo gelden de regels binnen de EU.  
(wel even de koplamp(en) aanpassen naar rechts rijdend verkeer). Maar nu de Brexit 
er is, zal je waarschijnlijk het hele traject van keuren moeten doorlopen en ook zal de 
fiscus invoerrechten en BPM gaan rekenen. Al met al wordt het prijskaartje hierdoor 
een stukje duurder en het keuren zal langer duren en hierdoor ook meer gaan kosten. 
Eind 2019 nog snel even een voertuig er doorheen geloosd en wat was ik blij dat dat 
allemaal in 1x goedgekeurd was. Dat is alvast een probleem minder voor 2020. 
Succes met de komende evenementen en ritten, er staat weer genoeg op de agenda 
om ook komend jaar er weer lekker op uit te trekken. 

����	��
�������	��
�������	��
�������	��
�������
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RECN Voorjaars Weekend Zelhem 
Incl. Algemene Ledenvergadering ! 
 

Alle ingrediënten zijn weer aanwezig zoals vorig jaar: samen met de MZ Club  
Holland, kofferbak verkoop (zelf je overtollige onderdelen verkopen) en gratis koffie 
en thee door de RECN ter beschikking gesteld. Koffie en thee is ook voor de leden 
van de MZ Club Holland, zij zorgen op hun beurt dan weer voor het kampvuur hout.  
 

RECN Algemene Ledenvergadering op zaterdag 18 april 2020 na afloop van  
de toertocht, om plm. 16.30 uur.  
 

Datum weekend 18 t/m 19 april 2020.  
 

Kosten, na zwaar onderhandelen! wederom  8,- euro per persoon per nacht,  
kinderen t/m 12 jaar gratis (bij minimaal 40 personen, groepscamping)  
Inschrijven en te voldoen direct na aankomst bij P. van der Putten. 
 

Adres:  Groepscamping "Het Bosland" 
              Meeneweg 29 
              7021 HP  Zelhem 
 

Zelhem te ver ?   
Kom gerust met de motor op een 
aanhanger, geen probleem.  
En denk eraan het kan fris zijn in 
het voorjaar: goede kleding en 
een warme slaapzak. 
 

Graag van tevoren aanmelden bij:  
P. van der Putten   
penfield(at)zeelandnet.nl 

Voorjaars Weekend Zelhem 
���������	��
�������������	��
�������������	��
�������������	��
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Allereerst willen wij iedereen weer een gezond en goed motorjaar toewensen.  
 
We hopen weer veel bekende en nieuwe gezichten te zien op de RECN evenementen.  
We zijn juist terug van een gezellige middag in Montfoort.  
Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vergaderen vooraf aan de 
“meeting”. Er zijn wat bestuurswisselingen op komst.  
Ik (Sandra) ga stoppen met de functie penningmeester/ledenadministratie.  
Gelukkig heeft zich een opvolger aangemeld en gaan we alles keurig overdragen.  
Het gaf een goed gevoel om deze functie 3 jaar te kunnen bekleden en te ontdekken 
wat er allemaal bij komt kijken.  
Je bent veel meer betrokken bij de club en dat is leuk.  
Rob blijft nog aan als secretaris.  
 
We zien jullie wel tijdens de ledenvergadering in Zelhem. 
 
Groetjes Rob en Sandra 

Penningmeester/ 
Ledenadministratie 

���������������������������������������� 
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Secretaris 
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Het was Milou die het me als eerste vroeg: 
“Opa, wil je me naar mijn schoolfeest  
brengen met de Enfield?” Bij ons op school 
mogen we iemand vragen met een mooie auto 
of motor om ons naar het laatste schoolfeest 
(van het basis onderwijs) te gaan.  
Veel kinderen vroegen een oom met een Tesla 
of een kennis met dure BMW.  
Maar Milou vroeg opa met de oude Enfield.  
En over het antwoord had ik natuurlijk al  
nagedacht: “Als je ouders het goedvinden,  
doe ik dat met plezier.” En zo gezegd zo  
gedaan. Het voelde als een grote eer, dat je 
kleinkinderen jou kiezen. En eerlijk gezegd 
heb ik nooit aangedrongen op ritjes.  
Op de foto rechts, rijden Milou en ik naar  
haar schoolfeestje.  

 
 
 
 
Haar jongere broer Duuk zag dit ook aan en 
vroeg zijn moeder of hij ook een keer mee 
mocht rijden.  
Op de foto links, staan we voor het huis.  
Gelukkig heb ik nog een oude helm* liggen 
die past. Duuk krijgt nog wat uitleg van opa. 
“Kijk Duuk, hier zitten je voetsteuntjes”.  
“Ik heb een riem om mijn jas die hij kan  
vasthouden. Want ik weet nog al te goed dat 
toen ik als klein jongetje bij mijn oudere 
broer, achterop de Jawa mocht, ik, na het  
optrekken heel snel op het asfalt zat. 

Een belangrijke verandering 
in mijn Enfield leven. 

�����	��������������	��������������	��������������	��������� 
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Dus ik heb me ook voorgenomen om 
langzaam op te trekken.  
En …. Ik kondig aan wat we doen: 
“Duuk we gaan optrekken”.  
Het meehangen in de bochten gaat 
heel natuurlijk. We nemen een rustige 
����������	�	

�����	�	�	����������

autoweg en dan weer terug. Wat een 
enthousiasme, heerlijk. 
Spoedig zullen ook de andere klein-
kinderen zich aandienen. Ik heb er  
zeven. Van twee van de kleinkinderen 
weet ik dat ze geen interesse hebben  
in al dat lawaai en dat gedoe.  
Maar de andere vijf staan te trappelen 
om mee te kunnen. 
En ergens in de verte denk ik wel 
eens:” Wie zal ooit, als ikzelf aan de 
verkeerde kant van het gras lig, deze 
Enfield gaan beheren?”  
Zijn ze wel voldoende voorbereid op alle dingen die zo bij het rijden op dit type  
motor horen?  
Het olie bijvullen, het bougie schoonmaken, kabeltje vervangen? Want deels is mijn 
inzet voor de Enfield mogelijk geworden, door mijn brommertje en later de 2cv
(eend). Het klussen was vanzelfsprekend. Vuile vingers waren normaal.  
In mijn jeugd was het normaal dat kinderen zelf de band van de fiets plakten.  
Maar dat is niet meer gewoon, begrijp ik.  
Maar, waar maak ik me druk over. Ik wil in het moment blijven, lekker met de  
kleinkinderen rijden en wat er later gaat gebeuren, hoef ik niet meer te weten, zal ik 
ook niet meer weten. 
 
 
 
 
 
* De oude helm is wel een gewetensdingetje. Officieel gaat een helm maar 5 jaar 

mee. Het kunststof vergaat geleidelijk en de flexibiliteit wordt minder. Maar, kostte 

mijn oude helm nog 350 euro, tegenwoordig kun je bij www.CABERG.it ook helmen 

van rond de 150 euro kopen. Kijk, dat maakt de aanschaf wel een stukje minder  

pijnlijk. En ik heb zo'n nieuwe helm gekocht, mooi spul, met geïntegreerde zonnebril 

en vizier. 
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Onderdelenbeurs Wormer 2019 

Hierbij een korte impressie van het beursje te Wormer, afgelopen 17 november. 
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Opmaat gemaakte RE-motorfiets 
����	��
�������	��
�������	��
�������	��
��� 

De volgende twee modellen kwam ik tegen op het internet. 
De grote Franse kunstenaar Henri Matisse bedacht de uitdrukking: "Creativiteit 
vereist moed." Het is iets dat Daryl Villanueva van in Vietnam gevestigde Bandit9 
aangepaste motorfietsen maar al te goed kent. Hij ontwikkelde de Bandit9's Merlin, 
een motorfiets die is gemaakt vanuit een Royal Enfield Bullet. 
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Tevens werd er ook een model Bandit9’s Arthur ontwikkeld. 
Deze modellen worden handmatig gemaakt en er worden maximaal negen van elk 
model gemaakt. 
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Zondag 5 april 2020 
 
In het gebouw van apostolisch genootschap aan de schooldwarsweg in Austerlitz 
Dit jaar organiseren wij met RECN het Indoor Eenhoorntreffen in Austerlitz.  
Het Dorpshuis ‘t Trefpunt wordt momenteel opnieuw opgebouwd maar ze huizen 
momenteel in het gebouw van het apostolisch genootschap.  
Dit is aan hetzelfde plein als het Dorpshuis.  
Arend Kleinpaste zal de organisatie op zich nemen.  
Hij kan nog mensen gebruiken om die dag te assisteren met het bemannen van de 
inschrijftafel en iemand die het parkerend verkeer in goede banen leidt.  
Je kunt je aanmelden bij Arend via de mail (arend.j.kleinpaste(at)hotmail.com)  
 
Tot ziens in Austerlitz. 

�������� ������������ ������������ ������������ ���� 

Indoor Eenhoorn Treffen Austerlitz  
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Het najaarstreffen is inmiddels achter de rug en de nieuwe klepgeleider is door  
Little Rob, met hulp van Barry en John, in de cilinderkop geplaatst. Echter toen ze  
de klep wilden inslijpen bleek dat de geleider te lang was en dat de onderkant van de 
klep tegen het te ver uitstekende deel van de klepgeleider aankwam en dus niet goed 
afsloot. Barry bood spontaan aan om dat voor mij in orde te maken. Hij nam de  
cilinderkop en kleppen mee naar Engeland en zou er voor zorgen, dat de te ver  
uitstekende klepgeleider ingekort zou worden en dat de kleppen ingeslepen zouden 
worden. Daarna zou hij alles weer per post naar mij opsturen.  
- what are friends for…:-)  

Nadat ik het zware pakket ontvangen had ben ik aan de slag gegaan. Eerst moest ik 
nog de inlaatklep inslijpen, die helaas niet meegegaan was met Barry. Vervolgens 
beide kleppen met hun klepveren weer aan de kop bevestigen. Met de kleppentool is 
dat nu een fluitje van een cent of hooguit een paar Euro. 

���-�..�	���-�..�	���-�..�	���-�..�	 

Uit de RE-garage 
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Het lastigste is om de beide half rond wigjes op hun plek te krijgen, maar met behulp 
van een pincet lukt dat redelijk snel. Ook de beide nieuwe tuimelaars worden weer 
gemonteerd. Daarna is de kop klaar om op de cilinder geplaatst te worden. Er komt 
een nieuwe pakking tussen cilinder en kop. De stoterstangen worden op hun plaats 
gezet en de kop op de cilinder geplaatst. De 4 kopbouten worden aangedraaid.  
Als laatste worden de stoterstangen op hun juiste tolerantie gezet. Bij de Crusader 
gaat dat helaas niet zo handig als bij de Bullet. Je moet het echt bovenin doen tussen 
de tuimelaar en de kop van de klep. Voor de inlaat is dat 0.02” en voor de uitlaatklep 
0.04”. Niet veel, maar net genoeg. 

 
Daarna kan het klepdeksel er op en deze wordt aangedraaid met een holle bout.  
Wat nu? Het deksel blijft los zitten. Bout weer los en wat blijkt de steun waarop het 
draadeinde zit waar de holle bout op gaat is losgescheurd van de cilinderkop.  
Blijkbaar zat er een scheurtje en door het aandraaien is dat verder gegaan. 
Misschien door alle handelingen die zijn uitgevoerd op de cilinderkop.  
Gietijzer is een nogal bros metaal. 
Ik kan er nu vrij rustig over schrijven maar dat was toen wel even anders.  
Er is gelukkig een eenvoudige oplossing om het kleppendeksel toch goed op de  
cilinderkop vast te krijgen.  
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Ik heb een beugel aan de framebuis boven de cilinderkop gemaakt en daaraan een 
klein hoekijzer bevestigt. In het gat van het kleppendeksel heb ik een bout bevestigd 
met de draad naar boven. Deze bout komt door het hoekijzer en door het aandraaien 
van een moer onder de hoek wordt het kleppendeksel tegen de cilinderkop gedrukt. 
Voor alle zekerheid heb ik aan de bovenkant van de hoek ook een bout gezet als borg. 
So far so good. De tijd zal uitwijzen of dit blijft zitten. 
De carburateur, de uitlaat en de benzinetank zijn weer gemonteerd en toen was het 
tijd om de Crusader te starten. Eén trap en hij liep :-) 
Zodra het weer wat beter wordt en het toch weer gestrooide zout is verdwenen zal  
een proefrit uitmaken op alle moeite niet vergeefs is geweest. 
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Ja, je vraagt je misschien af waar staat VMC voor?  
Nou dit is een club van mensen met motorfietsen 
gebouwd t/m 1940 echte veteranen dus.  
Nu nodigt deze club ons uit om ook deel te nemen 
aan diverse van hun ritten die openstaan voor 
“klassiekers”. Je komt erachter waar en wanneer, 
door gewoon Veteraan Motoren Club te googelen 
en dan activiteiten aan te klikken.  
Er verschijnt dan een bomvolle kalender met o.a. 
georganiseerde ritten.  Als er een ovaaltje met KL 
bij de rit staat, dan zijn  “klassiekers” ook welkom!  
Ga gerust de sfeer eens proeven bij zo’n  
evenement, je zal er geen spijt van hebben. 
Misschien besluit je een Royal Enfield van voor 1940 aan te schaffen !  
Ik ben zelf al meer dan 40 jaar lid van deze club met aardige mensen. 
 

RECN  -  VMC 
���������	��
�������������	��
�������������	��
�������������	��
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AANKONDIGING BÖRKER TOREN TOER 2020 
 
Op 10-12 september 2020 wordt door leden van de Veteraan Motoren Club in  
samenwerking met de stichting Zomeractiviteiten Westerbork voor de 3e maal  
een internationale 3 daagse toeristische rit georganiseerd. Deze rit met lengte van  
700 kilometer is voor motoren en driewielers met een bouwjaar voor 1948. 
De rit vindt plaats in het Noorden en Oosten van het land en dit jaar onder het  
motto: “van Waddenzee tot Sallandse Heuvelrug” en voert grotendeels over 60 km 
wegen. Ook wordt er de mogelijkheid geboden voor een bezoek aan een  
bezienswaardigheid. 
Elke dag wordt gestart in Westerbork waar gekozen kan worden uit een hotel  
accommodatie of verblijf op een nabij gelegen camping. Het maximum aantal  
deelnemers bedraagt 50 motoren exclusief passagiers. 
In maart 2020 begint de inschrijving maar gezien de belangstelling is  
voorinschrijving zonder verplichtingen mogelijk. 
 
Inlichtingen en voorinschrijven kan via : borkertt@outlook.com. 
 

BÖRKER TOREN TOER  
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Royal Enfield bij de NFS 
����	��
�������	��
�������	��
�������	��
��� 

De Royal Enfield 
werd ook gebruikt 
door de NFS 
(National Fire  
Service). 
 
Op hun hoogte punt 
werkten er 370.000  
personen, waar-
onder 80.000  
vrouwen. 
 
Hieronder een 
WDCO die werd 
gebruikt bij de NFS. 
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Naast diverse bekenden kwamen ik ook een aantal leuk Royal Enfield delen tegen op 
de beurs te Houten. Hieronder een foto van een model D, van 1939. Ik heb hierover 
overlegd met Frank Zijp, die had de motor ook gezien en wist te vertellen dat het een 

model D was uit 1939. Hij had het 
motornummer gezien D370. 
 
Tevens  stond er ook nog een motorblok 
te koop van een WD/CO van 1944, 
van contract C/S1546. 
 
Groeten, 
 
Hilbert 

Central Classics, te Houten 
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Das 25. Enfieldtreffen  
Findet statt vom 28.8. - 30.8.2020 im  Naturerlebnisshaus  Am Buchenholz,    
Tarmstedter Strasse 7 
27412 Hepstedt 
Telefon 04283-434 
 
Hepstedt liegt in der Nähe von  Bremen, Veranstalter ist der Enfield und Ural  
Händler " Tipicamp Hepstedt ". Kuck Dir mal die Webseiten  an, wird Dir gefallen.   
 
www.tipicamp.de 
 
 

25. Enfieldtreffen  
Deutschlandtreffen  
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10 november 2018. 
De geheel nieuwe Royal Enfield Continental GT laat zien waar het voor het gemaakt 
is op de zoutvlakten in de USA. De gemodificeerde Continental GT 650 heeft zelfs 
157 mijl per uur (253km/u) geklokt, een record dat nog moet worden bevestigd door 
de Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM).  
Het record werd gereden door de 18-jarige Cayla Rivas uit Fresno, Californië.  
Als dochter van een viervoudig NHRA Pro Stock motorfiets dragracing kampioen, 
Chris Rivas, heeft Cayla al 12 wereldrecords in het motorracen. 
De Continental die voor de zoutvlakte werd gebruikt, is voor de gelegenheid  
aangepast door Harris Performance. De aanpassingen die van de caféracer een  
drag-ready beest maakten, gaven resultaten vanaf dag één, waarbij de motorfiets op 
de eerste dag van de try-outs al een record-snelheid bereikte. Er zijn weinig details 
met betrekking tot de lijst met wijzigingen gedeeld, maar details  
zoals het buisframe,  kortere zadel en Ohlins-ophanging vallen op 

 
 
 
 

Snelheidsrecord met een RE 
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Agenda 
  4 april:       Enfield Dwars Door Brabant rit. te Gemert.       
   
  5 april:       Eenhoorn Indoor Treffen 2020, te Austerlitz.     
 
  18 t/m 19 april:     Voorjaartreffen, te Zelhem.      
 
  30 mei:      RECN Veluwe rit, te Ugchelen.     
 
  15 t/m 16 augustus:     RECN Zomertreffen. 
 
  28 t/m 30 augustus:     25. Enfieldtreffen Deutschlandtreffen.    
 
  10 t/m 12 september:  Börker Toren Toer, te Westerbork.   
 
  2e zondag jan./maa./jul./sep./nov. en  3e zondag mei: Clubdag te Montfoort 
           Eetcafé “De Posthoorn”, Achthoven Oost 28, 3417 PD  Montfoort 

Royal Enfield 350 1992 Caféracer Budel 2019 
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Ledenadministratie 
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De Clubwinkel (extra) 
������	�����	������	�����	������	�����	������	�����	 

Nu in de winkel: 
 
 
Platvink met Royal Enfield opdruk € 5,00  
 
  
 
 
Mooie mok met 3 Royal Enfield logo's voor  € 8,50  
  
 
 
 
 
Doorzichtig klepsteldekseltje, mooi om de olie-flow te  
checken en dat voor maar € 15,00  
 
 
 
 
Sleutelhanger Royal Enfield voor maar € 2,00 
 
 
  

Winter Sale: 
 
 
Cap, laatste exemplaar voor slechts  € 10,00. 
Te bestellen in de winkel.  
  
 
  
 
 
T-shirt RECN zwart, maat 3XL  € 16,00,  laatste exemplaar !!    
Te bestellen in de winkel.   
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