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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/

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

Uw partner
in print & sign
• Advies en inventarisatie
• Montage op locatie
• Raambelletering
• Wanddecoratie
• Gevelreclame
• Fotobehang
• Visuele communicatie op papier, 

flexibele-en harde materialen
 
Voor meer informatie mail naar
info@bizzprint.nl of bel naar
033 750 35 85  en vraag naar Lourens.

www.bizzprint.nl

Niet alleen op papier de beste
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Op het voorblad heb ik een paar 
wijzigingen doorgevoerd. Om 
te beginnen heb ik de naam van 
ons clubblad een prominentere 
plaats gegeven, groter gemaakt. 
En ik heb “the Red Hunter” 
veranderd in “de Red Hunter”; ik 
zie dat zusterclubs spreken over 
de Satisfaction Guaranteed (AJS-M.) 
en de Piled Arms (BSA). Ja, we zijn 
Nederlandstalige bladen. 

“Iedereen” hoor ik spreken over 
ons of het “clubblad”. Het ding 
heeft een naam, een typische 
Ariel-naam, een mooie naam,

Als redacteur ga ik het goede 
voorbeeld geven door te spreken 
en schrijven over “de Red Hunter 
2 van 2020” en niet meer over 
Clubblad 2 van 2020. Maar indachtig de cultuur van de Ariel 
Club - zo mooi beschreven in het boek “40 jaar Arielclub” - laat 
ieder het blad noemen waar hij of zij zich prettig bij voelt. 

Die groter gedrukte naam heeft ook tot een herschikking van 
andere vaste ingrediënten op de voorpagina geleid. Grotere 
steigerende paarden en een wat kleinere motor. Hopelijk geeft 
het voorblad iedereen nog steeds een vertrouwd gevoel. 

De Algemene Leden Vergadering op 26 januari in Everdingen 
werd goed bezocht (zie foto voorpagina). In dit nummer staat het 
verslag van de ALV en de uitslag van de Toercompetitie. Op de 
vergadering trad Rob van Asten af als bestuurslid. Met plezier 
treed ik toe tot het Bestuur. De vergadering gaf haar fiat aan 
deze wijzigingen. Daarna was ik lang in een zonnig buitenland 
waar even de aandacht voor Ariel-zaken ver weg was. Na 
terugkomst reed ik nogmaals richting Everdingen, op dinsdag 10 
maart: een lezing over Val Page, een prominent Ariel ontwerper, 
met onderbrekingen, tussen 1925 en 1965. Wim Vissers vertelde 
een boeiend verhaal over deze man. Over Page’s jaren bij Ariel 
is wel een en ander te lezen in boeken die over de geschiedenis 
van Ariel gaan, maar over zijn jonge jaren en over zijn jaren bij 
BSA en Triumph staat daar weinig in. Een lezng waarin, aan de 
hand van één persoon, de geschiedenis van Ariel 1925-1965 op 
een bijzondere manier in beeld kwam (zie achterpagina).  

In het vorige nummer stond een stuk van Marcus over zijn 
uitgebroken remankerplaten. Daarop kwamen twee reacties 
binnen. Zie verderop in deze Red Hunter.

Bij het ter perse gaan van dit nummer komen dreigende Corona-
wolken over Nederland. Bij alle ellende, naar hartelust sleutelen  
en rijden op onze motoren kan voorlopig nog... 

Zie vervolg op blz 26.

Van de redactie In dit nummer:
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Sluitingsdatum kopij volgende blad:  Zondag 31 mei 2020

Foto voorpagina:

De goed bezochte (41 
clubleden) Algemene 
Leden Vergadering was op 
de vertrouwde locatie in 
Everdingen op zondag 26 
januari 2020.  Het was fijn 
veel clubleden terug te zien 
in het nieuwe jaar.
Foto Marco Boelis.
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April
4 Enfield dwars door Brabant rit, vertrek vanaf Grandcafé De Keizer te Gemert. De rit 

wordt georganiseerd door leden van de RECN en de Eenhoorn Federatie. Geannuleerd.

5 Indoor Eenhoorntreffen. Dorpshuis ‘t Trefpunt Austerlitz, Schooldwarsweg 19, 3711 BM 
Austerlitz. Georganiseerd door de Royal Enfield Club Nederland. Geannuleerd.

12-13 NH-Oldtimer Festival 2020, Torenweg 44, 1607 CP HEM.
Zo + ma 11.00 - 18.00 u. Meer onformatie: www.oldtimerfestival.nl

18-19 Voorjaarstreffen van de Triumph Owners Club Nederland. Camping Noorderweert 
op Texel. Info: Onno van der Windt, tel: 06-53662110.

19 MB Aad Versteeg, Roswinkelerstraat 35, 7895 AL Roswinkel. Iedereen welkom vanaf 12 
uur. versteeg35@ziggo.nl 06 23330229. Geannuleerd.

Mei
7-10 Duitse Ariel Club Rally Plön in Schleswig Holstein. Info Jens Beusse, E-mail: beusse@t-

online.de, Tel:+49-1622495199.

15-17 NAC Rally 2020: Camping Molencaten Park Landgoed Ginkelduin, Scherpenzeelseweg 
53, 3956 KD Leersum. Zie pagina 9 van The Red Hunter 2019 - 5. Geannuleerd.

17 Pré ‘45 Kempenrit te Peer in Belgie. Ondermeel 16 3990 Peer (volg de bordjes Pré ‘45)

23  35e Elfsteden Oldtimer Rally. Start is vanaf Camping ‘t Hop in Wijckel.

Juni
11-12 Historisch festival. Locatie Museum Huis Doorn te Doorn. Info: Fred van Ekris, e-mail: 

fvanekris@casema.nl, tel: 06-23598500. 

12-14 Zuid Limburgse Heuvel Run. Locatie Voetbalclub R.K.U.V.C. te Ulestraten.

14 MB bij Roland Kruijsman, Jaagpad 24, 2034 JM Haarlem. Roland wil met de bezoekers 
een korte (1.5 uur) rondvaart met zijn 10 persoons open sloep door Haarlem maken. Bij 
voldoende belangstelling wil Roland twee afvaarten doen, de eerste om 11.00 uur en de 
tweede om 13.30 uur. De lunch zou dan van 12.30 tot 13.00 uur zijn zodat alle bezoekers 
wel gezamenlijk kunnen lunchen. Om dit te kunnen regelen wel graag van tevoren 
opgeven en natuurlijk hopen op goed weer. 

26-28  Buitenlandrit NAC, de rit gaat naar Paderborn in Duitsland. Organisatie: Ben Hopman 
en Jenny de Boer Tel. 06 203 208 35. jenny_de_boer@live.nl. Campingplatz am Waldsee, 
Husarenstraße 130, 33104 Paderborn, Duitsland. www.am-waldsee.de

26-28 Finse Ariel Club Rally in Loha in Zuid Finland. Info: Jari Lewandowski, e-mail: 
lewatje@hotmail.com, tel: +35-840570042.

Juli
26-28  Oostenrijkse Ariel Club Rally in Planstein. Info: Hermann Asamer, e-mail: hermann.

asamer@hotmail.com.

Augustus
20-22 AOMCC Annual Rally in Sparsholt bij Winchester in Hampshire.

September
4-6 15e Webvork treffen in Vierhouten, https://www.webbvorktreffen.nl/inschrijfformulier/

4-6 AOMCC Pre 1931 Rally in Banbury. Info: Peter kent, tel: +441452610375.

12-13 Lange Afstands Rit (LAR) NAC nadere informatie volgt nog:

19  Nationaal Veteraan Treffen op het exercitie terrein te Woerden.

Agenda 2020Agenda 2020Agenda 2020
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Hartelijk welkom bij de club.
Veel Ariel plezier.
Met vriendelijke Arielgroet,
Hans van der Linden

Van de Penningmeester
Nieuwe leden

Ytzen Tol                                                  Torn

Hans Verhagen                                      Heesh

Dennis van Berge Henegouwen        Tilburg

Van de Voorzitter
Beste leden,

De 15e maart, dit is de uiterste datum dat ik 
deze “van de voorzitter” moet sturen aan de 
redactie. Ook de dag dat ik hoor dat er overleg 
komt tussen het kabinet met de medisch 
specialisten om te besluiten of morgen de 
scholen gesloten gaan worden. Ook 3 weken 
voor de Indoor Eenhoorn treffen 2020 van 5 
april. Ook de dag voor de uiterste datum dat 
de organisatie van de rally de betaling voor de 
rally moet doen. De overeenkomsten: allemaal 
beïnvloed door Corona. 

Deze “van de voorzitter” is een must want 
Aad heeft kopij nodig. Actueel omdat ik 
weer eens wat anders te melden heb, ook 
al word ik daar niet blij van. Als morgen de 
scholen worden gesloten is dat een ramp. We 
staan 2 weken voor de centraal schriftelijke 
en praktijkexamens voor VMBO. Morgen 
gaat de examentraining beginnen. Hoe het 
scenario gaat lopen kan ik niet voorspellen. 
Dat het allemaal spannend gaat worden weet 
ik wel. Ik heb afgelopen vrijdag met een 
slecht voorgevoel een extra rondje door het 
praktijklokaal gelopen en alle machines en  
verlichting nagelopen of ze uit stonden, de 
compressor op zolder uitgezet en de gasflessen 
dichtgedraaid. Meer kan ik niet doen.

Binnen het Eenhoornbestuur is overleg over 5 
april. Dat is de eerste zondag na 31 maart. De 
Royal Enfield Club Nederland organiseert het 
en houdt al een slag om de arm. Het enige wat 
meezit is dat we geen financiële verplichtingen 

hebben met het dorpshuis in Austerlitz. 

De rally van 16 mei is onder controle. Er is 
contact met de camping om ons in te dekken 
tegen financiële risico’s. Op dit moment van 
schrijven is er geen ander nieuws te melden.

Er is ook goed nieuws. Het vlammende betoog 
over ontwerper Val Page van Wim Vissers 
afgelopen week op 10 maart in Everdingen 
(zie achterpagina). Inclusief Wim waren er 
20 bezoekers en het was grandioos. Wim kan 
boeiend vertellen en had er een presentatie 
van ruim 80 slides bij. Dat zijn er veel maar 
sloot naadloos aan op het verhaal van Wim.  
Het is jammer dat Val Page geen waardige 
opvolger heeft gehad vanaf de jaren 50, 
mogelijk was dan de Engelse motorindustrie 
niet teloor gegaan. 

De 4F ben ik langzaam aan het prepareren 
voor het nieuwe seizoen. De olietank alvast 
gevuld met verse Kroon Classic Racing Oil 
15W-50. De afgeschakelde 12V accu zat nog 
goed de spanning in en heeft al een dag aan 
de C-Tec lader gehangen. De klok op het 
dashboard staat stil. De 1,5 V LR1 batterij die 
ik bij de start van seizoen 2016 plaatste is leeg. 
Valt mij reuze mee. De voorspelde levensduur 
van de oorspronkelijke knoopcel LR44 is 6 
maanden.

Ik heb geen glazen bol die voorspelt hoe het 
allemaal gaat lopen dit jaar. Ik hoop er het 
beste van.  Marco Boelis, voorzitter

Oktober
10  MB bij Jaap en Ineke Addicks, Waterruit 88, 2804 PD Gouda. Iedereen is vanaf 12.00 uur

welkom.

November
15  Eenhoorn onderdelen markt in de sporthal te Wormer.

Nr 2 - februari - maart 2020 5



Notulen Algemene LedenVergadering

Nederlandse Ariel Club
Vergadering gehouden op zondag 26 januari 2019 in ‘t Dorpshuis te Everdingen

1. Opening: 
Marco opent de vergadering om 13.10 uur, 
heet iedereen welkom en wenst iedereen een 
gezond en voorspoedig 2020.

2. Afmeldingen: 
Herman Noort en Anke Nobel hebben zich 
afgemeld.

3. Goedkeuring notulen: 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen 
van de ALV op 27 januari 2019 (zie clubblad 
2, maart/april 2019) en deze worden hierbij 
goedgekeurd.

4. Mededelingen: 
Er zijn geen verdere mededelingen binnen 
gekomen. De presentielijst vermeldt 41 leden 
aanwezig op de algemene ledenvergadering. 
Dit is een lichte stijging ten opzicht van 2019. 
Toen waren er 38 leden.

5. Verslag Kascommissie: 
Aad Versteeg en Kees Ekkers zijn bij de 
penningmeester op bezoek geweest en 
hebben er de controle van de financiën 
uitgevoerd. Kees doet het woord en vertelt dat 
de administratie er netjes en overzichtelijk 
uitziet, de grootste posten zijn wel de 
contributie en het clubblad. Kees haalt er de 
goeie ouwe tijd nog even bij en vertelt dat er 
in die tijd helemaal geen kascontrole was. 
De kascommissie verleent décharge aan de 
penningmeester en het bestuur.

6. Verkiezing Kascommissie: 
Aad Versteeg treedt reglementair af. De 
voorzitter vraagt wie er als tweede commissie-
lid, naast Kees Ekkers, wil toetreden. Marcus 
Bruining meldt zich aan voor 2020.

7. Financieel verslag 2019 en begroting 
2020: 
Hans van der Linden geeft uitleg over het 
resultaat van 2019 en de begroting van 2020. 
We hebben het jaar afgesloten met een positief 
saldo van � 1.777,77. We hebben op het ogenblik 
214 leden. We zijn een financieel gezonde club. 
Het volledige verslag van de resultaten van 
2019 en de begroting voor 2020 worden in 

het volgende clubblad vermeld.

8. Bestuur: 

De voorzitter, de toercommissaris en de secre-
taris treden reglementair af en stellen zich
opnieuw beschikbaar, er zijn geen tegenkandi-
daten dus worden zij unaniem herkozen.

Rob van Asten heeft aangegeven om na 4 jaar 
actief te zijn geweest in het bestuur, eerst als 
rallycoördinator en later als PR functionaris, 
uit het bestuur te willen stappen. Rob blijft wel 
actief als PR functionaris en is daarnaast ook 
nog steeds actief met ledenwerving en 
oldtimerbeurzen. Aad Versteeg treedt als 
redacteur aan als nieuw bestuurslid.

9. Ariel motorfiets ALV in 2021: 
Hans Vos geeft aan om volgend jaar wel een 
Ariel motorfiets tentoon te willen stellen, 
het wordt een model W/NG, een motorfiets 
gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Motorfiets die dit jaar tentoongesteld stond 
was een Ariel uit 1929, een model B. Dit is 
een 557 cc zijklepper met 3 versnellingen, 
handgeschakelde, Burman versnellingsbak. 
Deze Ariel was ter beschikking gesteld 
door Bas van der Linden. Rob Schol geeft 
een uitgebreide uitleg over het model en de 
aanwezige accessoires.

10. Presentatie: 
De spreker van deze middag zou uitleg komen 
geven over de brandstof Ecomaxx maar is door 
ziekte verhinderd. Ardy Notenboom nam deze 
taak over en gaf ons een inzicht over het nut 
van het NRME, Nederlands Register Mobiel 
Erfgoed. Het verhaal ging onder andere over 
wegenbelasting, milieuzones, vrijstelling en 
verzekering. Een uitgebreid verhaal van Ardy 
over dit onderwerp stond in de Red Hunter 
nummer 1 van dit jaar op blz 21.

11. Pauze ca. 45 minuten.

12. Ariel Rally 2020: 
De Ariel Rally wordt dit jaar gehouden 
op Landgoed Ginkelduin te Leersum in 
de provincie Utrecht, met als thema De 
Hollandse Waterlinie. De rally wordt dit jaar 
georganiseerd door Hans Sontrop, Ardy 
Notenboom en Marcus Bruining. Hans gaf 
via de beamer uitvoerig uitleg over al de 
activiteiten die er tijdens het weekend te doen 
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zullen zijn en ook verwees hij naar een filmpje 
wat op YouTube te zien is onder de naam “New 
Dutch Waterline”. Alle gegevens betreffende 
inschrijving voor de Rally zijn op de website 
terug te vinden.

13. Clubblad: 
Aad Versteeg heeft inmiddels het werk als 
redacteur overgenomen van Herman Noort en 
krijgt nog steeds waar nodig de nodige onder-
steuning van Herman. Er is inmiddels ook 
tussen de redacties van de andere zusterclubs 
contact over het uitwisselen van informatie. 
Aad geeft aan tevreden te zijn hoe het loopt.

14. Website: 
Paul Montanus verzorgt de website en geeft 
uitleg hoe de website wordt bezocht, het blijkt 
dat Nederland op 1e plaats staat met het aantal 
bezoekers en Amerika op de 2e plaats. Paul 
vraagt om meer aanvoer van de leden van 
bijvoorbeeld documentatie en verhalen om op 
de website te plaatsen. Kees van Kampen stelt 
voor om het clubblad, 4 weken na uitgave, op 
de website te plaatsen in de beveiligde zone, 
Paul gaat daar over nadenken.

15. Evenementen: 
Er zijn inmiddels vele evenementen 
bekend die we kunnen bezoeken met onze 
motorfietsen. Alle evenementen zullen worden 
vermeld op de website en in het clubblad.
Even een opsomming van de belangrijkste 
clubevenementen.

19 April : MB bij Aad Versteeg.

15 t/m 17 mei : Nederlandse Ariel Club Rally te 
Leersum, provincie Utrecht.

14 Juni : MB bij Roland Kuijsman te Haarlem.

26 t/m 28 juni : Buitenlandrit naar Paderborn in 
Duitsland.

20 t/m 22 augustus : AOMCC Rally in Sparsholt 
in Hampshire.

12-13 september LAR.

19 oktober : MB bij Jaap en Ineke Addicks te 
Gouda.

?? november : MB bij Kees en Jacqueline van 
Kampen te Spierdijk.

24 januari 2021 : algemene ledenvergadering te 
Everdingen.

16 Toercompetitie: 
Paul Montanus, de toercommissaris reikt 
de prijzen uit van de toercompetitie. Er zijn 
weer de nodige kilometers gereden door de 
Arielisten, in totaal is er 53.411 kilometer 

gereden, een stijging met 10.000 kilometer ten 
opzichte van vorig jaar. Op de derde plaats 
is geëindigd Rob Schol met 948,3 punten, op 
de tweede plaats is geëindigd Jenny de Boer 
met 1394,5 punten en op de eerste plaats is 
geëindigd Ben Hopman met het puntenaantal 
van 1453,6. 
Een volledig verslag van de toercompetitie zal 
in het clubblad worden vermeld.

17 Bedankronde: 
Marco heeft ook deze keer weer een 
bedankwoord met een attentie voor de leden 
die zich op een of andere manier hebben 
ingezet voor de club.

Rob van Asten als aftredende bestuurslid en 
zijn tomeloze inzet de afgelopen 4 jaar.

Herman Noort als aftredende redacteur van de 
afgelopen 8 jaar.

Kees Ekkers als lid van de kascommissie.

Aad Versteeg als lid van de kascommissie, 
redacteur en standhouder op de Central 
Classics.

Roland Kruijsman als standhouder op Central 
Classics in Houten.

Ardy Notenboom als FEHAC 
vertegenwoordiger.

Arie Kuiper als standhouder op het Nationaal 
Veteraan Treffen in Woerden.

Pieter Heij als standhouder op de 
oldtimerbeurs in Rosmalen.

Kees van Kampen als standhouder op de 
Onderdelenbeurs in Wormer.

Jenny de Boer als beheerster van de agenda op 
de website en de buitenlandrit.

Anke Nobel als illustrator.

Willem Molenaar als technisch adviseur.

18 Rondvraag: 
Kees van Kampen vraagt aan iedereen om zijn 
of haar verzekering goed na te kijken i.v.m. de

dekking bij brand.

Wim La Maitre geeft aan dat de oldtimer 
verzekeringen in België erg duur zijn en hij 
een gunstigere verzekering heeft gevonden. 
Als er leden uit België zijn die informatie over 
deze verzekering willen hebben dan kunnen 
ze contact opnemen met Wim.

Arie Kuiper vraagt of de data voor de 
Buitenlandrit en de LAR al bekend zijn.  
 
Zie vervolg op blz 8 onderaan.
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Toercompetitie 2019
door Paul Montanus, toercommissaris

Het toer jaar 2019 zit er weer op, er zijn weer 
heel wat km’s onder de banden van onze Ariels 
heen gerold. Gezamenlijk hebben we 53.411 
km’s gereden. Dat is weer een kleine 10.000 
km’s meer dan in 2018. Er zit een stijgende lijn 
in deze tendens, gezien vanaf 2017. We zijn 
lekker bezig. 

Jaap had dit jaar wat tegenslag met name 
betreffende de Italiaanse Ariel Rally, 
daarentegen ging het naar de Engelse Ariel 
Rally wel goed. 

Herman heeft ook een aparte rit gemaakt in 
Engeland, The Great Big Brasso Run. Hij heeft 
er een mooi verhaal over gemaakt wat je kan 
terug vinden in Clubblad nummer 4 van 2019.

Ja, dan hebben we nog de echte km’s vreters 
Ben en Jenny. Zij doen even Luik-Chamonix-

Luik, goed voor zo’n 3.700 km maar daar blijft 
het niet bij. De Duitse en Oostenrijkse Ariel 
Rally kan je ook aan elkaar knopen dachten zij, 
goed voor zo’n 3.940 km’s. En dan natuurlijk 
niet te vergeten al die andere ritten die zij in 
de weekeinde maken. Sommigen hebben all 
the fun.

Rob Schol mogen we ook niet uitvlakken, heeft 
dit jaar ook de Duitse en Oostenrijkse Ariel 
Rally aan elkaar geknoopt plus vele ritten in 
het weekeinde, goed voor zo’n 8.500 km. Maar 
hij moest dit jaar Jenny voor laten gaan in de 
competitie, zoals een heer betaamt.

Rein heeft ook niet stil gezeten met zijn old-
timers, is afgereisd naar de Cotswold voor de 
Cotswold Touring Week en de Flattank Rally, 
beide in Westbury on Severn. 

De datum voor de Buitenlandrit staat al op 
de website, de datum voor de LAR is nog niet 
bekend.

Hans van der Linden vraagt aan de clubleden 
om voor de diverse beurzen eens een Ariel 
motorfiets ter beschikking te stellen voor op de 
clubstand, voordeel is dan dat je ook een 
vrijkaartje voor die beurs krijgt.

Ardy Notenboom meldt, dat als je wil zien 
welke Ariel motorfietsen er al in het NMRE 
register staan je kunt gaan naar de website 
www.autokenteken.nl en dan zoeken op Ariel.

18 Sluiting: 
Marco bedankt iedereen voor hun 
aanwezigheid en sluit de vergadering om 15.55 
uur
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Foto links: Ben op weg naar de meeste kilometers op de Passo della Nuvena tijdens de Luik - Chamonix - 
Luik Rally. Hierboven: Ben neemt de hoofdprijs in ontvangst.

Met daarnaast de Oostenrijkse,Tsjechische  en 
de Engelse Ariel Rally. Dit jaar heeft hij nog 
meer tijd om te rijden nu hij met pensioen is.

Arie heeft dit jaar ook niet stil gezeten op zijn 
stoel, heeft natuurlijk het voordeel dat hij hoog 
in het Noorden zit. Voordat je maar ergens 
bent heb je er al 300 km opzitten, dat telt lekker 
aan.

Hans van der Linden heeft met zijn twin ook 
goed ons merk vertegenwoordigd in de Pioneer 
Run en de Anglo Dutch rit.

Uitslag toercompetitie 2019:

1) Ben Hopman 1453,6

2) Jenny de Boer 1394,5

3) Rob Schol 948,3

4) Arie Kuiper 412,8

5) Rein Heerkens 297,9

6) Fred Buter 269,2

7) Herman Noort 251,6

8) Jaap Addicks 225,8

9) Marco Boelis 194,0

10) Hans van der Linden 170,8

11) Paul Montanus 130,0

12) Jan Bloemena 82,1

13) Erik Melis 80,3

14) Vincent van Ginneke   59,0

15) Kees van Kampen 52,9

16) Jan Meijerink  38,9

17) Marcus Bruining 13,0

18) Ardy Notenboom 9,4

Ongetwijfeld zullen er meer Ariel leden zijn 
die toertochten hebben gereden maar die niet 
in de toercompetitie staan, dit komt doordat 
ze helaas niet hun km’s door hebben gegeven 
aan mij. Wat eigenlijk heel eenvoudig gaat via 
de email  toercommissaris@arielclub.nl  We 
hebben weer een geheel nieuw jaar voor ons 
dus nieuwe ronde nieuwe kansen. 

Bij dezen nog een oproep wie bereid is 
om voor 2020 de toercompetitie prijzen te 
ontwerpen/maken.

Dan wens ik iedereen weer een heel fijn toer- 
jaar toe. Ik zie de km’s en de verhalen graag 
tegemoet.
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Arie Kuiper in de weer om goede bevestigingsbouten te maken voor Tom Gordijn’s Model B. 

Sleutelweekend in Dokkum
door Tom Gordijn

Met de stationwagen vol Ariel onderdelen 
vertrok ik in het eerste weekend van februari 
naar Dokkum om bij Arie Kuiper eindelijk 
weer eens een slinger te geven aan de al lang 
slepende restauratie van mijn Ariel Model B uit 
1929 of 1930. Maar al te graag was ik ingegaan 
op Arie’s aanbod aan ‘slapende leden’ van de 
club om bij hem in de werkplaats verder te 
werken aan die motor die maar niet af kwam. 
Mijn Model B 500 cc zijklepper kocht ik ruim 
10 jaar geleden om een project te hebben bij 
mijn pensioen. Een brand in mijn garage vijf 
jaar geleden gooide roet in het eten. Eerder 
stond in dit blad daarover een artikel. 

Nu zou het gaan gebeuren. Zelf was ik 
al begonnen met de demontage en het 
opknappen van framedelen. De dynamo en 
de carburateur zijn door specialisten in orde 
gemaakt en naar mijn idee was het nog slechts 
een kwestie van de boel in elkaar schroeven. 
Bij de beurs in Houten en de Classic Beurs 
in Wieze was het nodige aan nieuwe spullen 
gekocht, zoals kettingen, banden, kabels 

etcetera. Met de ondersteuning van Arie 
hoopte ik met een bijna rijdende motor 
Dokkum weer te verlaten.

En gewerkt werd er. Arie is een perfectionist 
die met een ‘beetje goed’ geen genoegen 
neemt. Een voorbeeld: bij mijn motor zat het 
blok op twee plaatsen met dikke draadeinden 
in het frame. Dat kon natuurlijk niet dus 
Arie zoekt in zijn voorraad onderdelen een 
bout die wel past, zet hem in zijn draaibank 
(zie plaat hieronder) en draait er een nieuwe 
schroefdraad op en fabriceert zo een perfect 
passende motorbevestiging. Hij last bij het 
verwrongen voorspatbord alles weer in elkaar 
en met de slijpschijf komt er weer model in. 
Bij dit laatste kreeg ik ook de hulp van Erik 
Melis die met zijn prachtige Matchless ook 
naar Dokkum was komen rijden om een paar 
zaken in orde te brengen. Door Arie werd hij 
aan het werk gezet aan mijn onderdeel terwijl 
Arie tijd aan de Matchless besteedde. Zo 
hielpen wij elkaar. Over hulp gesproken: Eriks 
vrouw was ook mee. Zij zorgde ervoor dat wij 
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Het spaken van de wielen van het model B..

Na demontage van het blok van de 500 cc zijklepper wordt het weer in het frame gezet. Links de auteur van 
dit artikel, Tom Gordijn, rechts gastheer en initiatiefnemer van de sleutelweekeinden Arie Kuiper.
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De Matchless van Erik Melis werd hetzelfde weekend onder handen genomen.

niet verhongerden en vrijwel alle tijd aan het 
sleutelen konden besteden.

In tegenstelling tot wat ik had verwacht moest 
ook het motorblok uit elkaar want de krukas 
ging niet erg soepel rond. Echte schade werd 
niet gevonden en na het blok te hebben los 
gehad en weer gemonteerd draaide alles 
veel beter. Waarschijnlijk waren door de 
warmteontwikkeling tijdens de brand de beide 
helften van het motorblok iets ontzet maar 
gelukkig niet vervormd.  Om de zuiger soepel 
in de cilinder te laten glijden fabriceert Arie 
zelf een stuk gereedschap waarmee de veren 
goed worden gepositioneerd.

Een apart verhaal was het spaken van de 
wielen. Met nieuwe spaken gingen wij na de 
avondmaaltijd optimistisch van start maar dat 
bleek lastiger dan gedacht.  
Of de spaken niet de juiste maat hadden of 

dat er iets anders niet goed was; wij kregen 
het niet voor elkaar. Dat werk heb ik na het 
weekend dus maar uitbesteed.

Arie, Erik en ik hebben in het weekend veel 
werk verzet en met een motor die een stuk 
verder was dan voor die tijd kon ik naar 
huis terug rijden. Mijn Model B is zeker nog 
niet klaar, er moet nog veel gebeuren maar 
dankzij dit mooie initiatief van Arie is hij flink 
opgeschoten. Dat stimuleert om er deze zomer 
verder werk van te maken. Het streven is dat 
hij dit jaar rijdend op de weg komt en dat ik 
eindelijk een keer bij een gezamenlijke rit kan 
aansluiten.

Nu staat er eerst een reis naar Australië op het 
programma. Daar ga ik ook die schuur met 
al die Square Fours opzoeken die onlangs op 
onze Facebook pagina te zien was. 
Dat verhaal volgt zeker.
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Al weer een nieuw motorjaar!
door Jenny de Boer

Als jullie dit lezen zitten we al weer in het 
nieuwe jaar 2020. En wat hebben we een super 
motorjaar achter de rug.

Voor ons begon het al vroeg met zomaar even 
een toertje rijden. Zo gauw het mooi weer was 
stonden de motoren al buiten om weer gestart 
te worden en rijden maar.

De eerste lange rit was in maart voor de MB in 
Ruinerwold. En wat hadden we een mooi weer.

De Vuurtorenrit, in april, viel gelijk met het 

Eenhoorntreffen. Dat was wel jammer maar 
kon niet anders gepland worden.

In mei de Ariel Rally en het V.I.M. weekend. 
En tot dan nog steeds mooi weer!

In juni naar Peer voor de informatie middag 
over de avonturenrit Luik-Chamonix-Luik en 
de Heuvelrun in Ulestraten.

En in juni nog de Buitenlandrit in Diksmuiden. 
De rit van zaterdag zou richting Cassel in 
Frankrijk gaan. Toen we bij het voorrijden van 

Jenny (links) en Ben bij de Oostenrijkse rally. Onder: de jeugdherberg in Passau 
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Foto boven: de Duitse rally.

Foto onder: TV opnamen Cassel.

de rit in Cassel aankwamen waren ze daar een 
televisie opname aan het voorbereiden (foto 
hieronder). Mensen in klederdracht en grote 
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gewaden zaten in de schaduw te wachten tot 
het zou beginnen. Was leuk om te zien.

En dan eind juni richting Luik voor de start 
van de avonturenrit naar Chamonix. En we 
hebben daar spannende dingen mee gemaakt.

We hebben nu mee gemaakt wat noodweer 
kan aanrichten. De volgende dag bij een pas 
aankomen die afgesloten was vanwege een 
omgevallen boom, een weg die voor de helft 
was weggespoeld maar daar konden wij net 
nog langs. Een opengebroken weg waar we 
niet meer door konden rijden. En dan sta je 
van en welke kant moet je op? Dan is het even 
puzzelen om weer op de route te komen. Maar 
we zijn steeds goed aangekomen.

Woensdag 17 juli vertrokken we richting 
Duitsland voor de Ariel rally om daarna door 
te rijden naar de Oostenrijkse Ariel rally. De 
Duitse rally was in Volkesfeld en we verbleven 
in een motorhotel (foto blz 14). 

Een aantal jaren terug was daar ook de rally, 
dus het was een beetje bekend. 

Van daar zijn we doorgereden richting 
Oostenrijk waarbij we twee dagen in Passau 
zijn gebleven. Wat een prachtige stad is dat. 
We zaten in een jeugdherberg bovenop een 
berg met een prachtig uitzicht over de stad 
(foto blz 13). Van daar doorgereden naar 
de Oostenrijkse rally. Daar werd de rally 
gehouden bij Schloss Rosenblich. Een mooie 
locatie waar alles goed geregeld was. Wij 
verbleven in een hotel 4 kilometer van de rally 
af (foto hieronder). Maar er werd geregeld dat 
we de motoren bij de rally plaats in de schuur 
konden laten staan. s’ Morgens werden we 
opgehaald en s’ avonds werden we naar het 
hotel gebracht. Super geregeld allemaal. Mooie 
ritten en veel passen gereden. 
Woensdag 21 augustus op weg naar de 
Engelse Ariel rally. Die vond plaats in 
Evesham bij het Pershore College. En wat 
was dat ook goed geregeld. We sliepen in 
eenpersoonskamers in het studentenhuis. 
We waren met 11 Nederlanders dus goed 
vertegenwoordigd! Mooie ritten daar gereden 
en er was een mogelijkheid om een bezoek 
aan de Morgan Motors fabriek te brengen. 
Dat hebben de mannen dan ook gedaan. De 
dames gingen winkelen in het dorp. Een super 
georganiseerde rally was het!

Dan eind augustus nog een rondje Oost 
gereden met de V.I.M.

In september de L.A.R. gereden en naar het 
Veteraantreffen in Woerden geweest. Waar 
Arie er voor zorgde dat er koffie en koek was!

In oktober naar de MB bij Arie in Dokkum. 
Was een gezellige bijeenkomst.

En wij hebben dan nog tussendoor de ritjes 
met de V.I.M. en VMC ritten gereden.

En wat heeft het weer het goed gedaan 
afgelopen jaar. We mopperden wel eens dat het 
te warm was maar met de ritten hebben we het 
super getroffen op een enkel buitje na.

Laten we hopen dat het weer dit jaar met de 
komende evenementen en ritten weer goed 
gaat meewerken!

Bij dezen wensen wij jullie een super motorjaar 
toe en dat er weer veel veilige kilometers 
gereden worden.

Groeten, Jenny (en van Ben natuurlijk!)

P.S. Dit kon niet meer in het eerste blad 
geplaatst worden. Vandaar een beetje ‘laat’ 
overzicht motorjaar 2019. Als jullie dit lezen 
hebben wij vast al weer een ritje gereden!Ons kleurrijke hotel in Oostenrijk.
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Op de Arielstand in Rosmalen was de informatie 
over Ariels en de sfeer uitstekend!

Oldtimerbeurs Rosmalen
door Rob van Asten

Oldtimerbeurs Rosmalen, d.d. 11 en 12 januari 
j.l. Heb deze keer op zondag de oldtimerbeurs 
bezocht, was er met de opening om 10.00 uur 
“als de kippen bij”. 

Voordeel: dan is het nog niet druk en kan je 
overal goed bij. Leuk om iedere keer weer 
opnieuw dezelfde standhouders te ontmoeten, 
dus kennelijk genereren zij al jaren een 
bevredigende omzet. 

Voor mijzelf heb ik enkele kleine praktische 
dingetjes weten te bemachtigen. Arie 
Kuiper zelfs nieuwe rubberen Ariel been/
kniebeschermers voor op beide flanken van 
een Ariel-benzinetank. Verder “weinig nieuws 
onder de zon”. 

Bij de Ariel stand aangekomen, onder 
supervisie van Hans van der Linden, was 
ik weer blij/aangenaam verrast met de 
royale stand, diverse bijzonder zeldzame 
Ariels, waarbij enkele in showroom-conditie 
verkerende exemplaren. Van Rein, Hans en 
Bas, chapeau!! Helaas waren de lichtbakken 
boven onze Ariel stand defect, hetgeen in 

menig opzicht de kwaliteit niet bepaald ten 
goede kwam. Ik was jaloers op de fraaie 
Engelse pet van Hans, waarover hij reeds in 
een artikel, in ons clubblad, heeft gerept! De 
bemensing was tevens dik voor elkaar. 

En ik werd weer zoals altijd hartelijk onthaald 
en het heeft mij aan niets ontbroken. Zoals 
te doen gebruikelijk een permanente 
filmvertoning, je raadt het al, waarbij legio 
Ariels/”troetels”voorbij komen.  De stand werd 
constant goed bezocht. Kortom, shet was zeer 
de moeite waard de Ariel stand te bezoeken, 
ja, er was zichtbaar veel interesse voor en veel 
bezoekers stelden allerlei vragen.

Tot besluit, de naam Ariel is weer hoog 
gehouden, reclame voor onze club gemaakt 
en het roemruchte merk heeft en houdt een 
grote aantrekkingskracht op alle oldtimer 
liefhebbers! 

Vriendelijke Arielgroet, Rob vanAsten/ PR 
manager. 

Graag, bij leven en welzijn, volgend jaar weer 
tot ziens!
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Enkele sfeerplaten van de Ariel stand en 
omgeving. 

De beurs in Roswalen was een feest om 
te bezoeken. Prachtige motoren, mooie 
spullen te koop.

We schreven toen januari.
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Van de FEHAC Vertegenwoordiger....
Houten,  decmber 2019

Beste ARIEListen,

FEHAC  

Dit stuk is een vervolg op het artikel dat stond in  
de Red Hunter nummer 1, 2020, blz 19 t/m 21.

Houten, december 2019

5. Mobiel Erfgoed 
Op woensdag 11 december bezocht ik de 
bijeenkomst Mobiel Erfgoed bij het Ministerie 
van Onderwijs Cultuur en Wetenschap in 
Amersfoort. Door goede sprekers werden 
interessante onderwerpen behandeld. Bert 
Pronk van de FEHAC hield de volgende 
inleiding.

Ons Mobiel Erfgoed vertelt een belangrijk 
verhaal over de geschiedenis van Nederland. 
Met name over hoe we als Nederlanders de 
vrijheid kregen om ons te verplaatsen en om te 
reizen. Door het reizen kwamen we in contact 
met andere mensen, volken en culturen. Dat 

heeft grote invloed gehad op de manier waarop 
de moderne mens denkt, de wereld beschouwt 
en op onze beleving van kunst en cultuur. 
Het Mobiel Erfgoed was ook zeer belangrijk 
voor het vervoer van goederen. Dankzij de 
ontwikkeling van de mobiliteit kon de handel 
en daarmee de economische ontwikkeling van 
Nederland tot grote bloei komen.

Niet voor niets bewaren wij dus het Mobiel 
Erfgoed, en vragen wij een bijzondere positie 
in de maatschappij. Het is onze plicht het 
Erfgoed in een zo goed mogelijke staat door 
te geven aan onze opvolgers, aan volgende 
generaties. De maatschappij vraagt ook iets 
van ons. Wij moeten het Erfgoed niet voor 
onszelf houden, maar het delen met anderen. 
Door het te laten zien, door het in bedrijf te 

“Ons Mobiel Erfgoed vertelt een belangrijk verhaal (...) hoe we als Nederlanders de vrijheid kregen ons te 
verplaatsen (...) ook voor het vervoer van goederen”. Plaat uit het boek “40 jaar Nederlandse Ariel Club”.
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Deze gasvormige koolwaterstoffen worden met CO, CO2, of andere koolstofverbindingen omgezet in Benzine, Diesel en Kerosine 
(Synfining).

Vervolg “Van de Fehac vertegenwoordiger onderaan de volgende pagina.

houden en door het door te geven aan de 
volgende generaties. Maar zeker ook door de 
context waarin het functioneerde te tonen. Het 
gaat dus niet alleen meer over de objecten zelf 
maar ook over de rol die zij in het verleden 
speelden en over allerlei ontwikkelingen 
waarvan zij exponenten zijn.

Dat geeft ons de verplichting om niet alleen 
heel zorgvuldig met het Erfgoed zelf om te 
gaan en het in een goede staat te houden, 
maar ook om bij het gebruik van het Erfgoed 
verantwoording te nemen voor het milieu 
en de wereld waarin wij nu leven, dus ook 
voor de wereld van de toekomst. En omdat 
het bestaande Mobiel Erfgoed, anders dan 
de moderne vervoermiddelen, niet zelf wordt 
geïnnoveerd, moeten we nadenken hoe we 
de gevolgen van het gebruik van het Erfgoed 
voor de wereld om ons heen zoveel mogelijk 
beperken.

Daarin moeten we pro-actief zijn, zelf op 
onderzoek gaan en andere partijen ervan 
overtuigen dat het goed is om samen met 
ons over innovaties te denken. Waarbij het 
behoud van het Mobiel Erfgoed centraal staat. 
Het realiseren van die innovaties kunnen we 
immers niet alleen. Samen met marktpartijen 
kunnen we heel ver komen. Met behoud van 
en respect voor het Mobiel Erfgoed.

6. Brandstof van de Toekomst

Tijdens de Mobiel Erfgoed bijeenkomst 
op het Ministerie van Onderwijs Cultuur 
en Wetenschap waren o.a. twee sprekers 
(Ewald Breunesse van Shell, en Oskar 
Meijerink van Sky-NRG) die uitlegden hoe 
we op termijn onafhankelijk worden van 
fossiele brandstoffen. Momenteel worden 

nog bio componenten bijgemengd in onze 
pomp benzine. EcoMaxx wordt steeds vaker 
gebruikt in oldtimers. Voor (scheeps)diesels 
is GTL een goed voorlopig alternatief. GTL 
is een synthetisch uit aardgas vervaardigde 
dieselolie. Zowel Ecomaxx als GTL zijn 
weliswaar “schone brandstoffen”, maar de 
basis is nog steeds afkomstig uit aardolie. 

Op termijn zal elektriciteit goedkoop en 
grootschalig opgewekt worden via windkracht 
en zonnepanelen. Waterstof (H2) kan via 
elektrolyse (ontleding van water door 
elektrische stroom) dan ook goedkoop worden 
geproduceerd. In onze lucht bevindt zich 
koolzuurgas (CO2). Deze twee gassen, H2 en 
CO2 kunnen we weer gebruiken om vloeibare 
brandstoffen te maken. Vloeibare brandstoffen 
hebben als groot voordeel dat er per kg veel 
energie in zit. Veel meer dan in accu’s of in 
gastanks. Deze gunstige J/kg verhouding 
maken vloeibare brandstoffen ideaal voor 
lange afstandsverkeer met (vracht)auto’s, 
schepen en vliegtuigen. Ook onze Ariels rijden 
graag op deze vloeistoffen.

Twee Duitse wetenschappers, Fischer en 
Tropsch, hebben een proces ontwikkeld 
om een gasmengsel van CO (geproduceerd 
uit CO2) en H2 om te zetten in een schone 
brandstof (naar keuze). Kobalt wordt als 
katalysator gebuikt om de reactie op gang te 
houden. Hieronder zie je enkele voorbeelden 
van te produceren koolwaterstoffen.

3 H2 + CO � CH4 + H2O

5 H2 + 2 CO � C2H6 + 2 H2O

7 H2 + 3 CO � C3H8 + 3 H2O

Etc…….
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FALENDE ALUMINIUM ANKERPLATEN

Het artikel  van Marcus Bruining met 
bovenstaande titel in de Red Hunter nummer 
1 - 2020 eindigde met de volgende woorden: 

Tot slot  een oproep van de redactie:
zijn er leden in de club die hetzelfde hebben 
meegemaakt? 
Wat kan de oorzaak zijn dat een solide aluminium 
gietstuk zo’n breuk vertoont? Materiaalmoeheid na 
ca 65 gebruiksjaren?
Een oude gietgal die na 65 jaren tot een echte breuk 
leidt? 

Hierop kwamen twee reacties:

de eerste: van Wim de Jagher

Hallo redactie
Ik ben Wim de Jagher en heb 30 jaar 
Ariel gereden waarvan zeker 20 jaar volle 
naven en ik heb nooit problemen met de 
remankerplaten.

Ik reed 20.000 tot 30.000 km per jaar ook naar 
mijn werk en altijd over de snelweg met een 
snelheid van 125 tot140 wat de Ariel kon halen. 
Vraag maar na bij oudere leden.

Als ik inzoom naar de foto’s en kijk, dan zit 
er een behoorlijke bocht in de ankerstang 
terwijl deze vrijwel recht hoort te zijn. 
Hierdoor krijg je een kracht naar buiten, haaks 
op de ankerplaat en dan kan hij makkelijk 
afscheuren.
Om de stang zo te buigen heb je enorm veel 
kracht nodig.
De stang moet bijna in de lengte richting van 
de motor lopen.

Misschien is dat het probleem en heeft iemand 
zitten knoeien bij een revisie.

De tweede reactie kwam van Chiel Boon:

Hallo Aad,
In clubblad no 1 van 2020 staat een artikel over 
gebroken ankerplaten. Het gaat om een ARIEL 
KH uit 1956, maar deze naaf komt in veel 
modellen voor. Daarbij een oproep om reacties. 
Ik denk dat ik weet wat de oorzaak hiervan is.

Ik vermoed dat de directe oorzaak het 

Houten, maart 2020

Van de FEHAC Vertegenwoordiger…….

Nogmaals: E5 zonder ethanol?

Peter de Haaij wees mij er op dat ik in het 
vorige artikel over ethanolvrije benzine 
alleen Shell V-Power noemde. Er bestaan 
(bestonden) namelijk nog andere ethanolvrije 
brandstoffen. Hieronder een uitgebreider 
overzicht van E5 premium benzines:

• Esso Synergy Supreme+ (octaan 98)

•       Shell V-Power (octaan 98)

•       BP Ultimate (octaan 98) 

De E5-aanduiding dient gelezen te worden 
als zijnde een maximum van 5% ethanol. Een 
lagere aanduiding bestaat er niet. De FEHAC 
heeft na de komst van de E10/E5 brandstof-
indeling nog eens expliciet bij raffinaderijen 
nagevraagd of de genoemde premiumbenzines 
nog steeds ethanolvrij zijn en dat is bevestigd. 
Helaas is Firezone gestopt met de Competition 
102 (octaan 102) ethanolvrije benzine.

De FEHAC heeft de achterbanvergadering 
van begin maart afgelast i.v.m. de Corona 
Epidemie.

Ardy Notenboom

deel 2
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vastslaan van de rem is. Ik heb dat zelf ook 
mee gemaakt. Ik denk dus dat het niet zo is 
dat de bevestiging uit de ankerplaat gebroken 
is en dat de rem daarna vastgeslagen is, maar 
andersom. Dat eerst de rem vastgeslagen is 
en daardoor een stuk uit de ankerplaat gerukt 
is. De klap bij het vastslaan van de rem is 
namelijk enorm. Niet alleen sleept de band 
over het wegdek maar ook de draaiende massa 
van het wiel wordt in één keer stilgezet. Door 
deze enorme klap kan best een stuk uit de 
ankerplaat gerukt worden.

Voor zover ik de foto’s kan beoordelen is dit 
ook te zien. Bij een breuk die ontstaan is door 
het langzaam groeien van een scheur is altijd 
een “oud” gedeelte te zien. Het gedeelte van 
de breuk dat al langer gescheurd was is dan 
geoxideerd (wat donkerder en doffer gekleurd) 
en het laatste spontane deel heeft één heldere 
kleur. Zo te zien is dit echter een breuk die 
in één keer ontstaan is. Ik zie geen oud deel. 
Wat ik ook op de foto meen te zien is dat 
remvoering op de remschoen gelijmd is (ik zie 
geen klinknagels) en vrij lang doorloopt naar 
beide zijden. Zowel het lijmen als het lang 
doorlopen geeft natuurlijk de beste remkracht, 
maar vergroot de ook kans op vastslaan.

Nu over dit vastslaan en wat ik zelf heb 
meegemaakt.

Ongeveer 40 jaar geleden heb mijn ARIEL 
HS geheel gereviseerd, de motor met nieuwe 
zuiger, big end, krukaslagers, nokkenaslagers, 
versnellingsbak nieuwe lagers en ook het 
frame met een Ceriani voorvork, nieuwe 
velgen en nieuwe remvoeringen. 

Omdat ik nooit erg onder de indruk was van 
de remmen van een ARIEL heb ik remvoering 
met een hogere wrijvingscoëfficiënt gekocht 
en die op de remschoenen gelijmd. Na revisie 
remde hij inderdaad een stuk beter, maar 
nog steeds met een angstaanjagende “brake 
fade”, het verminderen van de remwerking bij 
meerdere keren na elkaar flink remmen of het 
afremmen van hoge snelheid. 

Ik heb hier een tijd mee rondgereden en 
geen bijzondere problemen ondervonden. 
Het ging allemaal goed tot we met vakantie 
gingen (mijn vrouw en ik op twee motoren 
en de kinderen achterop) naar Engeland. 
Na een regenachtige nacht op de camping 
sloeg bij de eerste keer dat ik de achterrem 
aanraakte de rem vast. Bij mij is er geen stuk 
uit de ankerplaat gebroken maar wel is de 

bevestiging aan de achtervork verbogen.

Het vastslaan van de rem komt door het 
vastslaan van de oplopende remschoen. Bij 
deze schoen versterkt de remkracht zichzelf. 
Dit verschijnsel staat goed beschreven in 
Wikipedia dus dat ga ik hier niet overdoen, zie:

https://en.wikipedia.org/wiki/Drum_brake

Het zelf versterkende effect heet daar “self-
applying characteristic”.

Het artikel is helaas niet vertaald in de 
Nederlandse Wikipedia.

Ook de mogelijkheid tot vastslaan, “grabbing”, 
staat hier goed beschreven. Dat dit pas in 
Engeland gebeurde komt omdat de motor ‘s 
nachts altijd droog gestaan heeft, maar na 
een natte nacht buiten de remtrommels licht 
geroest waren. De wrijving neemt dan toe tot 
het punt waarop vastslaan optreedt.

Ik heb het probleem toen verholpen door 

Op de linker pagina en hierboven de uitgebroken 
voorrem van Marcus.
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een stuk (het voorste stuk in draairichting 
gezien, dus aan de kant van de nok) van de 
voering van de oplopende schoen af te halen. 
Enkele dagen later gebeurde hetzelfde met 
de voorrem en ook deze heb ik op dezelfde 
manier behandeld. Helaas remde hij toen weer 
“als vanouds”. 

Ik heb daarna de hoop opgegeven deze 
remnaven ooit nog fatsoenlijk aan het remmen 
te krijgen zoek nu de oplossing in een Ceriani 
230 mm four leading shoe brake die ik nog in 
mijn voorwiel moet spaken.

Ik wil nog wel even duidelijk maken dat dit 
zelf-versterkende effect geen gevaarlijk nadeel 
is maar juist als voordeel gebruikt kan worden. 
Bij een rem met één oplopende (leading) en 
één trailing (weet ik het Nederlandse woord 
niet voor) remschoen doet de oplopende 
schoen bijna al het werk. Vandaar dat er 
trommelremmen gemaakt zijn met twee 
oplopende schoenen, beide met een eigen 
nok of remcilinder en eigen draaipunt. Zo’n 
two-leading shoe brake remt bijna twee maal 
zo goed als een leading/trailing brake. Bij een 
goed geconstrueerde rem zal de oplopende 
schoen nooit vastslaan. Waarom dat bij 

deze volnaaf ARIEL/BSA remmen soms wel 
gebeurt weet ik niet maar ik vermoed dat de 
slappe remtrommel, die ook de “brake fade” 
veroorzaakt, daar iets mee te maken heeft.

Terugkomend op de gebroken ankerplaten van 
de KH. De vraag is dus of het breken van de 
ankerplaat inderdaad door het vastslaan van 
de rem komt. Als de remvoering vervangen is 
en wat ver doorloopt en/of de motor vlak voor 
de fatale gebeurtenissen overnacht heeft in 
een natte omgeving is de kans groot dat mijn 
vermoeden juist is.

Wat moeten wij hier nu verder mee aan?

Omdat ik denk dat de oorzaak van het breken 
van de ankerplaat niet in een al aanwezige 
scheur ligt lijkt mij ook niet nodig elke 
ankerplaat op scheuren te controleren. Het 
vastslaan van de rem kan voorkomen worden 
door “harde” remvoering (lage wrijvings-
coëfficiënt) te gebruiken bij revisie en de 
remvoering kort te houden aan de kant met 
de nok, zeker niet langer dan het origineel. 
Het kan ook geen kwaad om na een of meer 
nachten buiten staan de rem eerst heel 
voorzichtig (stapvoets) schoon en droog te 
remmen.

Ik hoop hiermee het raadsel verklaard is 
en mijn aanwijzingen om het probleem te 
voorkomen voldoende helpen. Het is helaas 
het zoeken naar een balans tussen voldoende 
remkracht en risico op vastslaan, waarbij je 
toch aan de veilige kant moet blijven.

Vriendelijke groeten,

Chiel Boon

Beiden, hartelijk dank voor jullie reacties.

Boeiend, Chiel, te lezen dat jij een vastslaande 
rem had nadat de motor een nacht in de regen 
had gestaan.

Toen Marcus wegreed in Gouda was het ook 
regenachtig, voor de rem vastsloeg. 

Als dit bruusk aangrijpen van de oplopende 
schoen de oorzaak is, dan is het, denk ik, 
van groot belang dat de remvoering van de 
oplopende kant van de oplopende schoen echt 
netjes schuin en niet heel kort afgevijld is.

Als je hard remt met goede remmen, gaat 
het voorwiel blokkeren, maar breekt je 
remankerplaat niet uit.  

Zijn er nog meer reacties of sluiten we het 
onderwerp af?
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Wilt	  u	  ook	  een	  zichtbare	  Ariel?	  
	  

	  

	  

Speciaal	  voor	  Ariel	  motorfiets:	  	  
	  

LED	  voorlamp	  P36D	  met	  of	  zonder	  geel	  kapje	  en	  achterlicht	  BA15S	  10	  watt	  

of	  met	  rem-‐/achterlicht	  BAY15D	  21/5	  watt	  	  
	  

In	  onze	  webwinkel	  staan	  maar	  liefst	  500	  verschillende	  onderdelen	  en	  sets	  voor	  6	  en	  12	  volt	  systemen.	  

	  

Voertuigen	  die	  o.a.	  omgebouwd	  zijn:	  

Kreidler,	  Zundapp,	  Honda,	  DKW,	  Yamaha	  XT	  modellen,	  Harley-‐Davidson,	  BMW,	  Ariel	  

Volkswagen	  Kever	  en	  bus,	  Karmann	  Gia,	  Citroen	  2CV,	  Traction,	  Porsche	  356	  en	  911	  

Renault	  Dauphine,	  Jeep	  CJ3A,	  Triumph	  Bonneville	  T140E,	  Volvo	  PV444,	  Dodge	  

Diverse	  tractoren,	  binnen	  en	  buiten	  verlichting	  voor	  boten	  en	  campers.	  

	  

Heeft	  u	  vragen,	  bel	  gerust	  wij	  helpen	  u	  verder.	  

Webwinkel:	  www.harrieabc.nl	  	  

Met	  LED	  verlichting	  lukt	  dat!	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.harrieabc.nl	   	   email:	  harrieabc@live.nl	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Huismanstraat	  22	   	   Rabobank	  	  NL31	  RABO	  0307	  0300	  08	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6851	  GT	  	  Huissen	   	   PayPal	  rekening:	  harrieabc@live.nl	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tel:	  06-‐20500994	   	   KvK	  :	  66419727	  	  	  	  	  BTW	  No:	  NL120887587B01	  
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EEN RIETEN STOEL
door Michiel van Aarsen

Afgelopen winter heb ik een “ZENITH” drie-
wieler gerestaureerd. Het betreft een model 
“ZENETTE” van 1907 of 1908 (foto hieronder). 

Ik heb de motor enkele jaren geleden 
gekocht bij de firma Yesterdays en de motor 
was gedeeltelijk al gerestaureerd en in een 
grondverf gezet. Na eerst het motorblok aan 

het draaien gebracht te hebben bleek dat 
de poelie-verstelling nog wat aanpassingen 
nodig had. De variatie van de versnellingen 
werkt in deze motor op dezelfde  basis als in 
de latere Zenith Gradua motorfietsen. Door 
verstelling van de poelie op de krukas  gaat de 
aandrijfriem sneller of langzamer rond. Om nu 
de riemspanning gelijk te houden wordt met 
het verstellen van de poelie ook de achteras 
naar voor af achter geschoven. Dit verstellen 
gebeurt met een handwiel dat onder bij het 
blok zit en dit systeem werkt heel behoorlijk.

Wat deze motor verder interessant maakt is 
het frame. Dit bestaat uit twee rechthoekige 
frames die in elkaar geschoven zitten en die 

in het midden op een centrale as met elkaar 
verbonden zijn en zodoende een soort van vlak 
liggende X vormen. Met veren aan de voor- en 
achterkant tussen de frames wordt een soort 
vering gecreëerd.

De reden waarom ik dit stukje schrijf is niet 
zozeer de door mij uitgevoerde restauratie 
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maar de stoel die voor op deze driewieler 
gemonteerd is. De originele stoel die op de 
motor zat was compleet aangetast door de 
houtworm en viel bijna uiteen (foto hieronder). 
Na wat speurwerk werd ik doorverwezen naar 
Hans van der Linden die een paar jaar geleden 
een mooi nieuw zijspan heeft laten vlechten. 

Hans verwees mij naar Anita van Kraaij in 
Veghel. Ik heb een afspraak gemaakt om eens 
met de oude stoel bij haar te komen zodat ze 
zou kunnen kijken of zij een nieuwe stoel zou 
kunnen vlechten. 

Bij het bezoek aan haar “hobbyruimte” bleek 
dat zij het wel zag zitten om een nieuwe stoel 
te maken als zij de oude stoel als voorbeeld 
ter beschikking had. Ook zag zij dat onder 
in de oude stoel een gebogen staaf ijzer zat 
die de basis van de stoel vormde (foto blz 24 
linksonder). Nadat ik dit frame had gestraald 
en gespoten is zij aan de slag gegaan (foto blz 
24 rechtsonder). Na een aantal weken kreeg 
ik bericht van haar dat de stoel klaar was. De 
stoel is erg goed gelukt en staat prachtig op de 
strak in de lak staande motor. 

De gebruikte wilgen twijgen, van de Salix 
triandra wilg, zijn nu nog wel een stuk lichter 
van kleur dan de oude stoel en ik ben er 
nog over na aan het denken om de stoel wat 
donkerder te maken. Ik heb van Anita ook nog 
een serie foto’s gekregen die zij gemaakt heeft 
tijdens de opbouw van de stoel en het leek mij 
leuk om jullie te laten zien hoe dit in zijn werk 
gaat. Voor Anita was het maken van deze stoel 

weer eens een nieuwe uitdaging en zij vond het 
een leuke uitdaging om de stoel te maken. 

Voor mensen die een motor met zijspan 
bezitten waar het zijspan, of zoals bij mij een 
stoel, aan vernieuwing toe is kan eens kijken 
op de website van Anita, www.mandaniet.
nl en contact met haar opnemen om te kijken 
of het een project is dat zij zou kunnen 
verwezenlijken.
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Van de redactie
Tot slot een dringende oproep!

Bij het ter perse gaan van dit nummer is 
Nederland, nee de wereld, in corona-modus.

Ik krijg net een Nieuwsbrief waarin staat dat 
onze jaarlijkse Rally niet door gaat!! Midden 
mei is deze Rally en nu al weten we dat die niet 
door gaat.....!!!... 

Van de eerste Paasrallys vanaf 1968 tot vorig 
jaar is er nog geen jaar geweest zonder Rally!

Kortom, we leven in uitzonderlijke tijden! 

Ik zei in mijn rubriekje voorin al dat ik mooie 
tijden voorzie van ongestoord thuisgebonden 
sleutelen en lekker rijden op stille wegen. 

Maar als redacteur maak ik mij zorgen. 
Voor de Red Hunter nummer 1 had ik een 
goede, zelfs iets overvloedige hoeveelheid 
kopij. Deze editie kan ik net vullen.

Nummer 3 staat altijd vol met verslagen van de 
Rally, van de Eenhoornbijeenkomst, van ritten, 
bijeenkomsten.

Kunnen we de Buitenlandrit rijden eind juni??? 
Daar ook geen verslag van? De LAR??

Van onze FEHAC-vertegenwoordiger hoor ik 
dat de FEHAC vergaderingen niet door gaan. 
En geen activiteiten, geen kopij, geen derde 
nummer dit jaar???

MIJN OPROEP: lever je bijdrage aan de 
komende Red Hunters van dit jaar! 

Je zit gedwongen thuis en schrijf dat technisch 
artikel dat je al lang van plan was te schrijven, 
zoek de foto’s van die restauratie en schrijf 
er een verslag van. De wonderelijke manier 
waarop je aan je huidige (eerste) Ariel kwam, 
etc., etc... 
Arielisten lezen met plezier over je Ariel-
belevenissen. Als het maar over een Ariel gaat 
of over een stoel die op een Ariel zou kunnen 
(zie vorige pagina’s).  
Heel veel wordt in dankbaarheid ontvangen, 
geredigeerd, gedrukt en gelezen.

Voorbeeld van een bijdrage waar ik blij mee 
ben, zie je hieronder .

Aad Versteeg

Hierbij een foto van mijn dissidente Ariel. Het 
is een NH 350 uit 1957 volgens kenteken maar 

Mijn dissidente Ariel
door Bert van Alkemade

met een ouder frame en een VH 500 motorblok. 
Dat betekent dat hij officieel al tot het rij-

dend erfgoed 
behoort maar in 
werkelijkheid een 
voorbeeld is van 
de praktijk van het 
motorrijden uit 
de jaren ‘70. Voor 
purisme bestond 
toen minder belang-
stelling. Als een 
motorblok kapot 
ging dan deed je er 
gewoon een ander 
blok in. 

Ik had vroeger ook 
een Moto Guzzi le 
Mans 1 850cc. Bij 
de revisie is die op 

....
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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.

aanraden van Lamers opgeboord tot 1000cc.
Dan had je wat meer koppel. Ik blijk dus een 
schoolvoorbeeld te hebben van een historisch 
pragmatische omgang met motorfietsen. De 
Ariel is daar een prachtig voorbeeld van.

Het zou misschien wel eens leuk zijn er een 
artikel aan te wijden want nu doen wij moeilijk 

over originaliteit, maar in de jaren ‘70 was het 
doodnormaal om onderdelen door elkaar te 
gooien want veel was bij die Engelse fietsen 
gewoon uitwisselbaar. Bij Bolman in Den Haag 
keek je op zijn zolder of hij iets bruikbaars had 
dat er nog knap uitzag en betaalbaar was.

Ik vind mijn fiets heel grappig niet-origineel.
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Afzender: Redactie NAC,  Roswinkelerstraat 35, 7895 AL Roswinkel

Foto linksboven: zelfs in de pauze sprak Wim Vissers nog enthousiast over Val Page, de ontwerper van 
vele Ariel modellen in de periode 1925-1965. Foto daaronder: twintig clubleden waren in totaal aanwezig 
in het zijzaaltje in Everdingen. Met tachtig platen illustreerde Wim zijn verhaal. Via één man kwam de 
geschiedenis van het merk Ariel en van onze motoren langs. Hier vier van Wim’s 80 platen.  
Foto’s Marco Boelis & Aad Versteeg 

 Val Page op de Achterpagina!


