
SATISFACTION 
   

Satisfaction Guaranteed is een tweemaandelijkse uitgave van de AJS-Matchless Vereniging Nederland

2
2020

clubnummer 11

thuiskomertje   

project 467 is klaar



2

REDACTIONEEL
WINTERKLUS

Door Antoinette Stapel

Bah. Iedere keer als ik in de 
schuur kom, zie ik twee 
rafelige draadjes en een 
gapend gat aan de voorzijde 

van het leren zadel van de Bigport. 
Wat begon met een klein rafeltje van 
een los draadje, ... een lucifertje 
erbij en opgelost... is na een dikke 
2000km rijden in het afgelopen 
jaar nu een zielig gapend gat in het 
stikwerk. 

Ik heb inmiddels al een klosje garen in de juiste 

kleur gekocht dat al weken ligt te wachten maar 

de zin ontbreekt om te gaan beginnen aan dit 

klusje. Waarom zou ik ook? Het is winter...

Dan staat ineens in de agenda dat we naar een 

bijeenkomst op Texel gaan. Het is een jaarlijkse 

privé-bijeenkomst en we worden verzocht om 

onze motori ets meenemen: die ene motori ets 
waar we ‘wijs mee zijn’. Ja, en nu heb ik ineens 

wél een reden om dat zadel te gaan repareren en 

het Ierse zand en modder weg te gaan poetsen.

Samen met Peter twijn ik eerst een stevige draad 

met behulp van een accuboormachine. Vervol-

gens maak ik aan beide uiteinden een naald en 

via de oude gaatjes naai ik met twee naalden het 

leer weer keurig aan elkaar. Eigenlijk is het een 

klusje van niks: alles bij elkaar kost het misschien 
een half uurtje. En omdat de kachel aan staat en 

Spotify zachtjes op de achtergrond speelt, is het 

ook nog heel gezellig. Lekker op een krukje zit-

tend, met goed licht op m’n werk: ik heb zo maar 
weer zin in het nieuwe motorjaar! 

KOPIJ VOOR SG NR.3:

tot uiterlijk 7 april insturen.

SG nr.3 ligt ≈ 26 april op de deurmat.
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IN DEZE SG
EDITIE 2 |FEBRUARI/MAART 2020 

Mail kopij aan SG-POST@HOTMAIL.COM

Verstuur foto’s (altijd op de hoogste resolutie)

via wetransfer.com

SG nr.3 ligt ≈ 26 april op de deurmat. Inzendingen worden altijd bevestigd!

VOORPLAAT
Bij de eerste bijeenkomst van het jaar staan er 

zeven Engelse motorietsen voor de deur. 
Het weer was tijdens de A.L.V. heel goed evenals 

de opkomst. Zeven is een geluksgetal... 

Een goed begin van een nieuw (motor)jaar.

Foto Peter Weeink.
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Door Louis de Grave

V
rijdag 4 oktober. In de 

morgen was ik op tijd 

wakker om naar het 

Balentreffen te gaan. 

De weersvoorspelling was 

“uitstekend”. Vrijdag op de 

heenweg regen, zaterdag in België 

droog en zondag op de terugweg 

regen. 

Ik had ook het plan om, via Londen, het daarop 

volgende weekend naar de Alternative Rally van 

de Engelse club te gaan. Het heet Alternative 

omdat er wordt verwacht dat je rijdend op een 

AJS of Matchless komt en kampeert. Omdat 

Luky eerder de compressie van haar AJS kwijt 

was geraakt had ik wat kleppen, een cilinderkop, 

tent en extra kleren toegevoegd aan mijn week-

end bagage. Het gewicht bevorderde niet het 

legendarische weggedrag van onze machines. 

Gelukkig ben ik niet erg bedreven in het aantrek-

ken van regenkleding zodat ik pas na 11:00 uur 
vertrok. De reis over secundaire wegen, behalve 

bruggen over de grote rivieren, verliep voor-

alsnog voorspoedig, alleen noordelijk van Deil 

hadden de mensen die ons voedsel verbouwen 

naast de onzichtbare stikstof een modderlaag op 

de weg achtergelaten. Uitkijken dus, zeker omdat 

het nog steeds behoorlijk regende. 

MINDSET = EINDDOEL

Dik een uur verder hoorde ik een tik aan de lin-

ker kant. Een paar honderd meter verder keek 

ik maar eens naar beneden en ik ontwaarde een 

snel bewegende primaire ketting op de plaats 

waar toen ik wegreed nog een dekseltje zat. Mijn 

mindset kwam toen overeen met de naam van 

het einddoel van de reis. Bij de eerste rotonde 

keerde ik om en ik reed langzaam terug, mis-

schien lag het verlorene nog ergens. Nadat ik bij 

de eerstgenoemde rotonde was gestopt bleek 

dat je niet alleen van de straat kon drinken, maar 

ook eten. Collega’s van eerdergenoemde agrari-

ers hadden hier geen modder maar ook hun pro-

ducten over de weg verspreid. Tientallen eieren 

van 

Colum-

bus, die had im-

mers de aardappel naar Europa gehaald, lagen verspreid over de straat. 

Toevallig is de diameter van een aardappel ongeveer even groot als de 

vulopening van de kettingkast. Twee drijfnatte off road rijders keken met on-
geloof hoe ik te midden van een royaal milieudelict een schijf aardappel in 

de primaire kast propte. Ze vervolgden hoofdschuddend hun weg. Ik stopte 

een halve aardappel onder de snelbinder als reserve en vervolgde de reis. 

Aangekomen op het treff en kreeg ik uiteraard vragen over de pieper op de 
bagage. Aardig gespreksonderwerp. Na de bijzondere smakelijke maaltijd 

was Vincent zo vriendelijk een dekseltje op te halen voor de rest van de 

reis. Honderd kilometer terug naar huis had nog wel gegaan maar 1500 
km vond ik teveel gevraagd. De rest van de trip was niet erg bijzonder. Van 

Balen naar London was vanaf Canterbury zonder regen, vanaf London naar 

de Alternative en de terugreis regen en van London naar huis  tot Lexmond 

geen regen maar daarna ben ik toch nog goed nat geregend.

AGRARISCHE PRODUCTEN

Het is niet de eerste keer dat iemand agrarische producten gebruikt om 

na pech thuis te komen. In de begintijd van de club verloor iemand eens 

alle vier de tankbouten. Je tank los op het frame laten liggen is niet erg 

bevorderlijk voor het lekvrij houden van je tank. Hij heeft toen vier halve si-

naasappelschillen die langs de weg lagen over de tanksteunen geschoven 

en behoedde zo de tank voor verdere beschadiging. En tenslotte, Vincent 

bedankt dat je dit oude clublid op weg hebt geholpen.

THUISKOMERTJE

Toevallig is de diameter van een 
aardappel ongeveer even groot als de 

vulopening van de kettingkast...
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Door Peter Weeink

D
e volgende vraag kwam 

binnen bij mij, de 

archivaris. Het archief en de 

ledenadministratie hebben 

geen gegevens van de motorietsen 
van de leden. Het betreffende 

kenteken is volgens de RDW site nog 

steeds actief. Misschien is de motor 

in het bezit van één van onze leden, 

vandaar deze oproep.

Ik wilde vragen of het mogelijk is om via de 

AJS-Matchless Vereniging achter de eigenaar te 

komen van de Matchless G3L met het kenteken 

VL-39-76 uit ongeveer 1949.

Dit was mijn eerste motor en hij werd door mij 

gekocht rond 1976. Ik was toen 17 jaar en ik heb 

met mijn vader de motor gerestaureerd. Met de 

Matchless heb ik mijn motorrijbewijs gehaald.

Ik heb de Matchless best kort gehad en ik heb er 

niet echt avonturen mee beleefd. Wel ben ik een 

keer aangehouden door de politie, nog zonder 

rijbewijs in mijn bezit, bij een proefrit na de res-

tauratie. De politie zei tegen mij: “Wat een mooie 
motor! Rij maar rustig naar huis en niet meer 

doen, hè!” En je kan gewoon je accu verliezen en 

vrolijk door blijven rijden! Foto’s kan ik jammer 

genoeg niet meer vinden. Het was denk ik 1980, 
toen ik in Haarlem op de Zeevaartschool zat, dat 

ik de Matchless aan een medestudent verkocht. 

Mijn vader was niet echt blij! Ik woonde toen in 

Driebergen.

Deze Matchless was voor mij echt de start van 

een nog steeds bestaande rij- en sleutelpassie 

aan motoren. Ik zou het leuk vinden deze motor 

weer eens terug te zien. Ik denk dat je mijn zoek-

tocht begrijpt. Ik rij nog steeds motor en ben lid 

van de Ariel club.

OPSPORING 
VERZOCHT

Ben je de huidige eigenaar van deze 

Matchless neem dan contact op met 

Henk Verbeek via: H.Verbeek@bbhmail.nl

VL-39-76
THUISKOMERTJE

Kwam jij ook op een creatieve manier 

thuis met een technisch mankement?

Laat clubleden meegenieten!

Enorme voorraad nieuwe onderdelen 

voor alle Engelse motoren

petersclassicbikeparts.nl

Scherpe prijzen, goede service en 

dagelijkse postorders

Nieuw adres, alleen nog online verkoop!

Hoofdstraat 3, 9444PA GROLLOO

mail: peter@petersclassicbikeparts.nl

tel:0592-421519
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Door Paul den Boer

Ondergetekende, langdurig 

verdwenen, lidnummer 

11, dook na een kleine 

halve eeuw onverwacht 

weer op tijdens de 2018 IJR in 

Portugal. Een herintroductie is dus 
op zijn plaats: Ik ben Paul den Boer, 
geboren te Amsterdam in 1952 en 
sinds 1976 trots bezitter van een 
Matchless G80S uit 1954.

Ik ben inmiddels de meeste wilde haren kwijt en 

een niet onaanzienlijk deel van de andere ook, 

maar de motor heb ik nog. Die heeft ooit een jaar 

of vijf in een stalling in Amsterdam gestaan waar 

hij op eigen kracht weer uit kwam, hup over een 

stevige plank een bestelbusje in. Daarna kreeg hij 

tot 1990 een smaakvol eigen schuurtje. Vervol-
gens emigreerde hij, ongezien door het wakend 

oog van de douane, mee naar Portugal, waar hij 

een jaar of twintig onder een zeiltje in een open 

schuur stond. De laatste tien jaar heeft hij een 

eigen kamer met airconditioning in huis gekre-

gen. De vele jaren van stilstand hebben enige 

schade aangericht in de vorm van roest en pure 

ouderdom. Het is gemeen vochtig in de winter in 

het Portugese bergland. Desalniettemin is hij nog 

in verbazingwekkend goede staat.

Het was destijds een hele overgang van de 

eerdere BMW R69S, waarop ik regelmatig naar 

Montpellier heen en weer reed. Een geweldige 

machine, maar de Matchless deed er weinig voor 

onder. Een stuk langzamer, maar veel handza-

mer en de wegligging was véél beter. De uitlaten 

van de BMW roestten steeds door, die van de 

Matchless sleet door. Op deze Matchless heb ik 

veel gereden, meestal rond Amsterdam maar ook 

ver buiten de landsgrenzen, zie daarvoor de drie 

“pechloze reisverslagen” die ooit hun unieke pri-
meur beleefden in de SG van die jaren.

EEN BIERTJE OP HET LEIDSEPLEIN

Als geboren en getogen Amsterdammer had 

ik het geweldig druk met mijn Amsterdamse 

leven (nogal verschillend van andere levens op 

aarde). Dat veranderde op een hele goede dag 

in 1980 waarop ik een biertje zat te drinken op 
het Leidseplein. Daar zat ook een alleraardigst 

Portugees meisje dat Helena heette en een paar 

maanden later waren we getrouwd. En dat zijn 

we nog steeds.

VEERTIG JAAR IN STALLING OF SCHUUR

De hieruit voortvloeiende emigratie naar Portugal, 

tien jaar later, betekende het einde van alle mo-

toraspiraties. Op je veertigste een nieuw bestaan 

opbouwen in een ander land eist alle aandacht 

op. Ik trad in dienst bij een grote Portugese in-

ternationale handelsonderneming en ik had daar 

een ontzettend verantwoordelijke en superleuke 

baan. Afgezien daarvan, was het de bedoeling 

om het motorvirus niet op onze twee kinderen 

over te brengen om gebroken benen of erger te 

voorkomen en dat is gelukt door de motor lang-

TO BE STUCK IMMOBILE 

De uitlaten van de BMW 
roestten steeds door, 

die van de Matchless sleet door... 

WITH THE MATCHLESS BLUES AGAIN...

1979: De Matchless 
ergens in Frankrijk, 
onderweg naar 
Montpellier.
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durig onzichtbaar te houden. De Portugese we-

gen en de mentaliteit van de weggebruikers in die 

jaren nodigden absoluut niet uit tot motorrijden.

Er schoot ook geen tijd of aandacht over voor 

motoren, de werkdruk voor een redelijk bestaan 

in Portugal was veel te hoog en de weinige vrije 

tijd werd aan het gezinsleven besteed. En het is 

redelijkerwijs niet te rechtvaardigen om middelen 

aan het familiebudget te onttrekken voor Pa zijn 

buitenissige hobby.

Tenslotte, oude motori etsen en onderdelen wa-
ren (en zijn) hier slecht verkrijgbaar en onwaar-

schijnlijk duur. Alles wat oud is, wordt onmiddellijk 

als “antiek” beschouwd door de hoopvolle verko-
pers van oud roest. Het kopen in het buitenland 

is lastig omdat de onderdelen ongezien gekocht 

en verzonden moeten worden. De onderneming 

waar ik werkte ging helaas na enkele jaren failliet 

en op deze wijze kon het gebeuren dat ik de laat-

ste vijfentwintig jaar als zelfstandig verzekerings-

tussenpersoon mijn dagen in Portugal slijt, al is 

dat weer een verhaal op zichzelf.

IJR 2018

Om bovengenoemde redenen is de IJR in Por-

tugal twintig jaar geleden volledig ongemerkt 

aan mij voorbij gegaan, maar in 2018 was dat 
anders. Iemand die zichzelf beschouwt als “voor 
onbepaalde tijd niet-rijdende AJS/Matchless rij-

der” mag een IJR in zijn woonland natuurlijk niet 

negeren. Ik nam contact op met Bart Limburg van 

wie ik helemaal niet wist dat hij ook in Portugal 

woont. Om me op de IJR voor te bereiden werd 

er sinds september 2017 al daadwerkelijk gesleu-
teld maar het werd al snel duidelijk dat plonkend 

verschijnen er niet bij zou zijn. Dus verschenen 

Helena en ik met een bereisd campertje op de 

IJR. Het was kort maar krachtig; helaas kwam er 

toevallig net veel werk binnen en we moesten de 

volgende dag weer halsoverkop terug.

STUCK IMMOBILE

Er is nu ruim een jaar verstreken sinds de IJR en 

nog steeds staat de Matchless stil en zijn er he-

laas maar bescheiden vorderingen gemaakt met 

de werkzaamheden. Hij staat dan al wel heel lang 

stil, maar ik zou er zo langzamerhand wel erg 

graag weer eens op willen rijden. En ik heb het 

altijd vertikt om een andere motor te kopen.

De Matchless staat in feite nog steeds gemon-

teerd in zijn kamertje. Waarschijnlijk zou hij met 

weinig moeite zó weer aan te trappen zijn maar 

dat is helaas weinig zinvol omdat hij ooit met een 

gemene onregelmatige tik uit Frankrijk terug-

kwam. Het blok moet uit elkaar en daarvoor heb 

ik onvoldoende faciliteiten. Waar is een bedrijf te 

vinden dat het blok op een betrouwbare manier 

kan reviseren?

Ik besloot om eerst een tweede motor te bouwen 

uit de vele onderdelen die ik in de loop der jaren 

verzamelde, precies gelijk, 500cc Heavyweight 
1954. Daarmee werd halverwege 2017 begonnen 
maar het project staat met regelmaat maanden 

stil, ook de afgelopen zomer.

En zo kan het dus gebeuren dat er twee 

Matchlessen in het kamertje staan, maar dat 

er nog steeds niet één rijdt.

1977. De eerste be-
schikbare foto: op 
bezoek in Drenthe. 
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Door Arjan Kappen

HOE KWAM JE AAN JE EERSTE AJS/

MATCHLESS?

Ik heb deze gevonden in de krant “Handjecon-
tantje” een blad met allerlei advertenties.

WAT WAS JE EERSTE GEDACHTE TOEN JE 

ER MEE IN AANRAKING KWAM, EN WAAR 

WAS DAT?

Ik was meteen verkocht, de motor was niet echt 

gepoetst ook al had deze in een showroom van 

een meubelzaak gestaan als decoratie. Wel jam-

mer dat de motor niet wou lopen maar ik was 

toen al verkocht. Ik weet het niet meer zeker vol-

gens mij was het rond Hardenberg.

HOE OUD WAS JE TOEN, MET WIE WAS JE ?

Ik was ongeveer 32 jaar oud, en mijn vader was 

mee. Mijn vader is ook een motorliefhebber met 

heel wat sleutel ervaring en technische kennis.

WAAROM WILDE JE SPECIFIEK EEN 

MATCHLESS/AJS?

Ik wilde niet specii ek een AJS, ik was op zoek 
naar een Engelse motor, een ééncilinder met 

meer dan 250cc en een zweefzadel.

HAD JE VAN DEZE MOTOR GEDROOMD, EN 

WAT MAAKTE DE MEESTE INDRUK?

Bij de eerste indruk was ik verkocht, ik heb er niet 

over gedroomd of zo. De motor voldeed aan mijn 

eisen en het totaalpakket klopte helemaal. De 

motor was niet in museum staat en wel zo veel 

mogelijk als ik kon zien compleet.

HEB JE EEN PROEFRIT KUNNEN MAKEN EN/

OF HEB JE ER VEEL AAN MOETEN DOEN?

Aangezien de motor al een tijdje niet had gelo-

pen, wilde deze met geen mogelijkheid lopen. Hij 

gaf geen enkele slag. De verkoper zelf vond dit 

ook erg vervelend. Gezien zijn reactie geloofde ik 

de man. En hij gaf zelfs nog extra korting. Maar 

ik was direct al verkocht. Na thuis opnieuw pro-

beren kwam het geweldige geluid eruit, en heb 

ik direct een proefrit gemaakt. Nadat de motor 

weer liep heb ik er weinig aan gedaan, gewoon 

onderhoud en een plaatje op het voorspatbord 

met AJS erop, een sticker afkomstig van de ver-

eniging.

WAT WAS JE LASTIGSTE REPARATIE, EN HOE 

HEB JE DIT OPGELOST?

De lastigste reparatie had ik laatst: In 2015 zijn 
we verhuisd, en de motor had door alle drukte 

tot dit jaar niet meer gelopen. Er was geen vonk 

meer. Daarom had ik de magneet vervangen. 

Op zich geen probleem zou je denken. Er was 

weer een vonk. Alleen bleef de motor niet op tijd 

staan. De conische as van de magneet verschoof 

steeds weer. Ik heb van alles geprobeerd. Tot 

grote frustratie toe. En dan breekt ook nog eens 

de bout van de nokkenas af.

Ik ben lid geworden van de club. Mijn vader was 

ooit in het verleden ook lid geweest, via mijn va-

der had ik ook wel eens onderdelen besteld bij 

de vereniging. Ik heb contact opgenomen met 

Albert Bos. Na vele mail wisselingen en alsof de 

MIJN EERSTE KEER

Het geweldige geluid 
inspireerde ook mijn 
vader tot aanschaf 
van een Matchless 
G80.
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motor het wist, bleef het tandwiel, na schuren 

met pasta, vast zitten op de magneet-as. 

Via Albert heb ik ook meteen een nieuwe nok-

kenas gehaald. Veendam ligt gelukkig dicht bij 

Slochteren. Albert heeft mij ook super geholpen 

met de pers, want dat gereedschap heb ik niet.

En dan alles monteren, en dan ben je het moer-

tje kwijt.Ik heb overal gezocht, en in alle kastjes 

gekeken, maar dat moertje had ik niet, dus terug 

naar Slochteren om het moertje op te halen. En 

ook nog daar een bakje koffi  e gedronken.Ik heb 
de motor weer klaar gemaakt, en weer heerlijk 

gereden. Helaas werd dat door de weersomstan-

digheden maar een klein stukje...

HOE REAGEERDEN JE FAMILIE EN VRIEN-

DEN ER OP, OF HAD JE VRIENDEN DIE OOK 

AL AJS/MATCHLESS REDEN?

Iedereen vond het een leuke motor, vooral het 

geluid. Mijn vader was zo enthousiast dat hij een 

Matchless G80 heeft aangeschaft. 

HAD JE AL EEN RIJBEWIJS?

Ik heb mijn rijbewijs gehaald op mijn 21e jaar, 

geen idee wat het heeft gekost, ik heb bij mijn 

eerste rijles direct examen aangevraagd. Ik had 

natuurlijk ook altijd al brommer gereden.

HOE WAS HET OM HEM DE EERSTE-

KEER AAN TE TRAPPEN EN HOE VOELDE DE 

RIT?

Dat zou ik echt niet meer weten, maar ik was wel 

erg verbaasd dat een motor van 1950 nog zoveel 
power heeft. De rit was ongetwijfeld geweldig, 

anders zou ik niet zolang van deze motor geno-

ten hebben.

WAS HET WAT JE ER VAN HAD VERWACHT/

GEDROOMD?

Geen idee maar ik denk dat het nog mooier was, 

want deze AJS gaat nooit meer weg 

HEB JE DEZE MOTOR NOG STEEDS EN 

WAAR RIJ JE NU HET MEEST MEE?

Ik heb de motor natuurlijk nog steeds, en gek 

genoeg rij ik ook het meeste hierop. Ik heb even 

een drukke periode in mijn leven gehad, maar ik 

zou graag nog een 500cc oldtimer motor aan-
schaff en. Het blijft een geweldige hobby.

Matchless gevonden 
in Handjecontantje.

Wel jammer dat de motor niet wou lopen 
maar ik was toen al verkocht.
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1 Björn van Luijk 76,4 72,9 39,2 355,5 185 112 41 160 1042,00 8 1042,0

2 Harrie van Ewijk 57,90 69,1 115 379,7 143 79,6 105 949,30 7 830,6

3 Frank van Leeuwen 104,00 103 84,2 100 223 132 746,20 6 559,7

4 Piet Dubbeldam 113,00 128 406 75,1 87,9 810,00 5 506,3

5 Cor Elbersen 6,2 39,4 314,8 137 87,3 31,1 615,80 6 461,9

6 Jack Brouwer 39,4 314,8 137 87,3 31,1 609,60 5 381,0

7 Rob Hazen 60,80 58,2 15,3 116 43,3 164 457,60 6 343,2

8 Cees Zwinkels 84,8 373 42,9 133 633,70 4 316,9

9 Rian Hazen 69,50 69,3 26,4 125 173 463,20 5 289,5

10 Theo Smakman 78,5 31,4 126 48 174 457,90 5 286,2

11 Bram van Neerbos 72,7 44,3 112 40,9 155 424,90 5 265,6

12 Peter Bos 153 430 16,7 599,70 3 224,9

13 Chris van Baal 78,80 83,3 50 183 395,10 4 197,6

14 Peter Weeink 101,00 108 65,2 83,5 357,70 4 178,9

15 Guus van de Beek 98,6 79,3 219 396,90 3 148,8

16 Antoinette Stapel 101,00 108 83,5 292,50 3 109,7

17 Gijs van Hesteren 186 145 331,00 2 82,8

18 Albert Bos 168,00 160 328,00 2 82,0

19 Marijke Visser 73,60 BMD 193 266,60 2 66,7

20 Joop Visser 66,7 193 259,70 2 64,9

21 Willem le Bruin 83,90 150 233,90 2 58,5

22 Nico Hagen 21,9 7,9 119 148,80 3 55,8

23 Marty Blokhuis 25,3 57,7 55 138,00 3 51,8

24 Horst Kerkhof 65,10 110 175,10 2 43,8

25 Dick ten Hoeven 19,3 141 160,30 2 40,1

26 Leo Verbruggen 113 41,5 154,50 2 38,6

27 Frans van der Wal 89,5 46,6 136,10 2 34,0

28 Louis de Grave 99,8 35,7 135,50 2 33,9

29 Sandra van Ewijk 60,4 69,1 129,50 2 32,4

30 Jos van der Woude 27,5 21,8 34,4 83,70 3 31,4

31 Albert Otten 42,8 78,7 121,50 2 30,4

32 Frans van Straaten 74,7 32,8 107,50 2 26,9

33 J. Ham 210 210,00 1 26,3

34 Rob van den Ham 209 209,00 1 26,1

35 Karl de Bruijn 186 186,00 1 23,3

36 Simon Wensveen 175 175,00 1 21,9

37 H. Rijneveld 168 168,00 1 21,0

38 Henk Blokhuis 26,3 56 82,30 2 20,6

39 Roel Blom 164 164,00 1 20,5

40 Ad Janse 146,00 146,00 1 18,3

41 M van Dijssel 137 137,00 1 17,1

42 H. Meinders 136,5 136,50 1 17,1

43 Henk Santing 136,5 136,50 1 17,1

44 Jan Dijkhuizen 136,5 136,50 1 17,1

45 M. v.d. Veen 136,5 136,50 1 17,1

46 Sjoerd Dijkhuizen 136,5 136,50 1 17,1

47 Bram van Genechten 125,3 125,30 1 15,7

48 Maxim Mertens 125,3 125,30 1 15,7

49 Vincent van Vlerken 125,3 125,30 1 15,7

50 Henk Vromans 95,5 95,50 1 11,9

51 Peter van der Schee 95,5 95,50 1 11,9

52 Vincent Elbersen 92,5 92,50 1 11,6

53 Hans Beck 89,3 89,30 1 11,2

54 René v.d. Vos 83,8 83,80 1 10,5

55 Jaap de Visser 83 83,00 1 10,4

56 Hans Bok 82,7 82,70 1 10,3

57 Willem Maurer 80,4 80,40 1 10,1

58 Syl de Vries 69,9 69,90 1 8,7

59 John Haverkort 68,5 68,50 1 8,6

60 Frank Smit 67,7 67,70 1 8,5

61 Quirien Becker 65,8 65,80 1 8,2

62 B van Heteren 65,4 65,40 1 8,2

63 Sharon Bulstra 55,5 55,50 1 6,9

64 T. Eppink 54,5 54,50 1 6,8

65 Jaap Wit 53,7 53,70 1 6,7

66 Theo Verkaik 52,4 52,40 1 6,6

67 Peter Timmermans 52,3 52,30 1 6,5

68 Bart Wethmar 50,5 50,50 1 6,3

69 Jan Bouma 50,4 50,40 1 6,3

70 Fred Baauw 48,5 48,50 1 6,1

71 Wouter Lemmers 46,9 46,90 1 5,9

72 Roelof de With 44,6 44,60 1 5,6

73 Bart de With 40,2 40,20 1 5,0

74 B. Braam 39,6 39,60 1 5,0

75 G. Veenhof 33,8 33,80 1 4,2

76 Kees Majoor 32,10 32,10 1 4,0

77 C de Haas 27,5 27,50 1 3,4

78 Joost Calis 23,4 23,40 1 2,9

79 Ron Mus 21,8 21,80 1 2,7

80 Paul Bakker 21,5 21,50 1 2,7

81 Dennis v Berge 8,9 8,90 1 1,1
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Door Hans Beck

Er zijn natuurlijk verschillende methodes 

om uit te zoeken wat de oorzaak is van 

verminderde compressie maar meestal 
moet het kleppendeksel en de kop er 

af om het te testen. Bij de volgende methode is 
dat niet nodig.

BENODIGDHEDEN: 

• Twee stuks rubber stop met gat: één die op het uitlaatgat 
van de kop past en één voor de inlaat;

• Metertje aquariumslang.

Rubber stoppen met een gat in het midden zijn in vele maten 

verkrijgbaar bij de drogist die ook wijn- en biermaak produk-

ten verkoopt. Aquarium slang koop je bij de viswinkel of een 

tuincentrum.

VOORBEREIDING

• Knip de slang doormidden.

• Lijm iedere helft in een rubber stop.

WERK IN UITVOERING
KLEPPENTEST

‘blub-blub’ betekent 
foute boel...

WERKING:

1. Controleer eerst of de lengte van de stoterstangen correct 

is. Hoe dit moet staat in het handboek van de motor.

2. Plaats de rubber stop voor de uitlaat in de cilinderkop.

3. Draai de krukas naar compressieslag.

4. Hang de slang in de fl es met water.
5. Voer de compressie op door de krukas door te draaien: 

bijvoorbeeld met de kickstarter. 

6. In het geval dat er in het water ‘blub-blub’ verschijnt bete-

kent dat foute boel!

7. Doe hetzelfde voor de inlaat: geen water opzuigen natuur-
lijk.

8. Als beide kleppen (of klepzetels) deze test doorstaan moet 

het compressieverlies bij de zuiger gezocht worden.

WERK IN UITVOERING

Heb jij een technische tip?

Laat clubleden meegenieten!

Stuur je verhaal met foto naar: 

sg-post@hotmail.com

1 Björn van Luijk 76,4 72,9 39,2 355,5 185 112 41 160 1042,00 8 1042,0

2 Harrie van Ewijk 57,90 69,1 115 379,7 143 79,6 105 949,30 7 830,6

3 Frank van Leeuwen 104,00 103 84,2 100 223 132 746,20 6 559,7

4 Piet Dubbeldam 113,00 128 406 75,1 87,9 810,00 5 506,3

5 Cor Elbersen 6,2 39,4 314,8 137 87,3 31,1 615,80 6 461,9

6 Jack Brouwer 39,4 314,8 137 87,3 31,1 609,60 5 381,0

7 Rob Hazen 60,80 58,2 15,3 116 43,3 164 457,60 6 343,2

8 Cees Zwinkels 84,8 373 42,9 133 633,70 4 316,9

9 Rian Hazen 69,50 69,3 26,4 125 173 463,20 5 289,5

10 Theo Smakman 78,5 31,4 126 48 174 457,90 5 286,2

11 Bram van Neerbos 72,7 44,3 112 40,9 155 424,90 5 265,6

12 Peter Bos 153 430 16,7 599,70 3 224,9

13 Chris van Baal 78,80 83,3 50 183 395,10 4 197,6

14 Peter Weeink 101,00 108 65,2 83,5 357,70 4 178,9

15 Guus van de Beek 98,6 79,3 219 396,90 3 148,8

16 Antoinette Stapel 101,00 108 83,5 292,50 3 109,7

17 Gijs van Hesteren 186 145 331,00 2 82,8

18 Albert Bos 168,00 160 328,00 2 82,0

19 Marijke Visser 73,60 BMD 193 266,60 2 66,7

20 Joop Visser 66,7 193 259,70 2 64,9

21 Willem le Bruin 83,90 150 233,90 2 58,5

22 Nico Hagen 21,9 7,9 119 148,80 3 55,8

23 Marty Blokhuis 25,3 57,7 55 138,00 3 51,8

24 Horst Kerkhof 65,10 110 175,10 2 43,8

25 Dick ten Hoeven 19,3 141 160,30 2 40,1

26 Leo Verbruggen 113 41,5 154,50 2 38,6

27 Frans van der Wal 89,5 46,6 136,10 2 34,0

28 Louis de Grave 99,8 35,7 135,50 2 33,9

29 Sandra van Ewijk 60,4 69,1 129,50 2 32,4

30 Jos van der Woude 27,5 21,8 34,4 83,70 3 31,4

31 Albert Otten 42,8 78,7 121,50 2 30,4

32 Frans van Straaten 74,7 32,8 107,50 2 26,9

33 J. Ham 210 210,00 1 26,3

34 Rob van den Ham 209 209,00 1 26,1

35 Karl de Bruijn 186 186,00 1 23,3

36 Simon Wensveen 175 175,00 1 21,9

37 H. Rijneveld 168 168,00 1 21,0

38 Henk Blokhuis 26,3 56 82,30 2 20,6

39 Roel Blom 164 164,00 1 20,5

40 Ad Janse 146,00 146,00 1 18,3

41 M van Dijssel 137 137,00 1 17,1

42 H. Meinders 136,5 136,50 1 17,1

43 Henk Santing 136,5 136,50 1 17,1

44 Jan Dijkhuizen 136,5 136,50 1 17,1

45 M. v.d. Veen 136,5 136,50 1 17,1

46 Sjoerd Dijkhuizen 136,5 136,50 1 17,1

47 Bram van Genechten 125,3 125,30 1 15,7

48 Maxim Mertens 125,3 125,30 1 15,7

49 Vincent van Vlerken 125,3 125,30 1 15,7

50 Henk Vromans 95,5 95,50 1 11,9

51 Peter van der Schee 95,5 95,50 1 11,9

52 Vincent Elbersen 92,5 92,50 1 11,6

53 Hans Beck 89,3 89,30 1 11,2

54 René v.d. Vos 83,8 83,80 1 10,5

55 Jaap de Visser 83 83,00 1 10,4

56 Hans Bok 82,7 82,70 1 10,3

57 Willem Maurer 80,4 80,40 1 10,1

58 Syl de Vries 69,9 69,90 1 8,7

59 John Haverkort 68,5 68,50 1 8,6

60 Frank Smit 67,7 67,70 1 8,5

61 Quirien Becker 65,8 65,80 1 8,2

62 B van Heteren 65,4 65,40 1 8,2

63 Sharon Bulstra 55,5 55,50 1 6,9

64 T. Eppink 54,5 54,50 1 6,8

65 Jaap Wit 53,7 53,70 1 6,7

66 Theo Verkaik 52,4 52,40 1 6,6

67 Peter Timmermans 52,3 52,30 1 6,5

68 Bart Wethmar 50,5 50,50 1 6,3

69 Jan Bouma 50,4 50,40 1 6,3

70 Fred Baauw 48,5 48,50 1 6,1

71 Wouter Lemmers 46,9 46,90 1 5,9

72 Roelof de With 44,6 44,60 1 5,6

73 Bart de With 40,2 40,20 1 5,0

74 B. Braam 39,6 39,60 1 5,0

75 G. Veenhof 33,8 33,80 1 4,2

76 Kees Majoor 32,10 32,10 1 4,0

77 C de Haas 27,5 27,50 1 3,4

78 Joost Calis 23,4 23,40 1 2,9

79 Ron Mus 21,8 21,80 1 2,7

80 Paul Bakker 21,5 21,50 1 2,7

81 Dennis v Berge 8,9 8,90 1 1,1
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EEN BLIK IN HET SCHUURTJE

Bij een bezoek aan een 
clublid is een blik in 
diens schuurtje altijd 
onweerstaanbaar: wat 

staat er, welke handigheidjes 

heeft hij bedacht …  Niet alleen 

de motori ets(en), maar ook het 
schuurtje zelf vertelt een verhaal 
over de eigenaar. Deze keer vroegen 
we Karel Schoonus om iets te 
vertellen over zijn schuurtje.

HOE VAAK BEN JE IN JE SCHUURTJE?   

Elke dag. Al is het alleen maar om te genieten 

van mijn motoren of om er een poetslap overheen 

te halen. Verder is er altijd wel iets te repareren of 

te verbeteren aan mijn oldtimers.

HOE GROOT IS JE SCHUURTJE? 

Ik heb 43 jaar geleden het ouderlijk huis uit 1928 

gekocht, ik heb het verbouwd, toen ben ik ge-

trouwd en daarna heb ik het bestaande schuurtje 

afgebroken en een garage gebouwd van 4,5 x 10 
meter. Later heb ik er nog een puntdak op laten 

zetten voor de spullen die beneden in de weg 

stonden. De motor die toen in het lege schuurtje 

stond was een Suzuki GS750 uit 1977. Dat was 

de enige motor die ik nieuw gekocht heb. In de 

periode daarvoor heb ik vanaf 1959 twaalf moto-

ren gehad van diverse merken waaronder ook een 

AJS 20 uit 1951, die ik kocht voor Fl. 150.-. Deze 
motor heeft toen zoveel indruk op mij gemaakt, 

dat zo’n motor altijd op mijn verlanglijst heeft 

gestaan. Dat kwam vooral door het geluid en het 

mooie motorblok met het prachtige distributie-

deksel, de losse versnellingsbak, de dynamo en 

ontstekingsmagneet en de vier kleppendekseltjes. 

Sinds vorig jaar heb ik een AJS 20 uit 1959.

BEN JE TEVREDEN OVER HET FORMAAT VAN 

JE SCHUURTJE? 

Ik ben er wel tevreden over, maar er staan nu te 

veel motoren in om makkelijk te kunnen sleutelen. 

Eigenlijk moet er minstens één verkocht worden 

om beter uit de weg te kunnen. Van mijn vrouw 

mag ik weer een andere kopen als er een ver-

kocht wordt. Maar van de motoren die ik nu heb, 

kan ik moeilijk afstand doen.

WAAR BEN JE ECHT TEVREDEN OVER IN JE 

SCHUURTJE? 

Er hangen veel memorabilia aan de muren zoals 

spullen van vroeger uit het ouderlijk huis, foto’s 

van ouders, grootouders, trouwen, vastgelopen 

Karel op zijn 
eerste motorfi ets, 
een Simplex dames-
model met trappers,
hier samen met 
zijn vader.

VAN: KAREL SCHOONUS
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Jawa zuigers, bekertjes en medailles gekregen bij 

sportieve prestaties, cadeautjes van mijn klein-

kinderen en nog veel meer. Mijn man cave.

WAAR BEN JE MINDER TEVREDEN ?

Mijn schuurtje is te vol en ik moet me overal 

doorheen manoeuvreren of ik moet motoren 

buiten zetten om ergens goed bij te kunnen. Een 

keer goed opruimen zou ook helpen, maar daar 

ben ik niet zo goed in. Een wens is nog om ooit 

een heftafel te plaatsen. 

SLEUTEL JE ALLEEN OF MET IEMAND AN-

DERS?  

Meestal alleen. Met meerdere personen is gezel-

liger, maar door al dat praten en kletsen word ik 

snel afgeleid en dan maak ik fouten bij het sleute-

len of bij werk op mijn draaibank.

Met zoon in 
Mandello (Italië).
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Het oliefi lter in de 
retourleiding 
gebouwd.

HEB JE MUZIEK AAN STAAN?

Niet altijd, om me beter te kunnen concentreren. 

Als ik muziek luister dan is het Sky Radio of een 

Rock & Roll CD van de jaren ‘50 en ’60.

WELKE KLUS DOE JE ZELF EN WAT BE-

STEED JE UIT?

Ik probeer alles, behalve cilinder boren/honen, 

krukas slijpen e.d. daar ben ik niet voor ingericht.

WELK SOORT WERK DOE JE HET LIEFSTE?

Het technisch in orde maken van motoren en de 

benodigde speciale gereedschappen zelf maken. 

Gelukkig heb ik een kleine draaibank en een 

lasapparaat, hiermee kan ik ook ingewikkelde 

dingen maken.

WAAR HEB JE EEN HEKEL AAN? 

Opruimen.

OP WELKE KLUS KIJK JE MET PLEZIER TE-

RUG?

Het aanbouwen van een zijspan aan één van mijn 

NATO Guzzi’s. Ik heb eerst het handboek voor de 

zijspanrijder aangeschaft om me in de theorie te 

verdiepen. Toen kocht ik een gebruikte losse bak 

bij Verstegen en ik ging aan de slag. Voor het der-

de wiel heb ik de helft van een Panda achteras 

gebruikt met trommelrem. Ik heb eerst alles van 

het frame en de voorvork op tekening gezet. De 

combinatie stuurt buiten verwachting erg goed. 

Met mijn zoon ben ik binnendoor naar de Guzzi 

fabriek in Mandello geweest met kampeeruitrus-

ting. We hebben geen problemen gehad. Ook 

op het bouwen van een Guzzi café racer kijk ik 

met plezier terug. Van bovengenoemde blokken 

heb ik wel de compressie verhoogd door twee 

millimeter van de cilinders af te laten draaien. 

Die hebben nu bijna dezelfde compressie als de 

civiele Moto Guzzi V50 blokken. Het vermogen is 
hierdoor aanzienlijk toegenomen. 

MET WELKE KLUS GING HET MIS EN KWAM 

HET TOCH NOG GOED? 

Voor de grote reis naar Italië kwam ik er bij in-

spectie achter dat het zijspanframe gescheurd 

was. Ik heb toen dit punt verstevigd en ook het 

scharnierpunt van de motorachtervork ter plaatse 

van de cardanaandrijving. Tot nu toe heb ik er 

geen problemen meer mee gehad.

WAT WAS JE LAATSTE KLUS?

Het technisch in orde maken van mijn AJS 20 uit 
1959. De motor was gelukkig compleet, maar er 

zijn altijd mankementen en dingen die verbeterd 

kunnen worden. Het was een fl inke lijst. Een 
luchti lter aanbrengen, een oliei lter in de retour-
leiding, de kickstartveer vervangen, een aantal 

slechte draadgaten voorzien van helicoils, het 

dynamotandwiel vernieuwen, de Smiths teller 

laten reviseren, een degelijke accubevestiging 

maken, olietank van binnen coaten, elektrische 

bekabeling maken, linker spiegel monteren, di-

verse lekkages oplossen, middenbok aanpassen, 

afstellingen aan motor en koppeling en nog een 

aantal dingen meer. Er was geen kenteken bij, 

maar de AJS is glansrijk door de RDW-keuring 

gekomen. Via mail heb ik veel steun gehad van 

dhr. Rinus van Leest.

WELK GEREEDSCHAP ZOU JE ECHT NIET 

WILLEN MISSEN?

Mijn Myford draaibank.

HOE ZIE JE JEZELF? SLEUTELAAR, RIJDER, 

IN STAND HOUDER VAN HISTORISCH ERF-

GOED...?

Alle drie. De motoren worden beurtelings uitge-

laten. Ik moet altijd goed opletten met schakelen 

en remmen. De twee Engelsen schakelen rechts 

met 1 naar boven.  De Jawa’s schakelen links 

waarvan de ene de 1 naar boven is en de andere 

de 1 naar beneden. De Guzzi’s schakelen links 

met de 1 naar beneden. Het opschrijven is al in-

gewikkeld!

WAT IS JE DROOMMOTOR?

Oldtimers van na de Tweede Wereldoorlog. Alle 

merken. Als er nog motoren bijkomen dan wel 
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een merk en een land waarvan ik er nog geen heb.

HOE KWAM JE MET MOTOREN IN AANRAKING?

Ik kreeg van een vriend van mijn broer op mijn 17e een vastgelopen Sim-

plex met een 98 cc Sachsmotor uit 1932. Het was een damesmodel met 

trappers die van een vroedvrouw geweest was. Hij wilde er niets voor heb-

ben maar ik heb hem er Fl. 0.50 voor gegeven. Een vriend van mij werkte bij 
een revisiebedrijf en die heeft de cilinder laten boren en honen en hij heeft 

er een nieuwe kamzuiger voor geregeld. De Sachs liep goed, maar als hij te 

heet werd, dan hield hij er mee op. Na veel lopen met de motor kwam ik er 

achter dat de ontsteking ermee ophield als hij te heet werd. Ik heb heel veel 

geleerd van deze motor. Ik had toen nog geen rijbewijs, maar ik reed bin-

nendoor veelal over zandpaden overal naar toe.

HEB JE NOG ANDERE MOTOREN?

De Suzuki heb ik lang gereden. Van 1977 tot 1996. Met mijn vrouw ach-

terop en een kampeeruitrusting zijn we er jaren mee op vakantie geweest. 

Een echte pakezel. Het enige nadeel van deze motor was het lage koppel 

in het middengebied. Boven de 7000 tpm was er koppel genoeg. Na de 
Suzuki heb ik tot nu toe nog elf motoren gehad. Zeven stuks staan in mijn 

schuurtje en één V50 NATO staat op de zolder in onderdelen, die ben ik nu 
aan het ombouwen als chopper. De rest is verkocht. De schuur is nu gevuld 

met 3x Moto Guzzi (2xV50 NATO en 1xV65), 2x Jawa 634, 1x Matchless 
G80S en 1x AJS 20. Op mijn verlanglijstje stond ook een dikke eencilinder 

en dat is de G80S geworden. Prachtig, die harde 
klappen uit de uitlaat. Deze heb ik ook technisch 

in orde gemaakt. Hij had ook fl ink wat manke-
menten. Een lekke tank die ook roestig was van 

binnen (gecoat), krom primair deksel, kapotte 

dynamo, diverse lekkages etc. De Moto Guzzi’s 

zijn de i jnste toermotors. Ze hebben een prima 
wegligging en een vlak koppel. De V65 met ca. 

50 PK is het meeste geschikt voor op de snel-
weg. De tweetakt Jawa’s hebben ook een prima 

wegligging, alleen door de smalle powerband 

zou een extra versnelling tussen 3 en 4 geen 

overbodige luxe zijn. De Engelse motoren zijn 

door hun gewicht een beetje log, maar ze zijn wel 

mijn favorieten om mee rond te toeren. Prachtig 

geluid, trommelremmen, spaakwielen, kickstarter 

en richting aangeven met je armen en veel aan-

dacht. Bij de AJS mis ik een vijfde versnelling. 

Misschien brengt een groter voorkettingwiel ver-

betering. Vanaf 1959 heb ik van al mijn motoren 

en bromi etsen die ik gehad heb en nog heb, een 
geschreven lijst bijgehouden betreff ende merk, 
bouwjaar, prijs, datum aanschaf etc. Hiervan heb 

ik een fotoalbum laten maken. Van de meeste 
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Het fotoalbum met 
alle motoren en 
bromfi etsen die ooit 
de revue hebben 
gepasseerd.

had ik geen foto, maar op beurzen en vooral in 

Woerden heb ik de foto’s gemaakt van alles wat 

ik gehad heb.

WAT IS JE FAVORIETE MOTOR? 

Mijn AJS 20 uit 1959. De AJS die ik in 1964 had, 
was geen lang leven beschoren. Ik denk dat er 

door te veel en te lang vol gas rijden een tapeind 

van een big-end brak waardoor een grote scheur 

in het carter ontstond. Gelukkig blokkeerde het 

achterwiel niet. In een advertentie vroeg ik naar 

onderdelen en iemand uit Ridderkerk liet via 

een briefkaart weten dat hij onderdelen te koop 

had. Zo ging dat toen. Met mijn vriend reden we 

samen op een Jawa naar Ridderkerk. De onder-

delen hebben we in een jute zak voorop de tank 

mee naar huis genomen. Het was toen Goede 

Vrijdag. Om drie uur ‘s middags hebben we langs 

de weg drie minuten stilte gehouden. Alle verkeer 

stond toen stil, ook de treinen. Zo ging dat toen, 

in het katholieke Brabant. Echt andere tijden. Ik 

heb de AJS opgeknapt en verkocht. Het motor-

blok heeft ook nog dienst gedaan als Sinterklaas-

surprise. In het lege carter zaten de cadeautjes 

met een rijm erbij hoe de zaak te demonteren.

WAAROM BEN JE LID GEWORDEN? 

Toen ik mijn Matchless kocht in mei 2018 ben ik 
lid geworden voor de onderdelenvoorziening en 

het technisch support.

WAAROM BEN JE LID GEBLEVEN?

Vanwege de hulp op afstand van vakkundige 

mensen, voor de onderdelen, het clubblad en de 

toertochten in de buurt.

Een zelfgemaakt 
hulpmiddel om de 
motor op de midden-
bok te zetten.
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Door Antoinette Stapel

Alsof een vriend eenzijdig de vriendschap opzegt. Zo voelt het voor 
mij, nu het Verenigd Koninkrijk heeft besloten dat ze niet meer bij 
Europa willen horen. Nou ja, Verenigd Koninkrijk ... De afgelopen 
jaren waren de Britten, na het referendum, tot op het bot verdeeld 

in felle voor- en tegenstanders van de Brexit.

John Cleese sprak bovenstaande woorden in 

voor de Engelstalige versie van het navigatiesys-

teem TomTom, ten teken dat je de thuislocatie 

hebt bereikt. Thuis is de plek waar je weet waar 

alles ligt, waar je blindelings de weg weet en 

waar jouw waarden en normen gelden. Daar heb 

je TomTom niet nodig. Naast Nederland is het 

Verenigd Koninkrijk voor mij ook zo’n ‘thuis’, het 

is het moederland van mijn motori etsen. Het 
is een goede vriend waar ik graag en vaak op 

bezoek ga en waar ik mij thuis en op mijn plaats 

voel. De mensen, de natuur, de cultuur en vooral 

de wegen passen bij mij maar ook bij mijn mo-

tori etsen. En nu zegt die vriend: “ik wil niet meer 
bij jullie horen. We hebben alleen maar last van 

jullie; jullie willen dingen die wij niet willen. Jullie 

denken anders dan wij”. Binnen Engelse gezin-

nen en -famillies en zelfs op de de IJR onstonden 

(ongewild) verhitte discussies. Er was een ‘jullie’ 

en een ‘wij’, 

En nu gaat het VK het op z’n eentje doen...

‘FROM NOW ON ,
  YOU’RE ON YOUR OWN’ . . .

Gaandeweg heeft iedereen zich erbij neerlegd dat een afscheid onvermijde-

lijk is. Ik troost me met de gedachte dat deze scheiding waarschijnlijk een 

garantie is voor het behoud van die ‘vaste waarden’ van het VK die mij het 

thuisgevoel geven...

Een willekeurige greep: 

- links rijden

- koesteren historisch erfgoed

- lauw bier zonder schuim

- thee met een wolkje melk,

- keurig gemaaide lawns

- cricket op de village green

- hanging baskets

- Imperial maten

- yes, love...als je iets bestelt

- fish & chips met azijn

- full English breakfast

- tweed jasjes en petten 

- mannen met bakkebaarden

- vroeger was alles beter

Maar wat er ook gebeurt:

True friendship never ends! 
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PROJECT 467
Door Kees Majoor

Hij heeft jarenlang in de Special Issue gestaan, 
terwijl hij ook al jarenlang niet meer leverbaar 

was; Q152, AMC nr. 014674, Achterlicht ’49-’52. 
Hij stond in de Special Issue omdat ik er ooit 

15 van gemaakt had: negen in 1990, nog een keer vier in 

1992 en nog een keer vier in 1995. Vooral de eerste series 
waren redelijk snel weg en de laatste lamp werd verkocht 
in 2003.
Er is wel een verklaring voor dat ze zo snel verkochten. Er zijn in Nederland 

naar verhouding veel 1949 AJS en Matchless motoren. Toen Nederland na 

de Tweede Wereldoorlog weer opgebouwd werd, heeft de overheid, en met 

name het leger, grote aantallen 350 cc eencilinders gekocht waarbij het 
merk Matchless het best vertegenwoordigd was. Er zijn in onze vereniging 

dan ook redelijk veel 1949 motoren. En als die gerestaureerd worden, dan 

is dat meestal niet in de originele kleur “legergroen”. Meestal wordt het een 
mooie “zwart met chroom” uitvoering en daar hoort dan zo’n mooi achter-
lichtje op met dat verchroomde kapje.

Op eBay kost zo’n Lucas 467 achterlicht in motori etsuitvoering al snel 
meer dan €100,00, en dat is als hij al aangeboden wordt, want dat ge-
beurt ook niet al te vaak. Voor iedereen die nu bezig is met een “zwart met 
chroom” restauratie van een AJS of Matchless van 1949 t/m 1952, is er nu 

weer de kans om zo’n achterlicht iets goedkoper aan te schaff en.
Het maken van de nieuwe serie was weer een fl inke klus. Vooral het maken 

van de vensters in de metalen kapjes van Land-

rover kentekenplaatverlichtingen was het meest 

tijdrovend. Aftekenen met een krasmal, gaten 

boren, van gat naar gat slijpen met een mini slijp-

schijfje in de Dremel en vervolgens met een heel 

assortiment vijlen de vensters tot op de tiende 

millimeter nauwkeurig uitvijlen. Doe je dat niet 

nauwkeurig, dan zie je het meteen. En dan nog 

chroom erop.

De achterlichten die ik in de jaren ‘90 van de 
vorige eeuw maakte, hadden nog gewoon gloei-

lampjes. Maar omdat we in de 21ste eeuw tech-

nisch een stuk verder zijn, zijn de achterlichten 

van de nieuwe serie uitgevoerd met leds. En dat 

is niet zomaar. Iedere verkeersdeelnemer is er 

tegenwoordig aan gewend dat er achterop een 

voertuig complete lichtbakken branden die ook 

nog eens fel oplichten als er geremd wordt.

Het Lucas 467 achterlicht heeft echter maar twee 

kleine vensters die licht naar achteren laten schij-

nen. De latere Lucas achterlichten hebben rode 

plastic kappen die in hun geheel licht stralen, 

maar die twee venstertjes van de 467 stellen ei-

genlijk niets voor. Daarom heb ik er voor gekozen 

niet zuinig te zijn met leds. 

De meeste achterlichten van i etsen zijn al van 
ver te zien door het licht van twee of drie leds. 

1
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Achter ieder venster van de 467 branden maar liefst zes felle rode leds, 

twaalf in totaal. Zo word je tenminste gezien! En als je remt dan gaan 

niet alleen die twaalf leds fl ink feller branden, er gaan er zelfs twee extra 
branden, één uiterst links en één uiterst rechts. Hierdoor wordt niet alleen 

het licht nog feller, ook het lichtbeeld verandert een beetje. Het wordt iets 

breder waardoor het nog duidelijker wordt dat je remt. Het remlicht van dit 

achterlicht moest wat mij betreft zo irritant mogelijk zijn om ook overdag, 

in de zon, de duttende automobilist die achter je rijdt wakker te schud-

den wanneer je remt. Er schijnt één led met wit licht naar beneden voor de 

nummerplaatverlichting.

Voor het ontwikkelen en het maken van de printplaatjes kon ik terecht bij 

een goede elektronica techneut, dus dat is professioneel gedaan en het 

draaiwerk voor de bevestiging van de printplaat in de lamp is gedaan door 

Albert Bos.

Voor mensen die al zo’n achterlicht hebben, maar die graag zouden willen 

upgraden naar leds, is er een complete ombouwset te koop. Daar zit wel 

een kleine maar aan vast. Om de ombouw goed te doen heb je een boor-

mal nodig en een klein persgereedschapje. Die heb ik, maar die leen ik niet 

uit. Je kan met je lamp naar mij komen en dan is een uurtje later je lamp 

omgebouwd. En je krijgt nog een koekje bij de koffi  e ook. Je kan je lamp 
natuurlijk ook opsturen. Het glas in het achterlicht moet voor de beste wer-

king gespoten zijn met een doorzichtige rode lak. Ik wissel bij de ombouw 

jouw glas om voor eentje die al gespoten is. Die heb ik moeten schoonma-

ken en spuiten en daar vraag ik drie euro voor. Het is een dure spuitbus.

De lampen zijn gemaakt voor 6 volt installaties met de min aan massa. Na 

de Tweede Wereldoorlog zijn AJS en Matchless motoren namelijk een tijdje, 

t/m 1951, min aan massa geweest, daarna werden de installaties plus aan 

massa. Tijdens de ALV bleek dat er ook liefhebbers zijn van installaties 

met plus aan massa. Voor hen zijn er een paar printplaten met de plus aan 

massa gemaakt waarmee, alleen op verzoek, een lamp of een ombouwset 

gemaakt kan worden. Als je met 12 volt rijdt, bijvoorbeeld vanwege mo-

derne navigatie, dan zijn er mooie kleine omvormertjes in de handel die van 

12v weer 6v maken en die heel mooi in je nummerplaathouder passen.

2

3

5

6

1. Venstertjes vijlen met een heel assorti-

ment vijlen.

2. Het LED 467 achterlicht. 

       Het kapje moet nog nieuw chroom 

       krijgen.

3. Het LED 467 achterlicht in onderdelen.

4. De ombouwset.

5. Proefopstelling overdag.

       Links achterlicht, rechts remlicht. 

       In het echt oogt het feller.

6. Proefopstelling ’s nachts. 

       Links achterlicht, rechts remlicht.

4
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KAMPEERWEEKEND 

NEDERHEMERT

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor 

een leuk weekendje in Nederhemert. 

Jullie zijn welkom op vrijdag 15 mei 

vanaf 15.00u.

In verband met de catering graag 

opgeven vóór 8 mei.

Wil je graag even langskomen, of met 

de toerrit mee rijden, dan zien we je 

graag! Hans en Petra Bok

Maasdijk 13, 5317KP Nederhemert

Wanneer:  15-17 mei
Mail:   hbok350@gmail.com
Tel:   06 41884543

TRUMPET 2020
 Camping Allurepark De Lucht  Adres: Barneveldsestraat 49,  3927 CB Renswoude 

voor het boeken van eventueel een chalet: delucht.com

 Bands zijn geboekt.

 Aanvang Marten Morren Memorial rit op 20 juni om 12.00 uur.

 Kom zoveel mogelijk op de oude motoren.....zit een prijsje aan vast.
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TOERRIT 

THEO 

VERKAIK

De rit die ik voor jullie heb bedacht start bij ons 

huis in Diemen. Na de koffi  e rijden we via veel 
kleine dorpjes in Noord Holland naar Schagen 

waar we bij Jan Dirk van Oudshoorn een lunch 

aangeboden krijgen. Daar vandaan rijden we 

naar Winkel waar we op bezoek gaan bij een 

sympathieke paradijsvogel in de polder. Hij 

bouwde in zijn achtertuin het Kremlin en wat 

torens en tempels. We rijden via Edam, langs de 

oude Zuiderzeedijk en Schellingwoude weer te-

rug naar Diemen. De rit is iets langer dan 100km.

 Datum: 18 april
Vertrek: 10.30u
Adres:  Stammerdijk 33, 1112 AB Diemen
Tel: 06-83128818
De koffi  e staat klaar vanaf 8.30u

TE KOOP 
MATCHLESS G80CS

De motori ets staat op kenteken als G3LS van-
wege het frame. 

Het blok is een geprepareerd competitieblok en is 

eigenlijk een G85CS, korteslag.

AMC versnellingsbak. 

Echte Dunlop velgen en de zijkastjes zijn er bij.

Vraagprijs is slechts €6000,- vanwege het kente-
ken.

Tel. 06-25539179 (Jan Ardon)
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Door Tonnie Eppink

Ik rij nu al een aantal jaren met veel plezier met mijn Big Port. Nadat 

ik vorig jaar de koppeling heb gemoderniseerd, ben ik dit jaar met de 

uitlaat aan de slag gegaan.Ik had er een gewone deegrol uitlaat aan zitten. 

Antoinette heeft een heel mooi model aan de hare zitten, dus ik heb Peter 

maar even gemaild en hij stuurde mij een schets. 

VERKEERSPAAL

De foto had ik nog van vorig jaar uit de SG nr.5-

2018. Dus na een jaar ben ik eindelijk met de klus 
begonnen. Eerst ben ik op zoek gegaan naar een 

geschikte buis. Op een druilerige donderdagmid-

dag ging ik met de i ets op stap om bij bedrijven 
een buis te zoeken. Niets te vinden, maar on-

derweg kwam ik steeds verkeerspalen tegen. De 

diameter was ø78 x ø48, precies goed. De uitlaat 

moest ø73,5 x ø47,5 worden met een mooi ver-

loop.

ACHTEROP DE AJS

De volgende morgen ben ik naar de gemeen-

tewerken gegaan en die hadden nog wel een 

beschadigde paal liggen. Die kreeg ik gratis mee, 

alleen wilde de beheerder een keer achterop als 

de uitlaat gereed was. Geen probleem toch? 

Deze paal heb ik zelf afgedraaid op de goede 

maat, het zink moest er toch af, anders kan je 

hem niet lassen. De diameter van de bocht ø44,5 

kon ik niet zelf uitdraaien en daar ben ik mee naar 

Henny gegaan, die een mooie bril bij zijn draai-

bank heeft.

Als eindstuk heb ik een pijp van ø33 uitgeperst 

naar een conus. Toen heeft Jeroen me nog een 

centrisch verloop geleverd, die ik op maat ge-

draaid heb. Aan de eindpijp ø30 heb ik met een 
mal onder de pers een platte kant gemaakt. Die 

heb ik nog na-gefreesd.

De drie delen heb ik met een draadeind aan el-

kaar geschroefd en ik heb een gaatje in de eind-

plaat gemaakt voor het slangetje met backing 

gas. De uitlaat heb ik laten Tig lassen door een 

specialist.

VERNIKKELEN OP RVS 

Nu kwam de afwerking nog: het vernikkelen. 
Eerst ging ik naar mijn bekende adres Jansen 

Chroom in Enschede, maar daar konden ze niet 

vernikkelen op RVS. Dus moest ik een ander 

adres zoeken. In het noorden bij Veenhuizen 

Verchromen konden ze het wel. Er wordt eerst 

een laag duplex aangebracht en daarna nikkel. 

Standaard duplex heeft een uitstekende corrosie-

bestendigheid en is de meest toegepaste variant. 

Deze staalsoort wordt 1.4462 genoemd. Duplex 

met 25% chroom staal staat bekend als 1.4507. 
Via Peter had ik nog een adres gekregen: Gal-
vano van Wolferen BV maar die was veel duurder.

GEEN HELM...

Toen ik op 18 december de uitlaat gemonteerd 

had, ben ik met de Big Port naar de gemeente-

werf gereden. De beheerder was er wel, maar hij 

wilde niet achterop met de smoes dat-ie geen 

helm had.

Het resultaat is geweldig. Het enige dat ik betaald 

heb, was het vernikkelen.

VAN

1

2

VERKEERSPAAL

NAAR 

UITLAAT
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1. De deegrol uitlaat.

2. Beschadigd, maar gratis en precies de 

juiste maat.

3. De drie delen zijn met een draadeind 

aan elkaar geschroefd.

4. Henny Nijhuis draait de bocht uit.

5. De vlakke kant wordt geperst.

3

4 5
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Door Marijke Visser

Tijdens de ALV van 18-1-2020 zijn de jaarcijfers aan de 

aanwezigen getoond en is de begroting besproken. 

Voor de leden die niet aanwezig waren tijdens deze jaar-

vergadering wil ik graag via SG deze cijfers kenbaar ma-

ken. Het afgelopen jaar is afgesloten met een overschot 

FINANCIËEL VERSLAG 2019 
VAN DE AJS EN MATCHLESS VERENIGING NEDERLAND

van ruim € 4.100,--. Voor 2020 verwacht ik een tekort van 

ruim € 1.500,--. Dit tekort wordt geheel veroorzaakt door 

de BTW die wij in 2020 moeten gaan afdragen. 

Voorlopig zal onze gezonde fi nanciële positie niet in ge-
vaar komen.

BALANS 2019
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CONTRIBUTIE 2020
Door Marijke Visser

Hierbij wil ik de leden, waarvan de contributie niet via automa-

tisch incasso wordt geïncasseerd, oproepen om hun contributie 

over 2020 vóór eind februari over te maken op bankrekening 

NL34INGB0002034565 ten name van de A.J.S. en Matchless 

Vereniging en onder vermelding van hun lidnummer. 

De contributie bedraagt voor:

● Nederlandse leden, die het clubblad op papier lezen:  € 27,50
● buitenlandse leden, die het clubblad op papier lezen:  € 41,50
● leden die het clubblad digitaal ontvangen:                    € 22,50

In tegenstelling tot voorgaande jaren doe ik deze oproep via ons 

clubblad en ontvang je geen persoonlijke oproep meer. Op deze 

manier probeer ik de kosten te  beperken. Helaas kost het mij nog 

wel veel tijd om alles nauwkeurig en correct te verwerken, terwijl 

de incasso´s automatisch worden verwerkt in onze administratie.

Daarom zou ik diegene, die nog geen machtiging om de contribu-

tie te incasseren hebben ondertekend, vriendelijk willen verzoeken 

dit alsnog te doen. Het vereenvoudigt mijn werk als penningmees-

ter aanzienlijk. Het machtingsformulier kunt u bij mij opvragen via 

ajsmpenningmeester@gmail.com.

De contributie van de leden met een automatisch incasso zal eind 

februari geïncasseerd worden.

OPLOSSING 
WINTERPUZZEL

1. Balentref en
2. Webvorktref en
3. Indoor Eenhoorn

4. AMC Turftref en

5. Ledenvergadering

6. Onderdelenbeurs

7. Brabantrit

8. Jampot Rally

9. Oldtimer(s)beurs

10. Zevensprong

11. Christmas Pleasure Trial

12. HMV Evenement

Van de rode letters uit deze anagrammen kon het woord INTERNATIONAL SLOVENIE gemaakt worden.

12 foutloze inzendingen werden ontvangen. Hiervan werden 3 winnaars van cadeaubonnen uit de helm getrokken. 

Dit waren Cornelis Boot, Jack Brouwer en Cor Elbersen en Bart en Carolien Volger- de Boer. Zij mogen voor resp. 

20, 15 en 10 euro hun bon inwisselen bij het OF of BAF. Tot slot kregen alle inzenders voor hun moeite een pakje Fair 

Trade Engelse thee om thuis een lekker bakje troost te zetten.

Als clublid ontvangt u een extra korting van € 1,- bovenop de voordeligere     
online prijs. Om gebruik te maken van deze korting gaat u naar 

www.oldtimerproducties.nl/kaartverkoop en vult u onderstaande code in:

6717AJSM

@britishcarslifestyle
www.oldtimerproducties.nl/kaartverkoop

Openingstijden
Zaterdag 14 maart
Zondag 15 maart
van 10:00 tot 17:00

Autotron ‘s-Hertogenbosch
Graafsebaan 133
5248 NL Rosmalen

Informatie
073 52 333 03
info@oldtimerproducties.nl
www.oldtimerproducties.nl

British CARS & Lifestyle
14 & 15 maart 2020

British CARS & Lifestyle, niet alleen het grootste maar 
ook het meest gezellige evenement voor liefhebbers van 
Engelse auto’s, Engelse producten en de Engelse levens-
wijze! Al ruim 25 jaar British Best. Met ieder jaar nieuwe 
standhouders, andere auto’s en nieuwe producten:

British CARS & Lifestyle is nooit hetzelfde!

BON VOOR KORTING

BRITISH CARS & LIFESTYLE
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NOTULEN ALV 

AJS-MATCHLESS VERENIGING 

NEDERLAND

18 januari 2020 in de Moespot te Achterveld

Onze vo rzit r , Hr  ie van Ewijk, vr telt vo r aanvang 

van de vr gadr ing dat r  do r divr se m standigheden dit 

jar  helaas geen r wtensoep is na de vr gadr ing, mar  r  

is vo r iedr een nog een cn sumptie.

Afmeldingen

Sp hie van Kampen, Jan Dijkema, Nico Hagen, Ella Janse, 

Chris van Baal, Roel de Ligt en Piet Graveland.

Aanwezigen

Frans van Sr aaten, Rob Hazen, Tn nie en Theo Vr kaik, 

Arie Helmsing, Henk Havr kr t, John Havr kr t, Piet Bla-

kenbr g, Br t Wethran, Aad Mo ijekind, M.J.Smit, Sjor d

Dijkhuizen, Jannes Ham, Gr r d Veenhof, H.Hendriks, 

Jan Dalman, Arnl d Go ssens, Ruud Faassen, John van 

Rossum, Jan Bor bo m, Cees Zwinkels, Rian Hazen, 

Cr  y de Jn g, Simn  Wensveen, Kr l de Bruijn, Yl ande 

Kr khof, Cr la v.d.Pl l, Cr l ien de Bor , Br t Vl gr , 

Dick ten Hoeven, Cr  Elbr sen, Henk Vr beek, Tn nie Ep-

pink, Hennie Nijhuis, Hans p  de Weegh, Vincent Elbr sen, 

Theo Smakman, Bram van Ner bos, Jos van dr  Wu de, 

Jack Bru wr , Jan de Klr k, Willem Mar r , Petr  Bos, 

Hans Wezendn k, Lidy Wezendn k, Cees de Wit, Ans de 

Wit, Hr st Kr khof, Hans Ml endijk, Frank van Leeuwen, 

Qur ien Beckr , Petr  Timmr mans, Michiel Röben, Hein 

Hr tman, Syl de Vries, Wu tr  Lemmr s Hans Beck, Björn 

van Luijk, Mr cel v.d. Dijssel, Hans van Zelm, Jan Bu ma, 

Lu is de Grave, Rob Petiet, Cr l Kuipr s, Jo Zwr t, Anneke 

Ner bos, Roelof de With, Wilma de With, Gr  it Oskam, 

Mr ga Blm  v.d. IJssel, Roel Blm , Cees Bo t, Willem Bo t, 

Hessel Bo t, Albr t Ot en, Piet Dubbeldam, Lyda Tijsen, 

Frans van dr  Wal, Henk Blokhuis, Mr ty Blokhuis, Hans 

Bok, Per a Bok, Edwin Bijkr , Guus van de Beek, Willem le 

Bruin, Petr  Weeink, Sandra van Ewijk, Hr  ie van Ewijk, 

Kees Majo r, Albr t Bos, Mr ijke Vissr , Anti net e Stapel 

en Ad Janse.

Opening door de voorzitter

Hr  ie van Ewijk p ent de vr gadr ing en heet alle aanwe-

zigen van hr te welkm  p  deze Algemene Ledenvr gade-

ring in de Moespot te Achtr veld.

Mededelingen

Vo r zv r  bij het bestur  bekend, zijn n s in het afgelp en 

jar  de vl gende leden n tvallen.

G. Schur man, v r leden 28 decembr  2018

Jaap Vreeman, v r leden eind decembr  2018

Jos Wesselingh, v r leden 09 mar t 2019

J. Her en, v r leden 27 mar t 2019

Mar ten Buddingh, v r leden 19 april 2019

Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekm en stukken.

Notulen ALV 19-01-2019

De notulen van ALV van 2019 zijn geplaatst in de SG Nr.2 

mar t-april 2019, en wr den do r de aanwezige leden 

zn dr  p - of aanmr kingen goedgeker d.

Jaarverslag van de voorzitter

Hr  ie geeft in een beknp t vr slag uitleg van de stand van 

zaken, gebaser d p  zijn jar vr slag zoals dat afgedrukt 

staat in de Satisfactin  Gur anteed Nr.1 2020. 

Jaarverslag van de penningmees-

ter en de begroting 2020 

Het wo rd is nu aan Mr ijke: “Financieel jar vr slag 2019. 

Financieel gezien is het een rustig en gezn d jar  geweest, 

met weinig financiële bijzn dr heden. Zoals jullie kunnen 

zien p  de tweede bladzijde van de setjes die hir  vr spreid 

liggen in de zaal, bestaan n ze inkm sten vo rnamelijk uit 

cn r ibuties, ruim €15.550,-. Dar naast hebben we van de 

advr ter dr s in SG €350,- n tvangen. Totaal: €15.900,- 

aan inkm sten. Dan de uitgaven:

Bijna de helft van n ze inkm sten, n gever  €7.100,- geven 

we uit aan n s clubblad. De cn r ibutie vo r de Fehac 

bedraagt bijna €1.500,- en vo r de rit en, de r effens en de

tor cm petitie hebben we ruim €800,- uitgegeven. Aan 

bestur skosten geven we nog eens ruim €500,- uit, ki-

lm etr vr goeding €750,- en vo r de website €250,-. De 

vr zekr ing, reiskosten, bankkosten, kanto rkosten en nog 

wat algemene kosten bedragen samen ruim €1.500,-. Totale 

uitgaven €12.400,-. We hebben in 2019 ruim €3.500,- 

v r gehu den. Onthu d dit bedrag!

Het ledental

Het ledental van n ze vr eniging r oeit nog steeds.

We kn den dit jar  42 nieuwe leden vr welkm en, 18 leden 

hebben p gezegd en 5 leden zijn helaas v r leden. Pr  

saldo r oeiden we met 19 leden en n s ledental staat nu 

p  587.

Het jaar 2020

Het jar  2020 zal financieel gezien een heel andr  jar  

wr den. Helaas heeft de belastingdienst in zijn wijsheid be-
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slist dat n ze vr eniging pr  1 janur i 2020 btw-plichtig is

In de vr ige SG heeft Cees Zwinkels een duidelijke uitleg 

gegeven v r  de btw-pr ikelen, zodat ik dar  vr dr  niet te 

veel v r  wil uitwijden. De financiële gevl gen zijn echtr  

r o t. Het betekent dat het Ondr delenfn ds en het

Boeken- en accessi resfn ds samen n gever  €2.000,- aan 

btw moeten gaan afdragen. Ovr  de cn r ibutie zal war -

schijnlijk nog eens €3.000,- moeten wr den afgedragen. 

De afdracht v r  de cn r ibutie is echtr  nog een discus-

siepunt. Fiscalisten zijn bezig dit te wer leggen, mar  r  

is dar  nog geen uitspraak v r . In het bestur  is r  lang 

v r  gepraat en r  is besloten m  vo rlp ig de cn r ibutie 

niet te vr hogen, n danks dat r  btw v r  de cn r ibutie 

moet wr den afgedragen en dat het tekr t dat vl gende 

jar  zal n tstaan, betaald wr dt van het v r schot uit 

2019. Vr dr  zal r  elk jar  p nieuw wr den bekeken of 

het nodig is m  een vr zoek aan de leden te doen m  de 

cn r ibutie te vr hogen. Tot zv r  n ze financiële situatie.” 

Divr se leden hebben hir na vragen. Simn  Wensveen wil 

weten war m  r  btw v r  de cn r ibutie moet wr den 

betaald. Mr ijke legt uit dat o k cn r ibutie m zet is. Petr  

Bos denkt dat een cn r ibutievr hoging niet n vr standig 

zal zijn. Frans van Sr aaten stelt vo r m  de cn r ibutie te 

vr andr en in een dn atie. Syl de Vries wil weten war m  

het bestur  de cn r ibutie niet vr ho gt. Mr ijke antwo rdt 

hir p  dat r  nog vl doende geld in kas m  niet dr ect de 

cn r ibutie te vr hogen. Syl vraagt o k of het bestur  be-

kend is met de mr gr egeling. Mr ijke zegt dat r  weinig 

mr ge n dr delen zijn. Roel Blm  stelt vo r m  het OF p  

te doeken. Albr t Bos zegt dat van de nieuw in te kp en 

n dr delen de btw tr uggevraagd kan wr den en dan moet 

r  alleen btw v r  het p geld afgedragen wr den. Qur ien 

Beckr  stelt vo r m  als lid een vaste dn atie te doen en een 

abn nement p  het clubblad te nemen. Jos van dr  Wu de 

heeft als idee m  het OF “p  te maken” do r alles n dr  

de leden te vr delen. Bram van Ner bos vraagt hoe andr e 

clubs hir  mee m gaan. Hr  ie antwo rdt hir p : de FE-

HAC is o k bezig m  dit punt gezamenlijk p  te pakken. 

Vr slag van de kascm missie en de vr kiezing van een 

nieuw resr ve lid. De kascm missie bestaat uit Sjor d 

Dijkhuizen en Hans Wezendn k. Sjor d heeft de cn r l e 

gedaan bij Albr t (OF) en Hans is bij Willem (BAF) geweest. 

Samen hebben ze vo r aanvang van de vr gadr ing de 

boekhu ding van Mr ijke gecn r l er d en alles in r de 

bevn den. Sjor d r eedt af, en John wr dt kascm missie 

lid. Jl anda Zwr t heeft zich aangemeld als resr ve lid.

Bestuursverkiezing

Afscheid van Kees Majo r. Anti net e r ijgt het wo rd, en 

begint: “Drie jar  vr mden wij samen de redactie: de duo-

dactie! Samen hebben we 18 SG’s gemaakt en een Special 

Issue. Bij elkar  wr en dat toch mar  even 19 deadlines 

war na r  steeds een mo ie SG p  de der mat is gevallen 

bij de clubleden (ja toch?) Dat zo’n clubblad niet zm ar  

even klar  is, hebben jullie intussen wel ber epen. Het is 

best wel een klusje, war  alles in elkar  moet passen. Kees, 

de afgelp en drie jr en heb je alle aspecten van het redac-

tiewr k gedaan, mar  je hebt aangegeven dat je dat te veel 

tijd kost e. Dat snap ik wel. Na een tijdje kwam je r achtr  

dat je dar do r te weinig tijd v r hield vo r je echte hobby: 

sleutelen en r tikelen schrijven. Teksten p  taal cr  igr en 

is o k een hobby van je en dat is niet rar  als je weet dat 

je vroegr  als lr ar  Nedr lands dar mee zelfs je salr is 

vr diende. Dat je die hobby nog wel wilt uitleven p  de SG 

is alleen mar  mo i, her lijk zelfs! Kees, bedankt vo r je 

inzet van de afgelp en drie jr en. Je r ijgt dar vo r een 

speld gemaakt do r n ze meestr  gu dsmid Rob van dr  

Ham... En m  nu van je welvr diende rust te genieten dit 

cadeau van de club... en een welvr diend applaus!” Kees is 

zichtbar  blij met de speld, en zegt dan o k: “Ik zu  kun-

nen zeggen dat ik vr guld ben met deze mo ie speld mar  

hij is niet vr guld, hij is van echt gu d!” En o k de twee ge-

r aver de theeglazen met Matchless logo en de namen Kees 

en Ellen (zijn vru w), vielen in de smaak bij Kees. Anti net e 

vr vl gt: “De stand van zaken m.b.t. de redactie is als 

vl gt: Kees Majo r zal na zijn afr eden als redacter  nog 

wel de binnenkm ende kp ij cr  igr en p  taalfu ten. Het 

redactiewr k ga ik alleen doen. Dar  zijn geen aanmel-

dingen vo r binnengekm en. Dat betekent dat ik de p maak 

van de SG, de wr ving van kp ij en de beantwo rding van 

de binnengekm en kp ij alleen ga doen. Dat is een zwakke 

basis, mar  ik zal mijn best doen m  de SG toch p  tijd af 

te hebben, want andr s r ijgen jullie afkickvr schijnselen... 

Als de SG helemaal is p gemaakt, moet r  nog gestofkamd 
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en gemuggenzift wrden. Crla van dr Pll en Arie Helm-

sing hebben zich darvor aangemeld, en Mnique Drksen 

biedt zich aan als back-up vor nodgevallen. En ja, dat 

betekent dat de SG vornamelijk dor de vruwen wrdt 

gemaakt! Toen ik aanrad als redacter heb ik me vorge-

nmen m noit te bedelen m kpij. Dat doe ik nu ok niet, 

mar ik daag jullie mannen wel uit m heel veel kpij te 

stren zodat r moie SG’s te maken zijn!”

Hirna meldt Michiel Röben zich aan als nieuw redactielid, 

en dat wrdt met luid applaus ntvangen. 

Afscheid van Willem le Bruin Het word is aan Hrie: 

Willem, Vijftien jar geleden ben je toegereden tot het 

bestur van nze vreniging en je bent het BAF gaan doen 

zoals wij dat altijd noemen. Oftewel jij was vrantwor-

delijk vor het Boeken- en accessiresfnds van nze club. 

Gedrende al die jren heb je met veel enrgie nze leden 

vorzien van boeken, reprints, ransfrs, kleding, emble-

men, pins en naturlijk mogen we ok de accessires niet 

vrgeten. Je vrkocht al deze spullen p bestelling mar in 

de erste jren ok vl enthusiasme p divrse berzen en 

iedr jar stnd je zwel p Wrmr als p de jarlijkse 

Algemene ledenvrgadring. Je ging ok p zoek nar 

nieuwe gadgets. We hebben in de lop dr jren van alles 

vorbij zien kmen zoals mokken, klokken, sleutelhangrs 

mar ok riemen en belt buckles. Je liet kledingstukken 

zoals T- shrts en sweatshrts maken met een eigen ntwrp 

en een aantal jren geleden bedacht je m een ntwrp-

wedsrijd te huden zodat r nieuwe reaties gemaakt 

wrden vor p de T-shrts.

Ook zrgde jij vor het samenstellen en vrzenden van de 

pretpakketen nar nieuwe leden, een welkmstpakket 

wardor de nieuwe leden zich snel thuis voelen binnen 

nze vreniging. Het was niet altijd makkelijk m de ge-

wenste spullen te vrrijgen. Je moest regelmatig wisselen 

van levrancir en je proberde altijd p een reatieve ma-

nir de vrzendkosten laag te huden. Ook dor cntacten 

in Engeland zrgde je r vor dat nze leden makkelijk aan

bijvorbeeld ransfrs knden kmen. Dordat veel in-

frmatie tegenwordig trug te vinden is via ns digitaal 

rchief zag je de afgelpen jren de bestellingen van boe-

ken en reprints afnemen. De laatste jren zrgde je r

ok vor dat r rwtensoep p de ALV was. Naast de be-

sturstaak met de zrg vor het BAF zrgde je r altijd 

vor dat je motr in tpcnditie was. Vaak reed je alleen, 

mar p de rote tochten reed je altijd in gezelschap van

een of mer andre leden. Willem, na 15 jar in het be-

stur van de AJS-Matchless Vreniging, dat zijn al snel 

mer dan 60 bestursvrgadringen, heb je de beslissing 

genmen m ns als besturslid te gaan vrlaten. Mar wij 

hpen, en gaan r van uit, dat we je nog vaak p riten en 

reffens tegen gaan kmen. Wij hebben een bedankje vor 

alle jren inzet warmee je hpelijk met een wrm gevoel 

aan deze jren trugdenkt. Bedankt.” Hrie speldt Willem 

ok een prachtige speld p, gemaakt dor nze meestr 

gudsmid Rob van dr Ham, en Willem rijgt ok nog een 

moi cadeau in de vrm van een jas met vrenigingslogo en 

p de rug de tekst: One of a kind, beherdr BAF 2005-

2019, AJS- Matchless Vreniging Nedrland. Willem was 

zer blij met zwel de speld als de jas en bedankte iedreen 

vor het vrruwen en de moie cadeaus.

Activiteiten 2020 Toercompetitie 

en agenda

Sandra heeft het word en noemt als erste p 5 april het 

Indor Eenhornreffen inAustrlitz. Gevlgd dor een tor-

rit gerganiserd dor Theo Vrkaik p 18 april. Theo heeft 

een rit uitgezet. De strt is in Diemen en vort langs vele 

moie en bijzndre plaatjes in Nord-Hlland. Van 15 mei 

tot en met 17 mei is r een kamperweekeinde bij Pera en 

Hans Bok in Nedrhemrt. Hans deelt ns mee dat het een 

basic reffen is; Pera en Hans hangen de slingrs p, het 

eten wrdt vrzrgd en de rest is een vrassing. Van 29 

mei tot en met 1 juni is r de Intrnatinal Jampot Rally in 

Ajdvščina, Slvenië.  Er is nog steeds mogelijkheid m in 

te schrijven vor de rally. Krl de Bruijn laat weten dat hij 

de autoslaaprein heeft geboekt. Op 14 juni is r een torit 

gerganiserd dor Dick ten Hoeven in de mgeving van

Amrngen. Dick kan hir nog weinig vr vrtellen mdat 

p dit mment alle tijd pgaat aan het vrbuwen van het 

huis van Mrita en Dick. Er is wel mogelijkheid tot vr-

nachten vor mensen die van vr kmen. Van 3 juli tot en 

met 5 juli is r wer het AMC Trfreffen in Hlslot. Sjord 

Dijkhuizen laat ns weten dat het ditmaal vor de 35 ste 

ker is. Van 7 augustus tot en met 9 augustus is r een 

kamperweekeinde in Rockanje. Frank van Leeuwen zegt 

ns dat alles nog geheim is, vlgende week is pas de erste 

vrgadring. Iedreen is welkm. En van 2 oktobr tot en 

met 4 oktobr is r het Txel reffen. Lida Tijsen vrtelt ns 
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dat het team het erste vrleg net heeft gehad. Er kunnen 

mximaal 70 prsnen binnen slapen en r is plaats vor 

20 kamperdrs.

Uitreiking prijzen toercompetitie

Sandra heeft het word en roept de winnars m berten 

nar vren. De drde prijs is vor Frank van Leeuwen. 

Frank rijgt een primare keting. De tweede prijs is vor 

Hrie van Ewijk. Hrie wint een achtrketing. En de 

winnar is Björn van Luijk. Björn rijgt de wisselrofee 

vrhandigd en een achtrband. 

Bekendmaking prijswinnaars 

Winterpuzzel 2019

Crla ntving 12 futloze inzendingen van de Wintrpuzzel 

met anarammen in SG Nr.1 2020.

Tijdens de ALV wrden drie winnars uit de motrhelm ge-

rokken. Zij ntvingen een cadeaubn, die ze t/m decembr 

2022 kunnen inwisselen bij het Ondrdelenfnds en/of het 

Boeken- en accessiresfnds. De erste prijs: Jack Bruwr 

en Cr Elbrsen, De tweede prijs: Crnelis Bot, De drde 

prijs: Brt en Crlien Vlgr. Alle inzendrs regen nog 

een pakje Engelse thee vor hun moeite m van al die let-

trs 12 evenementen te maken.

De plossing van de puzzel wrdt in SG Nr.2 gepublicerd. 

Bekendmaking van de Meest 

Bijzonder Prestatie

De nminaties vor de meest bijzndre prestatie 2019.

Hrie neemt het word: “We hebben dit jar twee genmi-

nerden: Als erste genminerde; Afgelpen jar zijn we 

p 13 april p pad gegaan vor een torit langs de Vecht. 

We wrden rg wrm ntvangen p de Stammrdijk met 

koffie met wat lekkrs rbij. Velen hadden het kud gehad 

en knden lekkr pwrmen bij de wrme kachel. Vlgens 

planning gingen we m 11.00 ur van strt nar Weesp 

war we stpten bij een prticulir museum, een huis vl 

Italiaanse motren. Vrvlgens reden we langs de Vecht 

nar Nedrhrst Den Brg en Vreeland vor een lunch. 

Darna via Loenen, Breukelen, Vinkeveen en Oudekrk 

nar een andr prticulir motrmuseum in Amstrdam. 

Ook hir wrden we wer hrtelijk ntvangen met koffie en 

koek. Vrvlgens langs het rivirtje het Gein, via Driemnd 

nar Diemen. Krtm een prachtige dag en een moie rit. 

Mar het meest bijzndre van deze dag is het feit dat nze 

rganisatr zelf helaas wegens een ziekenhuispname niet 

mee kn. Omdat hij ndanks deze vrvelende mstandighe-

den gezrgd heeft dat r goed vor ns gezrgd wrd, dat 

r een vrvangende vorijdr was en dat hij de afspraken 

vral regelde en wij dus toch knden genieten van een 

prachtige rit, Genminerd Theo Vrkaik.

De tweede genminerde is vorgedragen dor een clublid 

en ik wil darm Wutr Lemmrs even vragen m zijn 

mail met de nminatie zelf vor te lezen.” Wutr neemt 

het word: “Beste clubleden, beste Hrie, Ik zal me even 

vorstellen, mijn naam is Wutr Lemmrs, 42 jar. Ik 

ben al sinds mijn jeugd vrzot p ldtimrs. Begnnen met 

Puch brmmrtjes en ude Hnda’s en latr vrgegaan 

nar auto’s en motren. Op een gegeven mment liep ik 

tegen een Matchless aan met een vastgelpen blok. Ik had 

deze gekocht mar ik had totaal geen kennis van hoe dit te 

reprren. De G3 heeft twee jar stof gehapt totdat ik via 

een Mrktplaats vrkop in cntact kwam met Frank van 

Leeuwen. Deze bleek ok Matchless motren te hebben en hij 

vrtelde vr een clubje in Vlardingen wat heel gezellig 

was. Of ik een ker langs kwam. Zo gezegd, zo gedaan.

Ik voelde me r drect welkm, de vaste krn, Roel, Fred, 

Frank en Piet tonde intresse, enthusiasmerde me en r 

wrd aangeboden m me te helpen met het rijdbar maken 

van mijn motr. Zo zijn we heel wat woensdagen bezig 

geweest m het blok te hrstellen en de motr rijdbar 

te maken. Op zich vind ik dit al bijzndr gezien het feit 

dat ik nieuw was en ze mij helemaal niet kenden. Fred is 

tussendor met zijn eigen motr nar mijn huis greden 

m me te laten proeven van het rijgenot. Frank en Piet zijn 

echte ambassaders in zake het clubgevoel en staan altijd 

vor je klar. Ik heb dar echt een welkm gevoel rvren, 

mensen die precht geïntresserd zijn in elkar en elkar 

helpen in goede en slechte tijden. Als “nieuwkmr” heb ik 

dit als bijzndr rvren en ik ben nu net zo enthusiast 

vr de Matchless als motr en het gevoel r mheen als 

de rest, in een tijd warin mijn leeftijdgenoten lievr een 

nieuwe motr rijden. Omdat ik heel wat mrken motren 

heb, kan ik vrtellen dat de wrmte van deze club en deze 

mensen bijzndr te noemen is. Ik heb inmiddels al heel wat 

kilmetrs met een rote smile rndgreden dor Zuid-

Hlland. Bij deze wil ik Fred Baauw, Frank van Leeuwen, 

Piet Dubbeldam en Roel de Ligt nminren vor de bijzn-

dre prestatie van hun hulp bij de pbuw van mijn motr 

en darbij het enthusiasmren van mij vr de club en het 

Matchless gevoel, vorbeeldambassaders en in mijn ogen 

een bijzndre prestatie.” Hrie neemt het word:

“De tweede genminerde hoef ik na deze vordracht niet 

vrdr toe te lichten dat zijn: Fred Baauw, Piet Dubbeldam, 

Roel de Ligt en Frank van Leeuwen. We hebben binnen 

het bestur gestemd en de prijs vor de Meest Bijzndre 

Prestatie van 2019 gaat dit jar nar: De Ambassaders 

van nze vreniging vor zwel de club als het Matchless 

gevoel: Piet, Frank, Roel en Fred willen jullie nar vren 

kmen.” Roel en Fred zijn vrhindrd, Frank en Piet nemen 

de stojassen in ntvangst. Frank rijgt het word en zegt 

dat Wutr een goede aanvulling p het team is. Wutr 

had eens gezegd “Je zu hir een tv-proramma van kun-

nen maken, zoals jullie met elkar mgaan. Bedankt.”

Rondvraag

Guus van de Beek wil raag de notulen p de website 

lezen, en wil weten of dar een mogelijkheid vor is. San-

dra legt uit dat p de website alle infrmatie vor iedre 

geïntresserde toegankelijk moet zijn en r darm geen 

afgeschrmde pagina’s zijn war aprt p ingelogd moet 

wrden. De plossing kmt uit de vrgadring, r zijn 

leden met een digitaal abnnement p de SG zodat je altijd 

alles kan lezen p je tablet. Sjord Dijkhuizen meldt zich 

spntaan aan als nieuwe BAF-functinris. En hij wrdt 

met luid applaus ntvangen. Sluiting dor de vorzitr.



COLOFON
Contributie per kalenderjaar €27,50

vanaf Q2 €21,- vanaf Q3 €13,75, vanaf Q4 €34,50. 
Inschrijfgeld €5,-

Gezinslid €6,-. Inschrijfgeld €2,50

Digitaal clubblad

Bij digitale toezending van SG krijg je 

€ 5,00 korting op de contributie.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging dient te geschieden 

vóór 1 december van het lopende jaar.

Buitenlandse leden

Leden in het buitenland betalen voor toezending 

van het clubblad € 14,- per jaar naast 

de reguliere contributie.

Adreswijzigingen 

Schriftelijk melden bij de penningmeester.

Advertentie

Voor leden: gratis (eenmalig).
Commerciëel: tarieven via de penningmeester.

Auteursrecht

Satisfaction Guaranteed, 

de bijbehorende Special Issues 

en de website www.ajs-matchless.nl 

bevatten informatie van en over de leden 

van de vereniging. 

Het geheel of gedeeltelijk overnemen 

van deze informatie voor publicatie 

in of door andere media is alleen toegestaan 

na schriftelijke toestemming van het bestuur. 

SG niet ontvangen/beschadigd

Iedere 2 maanden valt er een SG op je deurmat. 

Geen SG ontvangen? 

Neem contact op met Sjoerd Dijkhuizen via 

sjoerdd1954@gmail.com
of 06-12186755

Opmaak door Michiel Röben en Antoinette Stapel.

ISSN 2589-0948
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BUITEN-DE-CLUB AGENDA
MAART 14-15 British cars & Lifestyle, 

Autrotron ‘s Hertogenbosch

28 Oldtimerbeurs Zierikzee. 
Deltastraat 51, 4301RC. 
Pieter Braat 0111 654087

APRIL 4 Enield-Dwars door Brabantrit. 

MEI

JUNI 19-21 VMC rit te Exterveen Drenthe.
Info Bert Braam 0599-647941

19-21 Thrumpet trefen.

JULI

ACHTERPLAAT
Deze mooie foto kreeg Antoinette Stapel van Phillip Tooth, motorjournalist. 

Hij nam afgelopen jaar ook deel aan de Irish National Rally. 

Wie weet iets over de irma ASJ te vertellen of is het een woordgrap? 
Stuur je reactie aan sg-post@hotmail.com
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CLUB-ACTIVITEITEN 2020
APRIL 5 TC Indoor Eenhoorn treffen Dorpshuis ‘t Trefpunt Austerlitz. 

18 TC Toerrit Theo Verkaik. (zie SG2)

MEI 15-17 TC Kampeerweekend Nederhemert (zie SG2)

29-1 IJR 2020 Ajdovščina, Slovenie. Inschrijven via www.jampot.com

JUNI 14 TC Toerrit Dick ten Hoeven, met eventuele overnachtingsmogelijkheid.

JULI 3-5 TC AMC Turftreffen Holsloot bij de familie Broekhuizen.

AUGUSTUS 7-9 TC Kampeerweekend Rockanje.

SEPTEMBER TC Peter van der Schee, Weekend / Rit? (1e helft september)

19 TC Nationaal Veteraan Treffen Woerden.

OKTOBER 2-4 TC Texeltreffen. 

NOVEMBER 15 Ruilbeurs Wormer.

Doelstelling

De bevordering van het bezit, het gebruik en de instandhouding van 

motorietsen van de merken AJS en Matchless.

Opgericht 1 januari 1976 KvK Maastricht nr. 40204101
Aangesloten bij Stichting Eenhoorn Federatie en FEHAC.

Voorzitter

Harrie van Ewijk T: 06-10166215 M: harrie.vanewijk@hotmail.com
Secretaris

 Ad Janse T: 06-18938020 M: ellalove@zeelandnet.nl
Penningmeester/ledenadministratie

Marijke Visser

Landgraafstraat 28, 3361 EB Sliedrecht

T: 0184-410197 M: ajsmpenningmeester@gmail.com
Lidmaatschapbetalingen: NL34INGB0002034565

Archivaris

Peter Weeink T: 072-5092898 M: p.weeink@quicknet.nl
Boeken- en accessoiresfonds

Sjoerd Dijkhuizen

Veenweg 26, 7814 PZ Emmen 

T: 06-12186755  M: sjoerdd1954@gmail.com 
Onderdelenfonds

Albert Bos T: 06-48454941 M: ajsmatchless@hotmail.com
Bellen: alleen maandagavond, mailen kan altijd.
Bestellingen: uitsluitend met bestelformulier bij: 

OnderdelenfondsAJS-Matchless Vereniging Nederland, 

Noorderweg 77, 9621BN Slochteren

Betalingen NL44INGB0000764655

Redactie SG

M: sg-post@hotmail.com
Antoinette Stapel T: 072-5092898 

Michiel Röben T: 06-19644889
Trefencommissaris

Sandra van EwijkT: 06-27055504 M: Sandravanewijk@hotmail.nl
Webmaster

Chris van Baal T: 06-42139772 M: foto@ajs-matchless.nl
Website www.ajs-matchless.nl

Facebook

Sandra van Ewijk T: 0627055504 M: Sandravanewijk@hotmail.nl
Marieke Christiaans van Ewijk T: 06-11226224 

M: mariekevanewijk@hotmail.com
Fehac/Eenhoorn vertegenwoordiger

Cees Zwinkels T: 070-3867994 M: cees.zwinkels48@gmail.com

Taxatie-commissie

Quirien Becker, Roel Blom, Peter Bos, Syl de Vries 

Motortaxaties t. b. v. verzekering uitsluitend voor clubleden 

tegen geringe onkostenvergoeding.

Typespecialisten

Eéncilinders 2e helft jaren 30: 

Horst Kerkhof M: biggles1957@gmail.com
T: 0314-346511 (bellen tussen 19:00u - 22:00u)

Eéncilinders jaren 40: Cor Elbersen T: 0346-352472 (na 19:00u)
Eéncilinders: Gert Drenth, M: 2wielergert@gmail.com

T: 06-30398908 (na 19:00u)
Tweecilinders na 1947: Rinus van Leest M: twinus@ziggo.nl

T: 043-3478129

BESTUUR & SPECIALISTEN
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