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Bij de voorplaat:

Dit kon ik niet laten, een oldtimer truck, en Corona bier.
De Ford AA is gebouwd van 1927 tot 1932, en had een 3,3 liter
4 cilinder motor van 40 pk.

VOC-krant no. 111, mei 2020

3

Van de voorzitter

Beste VOC leden,
Mei 2020
Nu ik dit voorzitterwoord schrijf leven we in een tijd die in ons
clubbestaan niet eerder is voorgekomen. Hierdoor leest u het niet in
het papieren VOC krantje zoals gewoonlijk maar in deze digitale
“krant”. We hebben voor deze manier gekozen omdat er op dit
moment geen verslagen van ritten zijn, en we u toch op de hoogte
willen houden van wat er speelt en waar wij mee bezig zijn.
Het is voor iedereen een bijzondere tijd waarin onze gezondheid en die
van de ander voorop staat. Bij onze vereniging is het niet eerder
gebeurd dat we zoveel ritten uit moeten stellen tot een volgend jaar.
Door het uitbreken van het virus is er in april geen Algemene Leden
Vergadering gehouden.
De kascontrole heeft in februari al plaatsgevonden en er is
goedkeuring gegeven vanuit de kascontrolecommissie. Of er later dit
jaar een ledenvergadering kan worden gehouden hangt af van de
mogelijkheid die er is voor het houden van een bijeenkomst. De regels
vanuit de overheid zijn op dit moment dat de sportkantines tot 1
september gesloten blijven. Dus tot die datum kunnen wij geen
gebruik maken van het clubhuis van de MAC. Zij vinden dit heel
vervelend maar houden zich uiteraard aan de regels.
De ritten die voor begin van dit rittenseizoen op de agenda stonden
zijn uitgesteld tot 2021.
Dit geldt voor: de Voorjaarsrit, het weekend West Brabant, naar 2829-30 mei 2021, en de avondritten van april, juni en augustus eveneens
naar 2021.
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Na de persconferentie van half mei, waarin versoepeling van de regels
werd aangekondigd, hebben wij als bestuur gekeken of de picknickrit
op 18 juli door kan gaan.
Ik heb overleg gehad met Gert-Jan en Henriëtte Elbertsen, die deze rit
organiseren, en samen hebben we besloten deze rit door te laten gaan.
De rit start om 11.00 uur op het parkeerterrein bij HEKO spanten aan
de Rijksweg 39 in Ede. De picknick is op privéterrein en daarom
toegestaan.
Wel willen wij als bestuur u vragen om u aan de afstandsregels te
houden en alleen eten voor u zelf mee te nemen. Dus geen etenswaren
om uit te delen.
We zien er naar uit om als club weer een gezamenlijke rit te kunnen
rijden.
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud dat de regels blijven zoals ze nu
zijn.
Op dit moment is nog niet te zeggen of we dit jaar het jaarevenement
of de herfstrit kunnen organiseren. Zodra wij hier meer over weten
brengen wij u op de hoogte via een tussentijdse nieuwsbrief. Het zou
fijn als we dit seizoen nog een paar ritten kunnen rijden en zo
gezamenlijk van onze hobby kunnen genieten.
Helaas moet ik in dit schrijven melden dat er leden van onze
vereniging getroffen zijn door ziekte. Half mei kreeg ik het bericht dat
onze penningmeester, Bert van Beek, een tia heeft gehad. Bert zal
enige tijd nodig hebben om te revalideren van de gevolgen daarvan.
Een week erna kreeg ik bericht dat Jaap Rauw getroffen is door een
beroerte en zijn toestand zorgelijk is. Daarnaast zijn er leden die voor
een behandeling in het ziekenhuis zijn geweest of thuis ziek zijn. Ik
wens u allen veel sterkte en beterschap.
Vriendelijke groet,
Jan van Roekel.

VOC-krant no. 111, mei 2020

5

VOC-krant no. 111, mei 2020

6

Van de redactie.
Dit jaar is alles anders. We hebben in
clubverband nog geen meter gereden.
We hebben wel een ritje zomaar gemaakt, omdat
het mooi weer was. Bij Hoenderloo leek het toch
op een club, met 3 Engelse cabrio’s achter elkaar.
Een groene Austin Healey, een gele E-type, en
wij met de Triumph. We zagen ook een witte MG
A, die het zelfde rondje andersom reed, we
kwamen hem twee keer tegen.
In dit nummer van de VOCkrant vindt u geen verslagen van de
evenementen van de afgelopen periode, die zijn er gewoon niet
geweest. Voor het volgende nummer is weer zo iets te verwachten,
geen evenementen, en geen schrijverij daarover. Om toch een beetje
een gevulde VOCkrant te krijgen, vraag ik u om een verhaaltje of
foto’s in te sturen. Het hoeft niet zo uitgebreid te zijn als het verhaal
van Mario, maar ook een pagina vol is heel welkom!
Meeuwis Bouw.

De picknickrit is het
eerste evenement dat
weer op de kalender
staat.

Sluitingsdatum kopij VOC-krant nr. 112 is 15 juli 2020.
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Van Beek Elektrotechniek BV
Specialist in elektrotechniek en industriële automatisering.

●

Paneelbouw & modulebouw
● Machinebekabeling
● Kabelassemblage
● Engineering & Keuring NEN1010
● Energiebesparingsystemen
● Zonnepanelen

Voor informatie:

www.vbe-elektro.nl of email: info@vbe-elektro.nl
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Nissan origami.
Nu we niet in clubverband evenementen kunnen bezoeken, en ook
onze kleinkinderen niet, blijft er tijd over om te knippen en te plakken.
Daar kun je uren mee zoet zijn! Een paar mooie voorbeelden vind je
op de site van Nissan:
https://www.nissan.co.jp/EVENT/PAPERCRAFT/

Kies op de knop onder de auto van uw keuze:
色付きPDF gekleurd PDF bestand, afgelakte auto.
色なしPDF kleurloos PDF bestand, de auto staat in de grondverf, om
uw auto eerst naar wens een kleur te geven.
Vertaling van de instructies:
Vouw naar beneden, zodat een rug ontstaat
Vouw omhoog, zodat je een dal krijgt
Lijm aan de achterkant
Inknippen
VOC-krant no. 111, mei 2020
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Alfa Romeo Spider 2.0TS leer, airco, zilver
Buick 50 Sedan, 6 cilinder 4.2
Chrysler Saratoga 5.7 V8 4 deurs, lpg
Fiat Barchetta 1.8-16V Cabriolet
Fiat Punto 1.2 Cabrio 60S
Ford DE LUXE V8
Ford Escort 1.6i 16V cabriolet Pacific
Jaguar MK V 3.5 Saloon
Jaguar Sovereign XJ 4.0 6 cilinder
Jaguar XK8 4.0 V8 cabriolet automaat
Jaguar XKR 4.2 V8 supercharged 396pk
Lincoln Continental 7.5 Mark lV, - 2 zits cabrio, unieke replica van Clenet
MG F 1.8i VVC cabriolet, leer
Oldsmobile Dynamic 78, 4.2 8 cilinder aut.
Riley RMA 1.5 4 cilinder
Riley RMF 2.5 4 cilinder
VW Golf 1.8 Milestone, speciale showauto, - grote X-Fire muziekinstallatie
VW, T2 bus, zonnedak, Fuchs velgen
Willys Overland Whippet 2 deurs coach

1995
1929
1957
1996
1998
1940
1994
1950
1997
2001
2006

grijs
groen
wit
grijs
geel
zwart
rood
grijs
groen
beige
grijs

55000
84000
7000
192000
113000
89000
77000
44000
238000
74000
107000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.950
44.750
26.750
3.750
2.450
29.750
1.750
54.750
2.450
22.950
26.750

1976
1997
1948
1950
1953

rood 82000m
groen 152000
zwart
47000
rood
76000
grijs
101000

€
€
€
€
€

38.500
2.450
36.750
28.750
34.750

1997 rood 243000
1979 oranje 33000
1928 grijs
72000

We hebben ook een aantal klassieke bromfietsen.
Meer informatie en foto’s op www.henkheikamp.nl
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€ 2.950
€ 24.750
€ 16.750

Benodigdheden:
Papier (120 gram), lijm, schaar, papiermesje, liniaal.
Knip voorzichtig langs de dikke lijn.
Vouw voorzichtig met een liniaal.
Bevestig het lijmdeel op de plusjes, in volgorde van  tot ,
volgens de pijl.
Lijm de buitenspiegels met de achterkant op de plusjes in de
portieren, en het is klaar!

Er is ook een bouwtekening van deze Nissan Fairlady Z Nismo, maar
die is iets moeilijker, met 6 pagina’s onderdelen en een bouw
handleiding in het Engels van ook 6 pagina’s. Dit houdt je wel even
bezig!
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Op de snelweg is 1,5 m veeeel te weinig!
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Bezoek eens thuis een automuseum.
Nog iets dat we thuis kunnen doen: een automuseum bezoeken. We
hoeven niet een s te rijden of te vliegen, en toch kom je ergens.
Sommige musea bieden een mooie 3D tour:
Mercedes Benz Museum GmbH Stuttgart
https://data.system360gmbh.de/vrs_tour/mbm_museum/index_en.html

Het Porsche Museum Stuttgart
https://www.porsche.com/all/transitional/museum/kugelpanoramen/Tour_Porsche_
high_res/Museumstour_hr_en.html

Klassikstadt Frankfurt
https://www.klassikstadt.de/klassiktour/

Andere musea laten een film zien:
Peterson Collection
https://www.youtube.com/watch?v=e0IzyESwcTw&feature=youtu.be

National Automuseum Birdwood, South Australia.
https://youtu.be/XROo985XCdk

Autoworld Brussel
https://youtu.be/AgxO3M_9H1Q

Dan zijn er nog een aantal waar je met Google Maps zelf doorheen
kunt wandelen:
https://www.motor1.com/features/74191/9-car-museums-you-can-virtually-visiton-google-maps/

Het Lane museum in Nashville, Tenessee USA
https://www.google.com/maps/@36.1403182,86.7339737,3a,75y,172.57h,75.63t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPxwy3NOS8iM
NfjRXhIktyByJG9B5HhZhJafLXM!2e10!3e11!7i8192!8i4096
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Een klusje voor de winter.
Een Triumph TR6 is achter onafhankelijk geveerd. Dit is uitgevoerd
d.m.v. twee aluminium armen (L/R), die aan één zijde van de arm
scharnierend aan het chassis bevestigd zijn en aan de andere kant zit
de wielnaaf en het wiel. De arm is indertijd (1969) van aluminium
gemaakt om gewicht te besparen.

De wielnaaf zit aan de arm vast met zes 5/16 ” stalen draadeindjes
(Studs met een diameter van ongeveer 8 mm). De combinatie staal en
aluminium is al niet de beste oplossing, maar goed, zo zit het. De naaf
mag maar met een zeer laag koppel (20 Nm) d.m.v. deze draadeindjes
aan de arm bevestigd worden, omdat men de draadeindjes anders met
VOC-krant no. 111, mei 2020

15

gemak uit het aluminium trekt en de schroefdraad hierdoor verdwenen
is. Een en ander komt heel vaak voor en aangezien zo’n aluminium
arm, als je hem al te pakken krijgt, ruim vierhonderd euro kost is het
een doodzonde om weg te gooien.
Vaak wordt een en ander opgelost door in de aluminium arm helicoils
te plaatsen, maar ook dit is vaak geen definitieve en goede oplossing.

Wat te doen dus? Ik ben op het idee gekomen draadbussen in de arm
te plaatsen, maar aangezien de aluminium arm een nogal onbenullig
ding is en slecht in te spannen is moet je dat anders oplossen.
De RVS draadbussen hebben aan de buitenkant M12 en binnenin M8.
Er moeten dus in de aluminium arm 6 gaten geboord worden van 10
mm om hier M12 in te kunnen tappen voor de draadbussen. Omdat
deze gaten en de uiteindelijke M8 draadeindjes precies in de naafgaten
moeten passen, is dit een erg nauwkeurig werkje. Je moet nl. precies
op de goede plek boren (de steek), heel recht boren en daarna heel
recht tappen. Uit de losse hand gaat je dat nooit lukken. Ik heb hiervoor
een aluminium hulp boorschijf gemaakt van 20mm dik.
VOC-krant no. 111, mei 2020
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De gaten in de aluminium hulpschijf heb ik met behulp van de naaf
overgenomen op deze schijf. Dan heb je de positie van de gaten precies
goed. Vier gaten in de schijf worden nu doorgeboord met 8,2 mm om
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de aluminium hulpschijf met de bestaande studs tegen de aluminium
arm vast te zetten en één gat doorboren met 10 mm om het gat in de
aluminium arm te boren voor de tap van M12, één gat met een boor

van 12 mm om recht in de arm M12 te kunnen tappen. Dus eerst de
aluminium hulpschijf met vier bestaande studs vast zetten tegen de
arm, dan op één plek 10 mm in de arm boren. Omdat de schijf 20 mm
dik is kun je goed recht boren, de schijf een gat verdraaien zo dat het
gat van 12 mm boven het gat van 10 mm komt. Nu kan hier M12 recht
in getapt worden. Ook hier gaat de tap er recht in, door de dikke
hulpschijf van 20 mm dik kan de tap er alleen recht door.
Nu kan hier de eerste draadbus ingedraaid worden en vast gezet met
Loctite. Door nu steeds de schijf een gat te verdraaien en de volgorde
van vastzetten, boren en tappen aan te houden kunnen we alle
draadbussen een voor een plaatsen. In de draadbussen kunnen nu de
M8 draadeindjes gedraaid worden. Als alles goed is verlopen past nu
de naaf over deze draadeindjes en met zelfborgende moertjes vast
gezet. Er is nu een uiterst sterke verbinding gemaakt die naar mijn idee
heel lang meegaat.
VOC-krant no. 111, mei 2020
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Ik realiseer me, dat dit een behoorlijk lang en misschien voor
sommigen een moeilijk te begrijpen verhaal is. En heeft u geen
Triumph TR 6, dan is het misschien niet helemaal te volgen, vandaar
de toegevoegde foto’s om een en ander te verduidelijken.
Veel zoek plezier.

VOC-krant no. 111, mei 2020
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Onderdelen tekening achterwiel ophanging Triumph TR6
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Wat was/is er allemaal te doen?
Het Coronavirus en de maatregelen die naar aanleiding
daarvan zijn genomen hebben een enorme impact op ons
allemaal en ook op het verenigingsleven.

Omdat tot nu toe alles stilligt is er geen terugblik op activiteiten.
- Onder voorbehoud dat de regels blijven zoals ze nu zijn willen wij onze picknickrit
op zaterdag 18 juli laten doorgaan. Meer informatie is te lezen in het voorwoord
van onze voorzitter.
- De Oranjevereniging Dodewaard heeft de Bogenroute uitgesteld naar 2021 en we
gaan ervan uit, dat we dit dan alsnog kunnen combineren met onze Voorjaarsrit.
- Ook de 4e editie van het Oldtimerfestival Veenendaal op 20 juni is afgelast. Op
hun website is op dit moment nog geen datum bekend in 2021. Degenen die zich
via de VOC hadden aangemeld (festival/evt. bbq na afloop) hebben van onze
penningmeester hun inschrijfgeld teruggekregen.
- Ook regionale/landelijke evenementen zijn afgelast en uitgesteld naar 2021.
Hieronder alvast een overzichtje. De *) staat voor een nog niet definitieve datum,
maar uitgaande van eerdere edities is die datum wel zeer waarschijnlijk.
 Zaterdag 1/zondag 2 mei 2021
www.citroexpo.nl

CitroExpo (i.p.v. CitroMobile)
Evenementenhal Gorinchem

 Zaterdag 1 mei 2021
www.oldtimerederveen.nl

7e editie Oldtimerdag Ederveen
Brinklanderweg in Ederveen

 Donderdag 13 mei 2021 *)
(Hemelvaartsdag)
www.oldtimer-evenement.nl

25e Oldtimerfestival
Hoornsterzwaag

 Zondag 20 juni 2021 (Vaderdag)
www.oldtimerdaglelystad.nl

36e editie Nationale Oldtimerdag
Lelystad

 Zondag 20 juni 2021 *)
www.oldtimerdayberkelenschot.nl

6e editie Oldtimerday Berkel Enschot
Boerderij Denissen in Berkel-Enschot

 Zondag 27 juni 2021
www.oocw.nl

21e editie Oss on Classic Wheels
Centrum van Oss

 Zondag 4 juli 2021
www.historischvervoer.nl

Historisch Vervoer
Millingen aan de Rijn
Yvonne van Leeuwen.
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Colofon.
De Veenendaalse Oldtimer Club (VOC) is opgericht op 30 mei 1996 met als doelstelling:
”Het verenigen van personen welke een voorliefde hebben voor Oldtimers en Klassieke
voertuigen van 15 jaar of ouder. Tevens het ontplooien van activiteiten die rechtstreeks dan
wel zijdelings te maken hebben met die gezamenlijke hobby”.
De Veenendaalse Oldtimer Club is aangesloten bij de FEHAC (Federatie Historische
Automobiel- en Motorfietsclubs).

Bestuur
Voorzitter
: Jan van Roekel, Elleboog 6, 6713KP Ede
Secretaris
: Yvonne van Leeuwen, Hoofdstraat 43, 4041AB Kesteren
Penningmeester : Bert van Beek, Polselaan 4, 3905KA Veenendaal
Postadres
E-mail
Website

0318-63 70 72
0488-48 21 85
0318-52 84 91

: Veenendaalse Oldtimer Club, Postbus 662, 3900AR Veenendaal
: oldtimerclub.voc@gmail.com
: www.veenseoldtimerclub.nl

Clubblad
Redactie
Redactieteam

: Meeuwis Bouw, Selterskampweg 57A, 6721AS Bennekom 0318-41 95 51
: Yvonne van Leeuwen, Minny Bouw

E-mail (blad)

: vockrant@gmail.com

Contributie/ledenadministratie
De inschrijfkosten voor de VOC zijn eenmalig € 5,00. De contributie bedraagt € 30,00 per
kalenderjaar, te voldoen zoals beschreven in het betalingsverzoek en over te maken op ING
Bank IBAN nummer NL13INGB0006292370, t.n.v. Veenendaalse Oldtimer Club, Postbus 662,
3900 AR Veenendaal. Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden bij de secretaris, voor 1
december van het lopende jaar. Bij tussentijdse opzegging wordt reeds betaalde contributie niet
gerestitueerd. Wijzigingen in uw (persoons-/adres-/e-mail)gegevens kunt u doorgeven via
oldtimerclub.voc@gmail.com

Redactie
De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden kopij te wijzigen, in te korten of niet te
plaatsen. Redactie en bestuur aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor fouten in, of ten
gevolge van de tekst op de site, in het clubblad en andere publicaties.
Deelname aan (club)evenementen is voor eigen verantwoording.
Het bestuur en de redactie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diensten/producten van
adverteerders.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder bronvermelding.

Advertentiekosten:
½ pagina A5 zwart-wit
1 pagina A5 zwart-wit
1 pagina A5 in kleur

6 advertenties per jaar
(5 VOC-kranten en 1 routeboek)
€ 65
€ 120
€ 240
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1 losse advertentie
€ 15
€ 30
€ 60

OOK VOOR HET HUREN VAN UW TROUWAUTO
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