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Doelstelling

De DKW Club Nederland is een op 22 november 1975
opgerichte en in Hilversum gevestigde historische voertuigenclub.
De DKW Club Nederland stelt zich ten doel het bevorderen van het restaureren, in stand houden en berijden
van automobielen, motor- en bromfietsen, scooters en
toebehoren van het merk DKW en/of Auto Union, mits
voorzien van een tweetaktmotor.
De DKW Club Nederland houdt contact met haar leden
middels het vijf maal per jaar uit te geven clubblad 'Dat
Kleine Wonder', door het organiseren van toeristische
ritten, evenementen en door een onderdelenvoorziening.
Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap staat open voor iedereen, al dan niet
in het bezit van een bovenomschreven voertuig.
De contributie bedraagt € 30,- per jaar. Nieuwe leden
betalen € 20,- inschrijfgeld, m.u.v. nieuwe leden tot 21 jaar.
Gezinsleden betalen € 10,- contributie zonder inschrijfgeld.
Opzeggingen van het lidmaatschap dienen schriftelijk
en vóór 1 december te geschieden bij de secretaris.
Bankrekening: NL38INGB0006128184 t.n.v. penningmeester DKW Club Nederland. BIC: INGBNL2A.
Ledenadministratie

Jan Calame. Holtlant 5, 2353 GD Leiderdorp, tel. 0715417222, e-mail: secretaris@dkwclub.nl

Bestuursleden

Voorzitter: Harry Broers. Geleenhof 15, 5655 AE Eindhoven
tel. 040-2515262, e-mail: voorzitter@dkwclub.nl
Secretaris: Jan Calame. Holtlant 5, 2353 GD Leiderdorp
tel. 071-5417222, e-mail: secretaris@dkwclub.nl
Penningmeester: Bonny Bakker. Beulakerweg 72 8355 AJ
Giethoorn,tel. 0521-360011,e-mail:penningmeester@dkwclub.nl
Bestuurslid: Eric Cox. Hyacinthlaan 38, 5551 AT Dommelen
tel. 040-2041853, e-mail: ericcox@ziggo.nl
Bestuurslid: Ruud Wijnne. Punterstraat 22, 8081 KB Elburg
tel. 0525-682412, e-mail: ruud@wijnne.net
Contactpersonen Regio's

Regio Noord: Sip Sipkenst& Joop Willems.591-549140.
Regio Oost: Huub Busschers. tel. 0545-842309.
Regio Zuid: Hans Hoskens.
Regio West: Jan Calame. tel. 071-5417222.
Regio Midden: Erik Bergsma. tel. 06-22980414.
Vraagbaken

Vooroorlogse auto's: Jan Bossink. tel. 0541-291992.
F91/F93/1000: Eric Cox. tel. 040-2041853.
Munga/Junior/F11/F102: Wiro Winnubst. tel. 0528-351723.
Auto-elektro: Jo Nuismer. tel. 0591-351438
Motorfietsen: Hans Hoskens. tel. 013-5092564
Motorfiets-elektro: Anton Straver & Hans Hoskens.
Bromfietsen: Hans Hollink. tel. 0475-592967.

Evenementencoördinatie

Wardje van Drogen. Julianastraat 13, 8331 EM Steenwijk,
tel. 0521-517190, e-mail: events@dkwclub.nl
Souvenirwinkel

Monique Mentink en Erik Bergsma.

Internet-Site: www.DKWclub.nl

Jan Duursema. Brielsemeer 38, 1509 GK Zaandam, tel.
075-7715751, e-mail: webmaster@dkwclub.nl
Anne de Jong: bijhouden en wijzigen ledenportaal, e-mail:
anne@dkwclub.nl
Redactie-adres en opgeven advertenties

John Smeets. Smisserstraat 22, 6031 AE Nederweert,
tel. 0495-626323, e-mail: redactieDKWclub@chello.nl.
Voor de sluitingsdatum van kopij zie elders in dit clubblad.
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen en
advertenties zonder opgaaf van reden aan te passen of
niet te plaatsen.
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Onderdelenmagazijnen

Auto-onderdelen: Roel van Drogen.
e-mail: dkwclubmagazijn@live.nl
Motorfietsonderdelen: Johan ten Arve.e-mail:
johanmieketenarve@gmail.com
Magazijnadres voor auto- en motorfietsonderdelen:
Deventerstraatweg 30, 8012 AH Zwolle (géén postadres).
Betalingen: rekeningnummer NL70INGB0003218481,
t.n.v. magazijn DKW Club Nederland, Haren.
Bromfietsonderdelen: Olaf Reilingh. tel. 0492-550894,
e-mail: olafreilingh@hotmail.com
Magazijnadres voor bromfietsonderdelen: Garagebox
5, achter Burg. van Houtlaan 154-156, 5701 GL Helmond.
Betalingen: rekeningnummer NL63INGB0007514155,
t.n.v. DKW Club Bromfietsmagazijn.
Op de voorpagina: Het terrein van het internationaal
treffen in Tienhoven met een diversiteit aan DKW's.
Rechts de (witte) tent voor de aanmelding, linksboven
de grote feesttent en rechts daarvan de onderdelentent.

Evenementenkalender
* = Eerder geplaatst / ** = Nieuw geplaatst

DKW CLUB EVENEMENTEN
* 30 SEPTEMBER: DKW sleuteldag vanaf 10.00 uur bij
garage Compas, Rademakerstraat 50 te 7871 JZ EmmerCompascuum. Informatie bij Jo Nuismer of Wardje van
Drogen, tel. 06-30935880.
* 5 NOVEMBER: Koffieklets regio Noord vanaf 13.30 uur
bij restaurant Wielens te Noord-Sleen. Informatie bij Joop
Willems. tel. 06-21675666.
DKW EVENEMENTEN BUITENLAND
* 29 SEPTEMBER-1 OKTOBER: Najaarstreffen Deutscher
DKW Club e.V. te Grimma (D). www.dkw-club.com
* 8 OKTOBER: Sleuteldag Belgische DKW Club bij Freddy
Neudt, Heikantstraat 41C te Schoten (B). Informatie bij
Jacques Olyslagers. tel. 00-32-494-623703.
* 8-10 SEPTEMBER: DKW F102 Treffen te Ahlerstedt (D).
Informatie bij Helmut Duncker. tel. 00-49-4166-848494.
* 5 NOVEMBER: DKW sleuteltreffen vanaf 10.00 uur bij
Gasthof 'Alter Wirt' Inningerstr. 6 te Etterschlag (D).
Informatie bij Jürgen Volker. tel. 00-49-160-8856789.
** 4-6 MEI 2018: AUVC Voorjaarstreffen met onderdelenmarkt te Alsfeld (D). Informatie bij Andreas Ptack. 1
* 27-29 JULI: 2018: 45e Internationaal Auto Union & DKW
Treffen te Sempach in Zwitserland. www.dkw-club.ch
* 2019: 46e Internationaal Auto Union & DKW Treffen in
Engeland.
** 2020: 47e Internationaal Auto Union & DKW Treffen te
Zwickau (D). (i.s.m. de DKW Motorrad Club).
EVENEMENTEN BINNENLAND
** 30 SEPTEMBER-1 OKTOBER: Oldtimerevenement
Wheels in the West in het Plantariumgebouw, Italiëlaan 4
te Hazerswoude/Boskoop. www.wheelsinthewest.nl
** 1 OKTOBER: Bromfietsbeurs in de Veemarkthal, Lange
Veemarkt 1 te Sneek.
** 7 OKTOBER: Motormarkt bij de manege aan de Hooge
weg 52 te Hardenberg. www.motormarkthardenberg.nl
** 7 OKTOBER: Breeje Durp Oldtimer Festival in de dorpskern van 's-Gravenzande. www.hetbarrel.com
** 8 OKTOBER: Smoks Hanne Rit, Burg. Langmanweg 2 te
Zelhem. www.smokshanneritzelhem.nl
** 8 OKTOBER: Good Old Times op het Industrieterrein te
Panningen. www.toffedag.nl
** 13-15 OKTOBER: Oldtimer- en Classicbeurs in het sportcentrum te Leek. www.oldtimerleek.nl
** 27-29 OKTOBER: ClassicsNL in WTC Expo, Helicon 52
te Leeuwarden. www.classicnl.nl
** 28 OKTOBER: Oldtimerbeurs in manege Voorwaarts,
Essenerweg 88 te Kootwijkerbroek. www.barneveld90.nl
** 29 OKTOBER: OSL Herfstkleurenrit te Elsloo. Info en
inschrijven via herfstkleurenrit@oldtimerstallinglimburg.nl
** 11-14 JANUARI: InterClassics in het MECC te Maastricht.
www.interclassicsmaastricht.nl

EVENEMENTEN BuiteNLAND
** 30 SEPTEMBER-1 OKTOBER: Oldtimerbeurs in/bij de
Expo te Malmedy (B). www.malmedyoldtimerbourse.be
* 5-8 OKTOBER: Motor World Classic (met AUVC-stand)
te Berlijn (D). www.motorworld-classics.de
* 6-10 OKTOBER: Veterama op het Maimarktgelände (met
AUVC-stand) te Mannheim (D). www.veterama.de
** 22 OKTOBER: oldtimertreffen (alle oldtimers) met koffer
bakverkoop te Krefeld (D). www.bikertreff-krefeld.info
* 28-29 OKTOBER: Internationale oldtimerbeurs te Ravels (B).
www.oldtimerbeursravels.be
* 24-26 NOVEMBER: Retro Classics Cologne (met AUVCstand) te Köln (D). www.retro-classics-cologne.de
** 26 NOVEMBER: oldtimertreffen (alle oldtimers) met koffer
bakverkoop te Krefeld (D). www.bikertreff-krefeld.info

Openingsdata magazijn Zwolle
Zaterdag 21 OKTOBER
Zaterdag 18 NOVEMBER
		 DECEMBER

11.00 - 14:00 uur
11.00 - 14:00 uur
Gesloten.

Auto-onderdelen
Roel van Drogen. tel. 06-24250509.
(van maandag t/m vrijdag na 19.00 uur & in het weekend).
e-mail: dkwclubmagazijn@live.nl
Motorfietsonderdelen
Johan ten Arve. tel. 0573-451748.
(alleen op maandagavond van 18.00 - 19.00 uur).
e-mail: johanmieketenarve@gmail.com

Openingsdata magazijn Helmond
Alleen op (telefonische) afspraak.
Bromfietsonderdelen
Olaf Reilingh. tel. 0492-550894.
e-mail: olafreilingh@hotmail.com
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Van de redacteur

W

at een mooi internationaal
treffen hadden wij in Tienhoven
Vrijwel alle mede-organisatoren kregen
tijdens het evenement vele complimenten van de deelnemers. Zowel over de
camping, de omgeving, de inrichting
van het terrein, de toerrit, het eten
en alle andere voorzieningen kregen
veel mondelinge waardering. Was er
dan geen minpuntje? Jawel hoor. Zo
bleken er geen brengplaatsen voor het
gebruikte bestek en borden te zijn. Daar
was even niet aan gedacht, maar dat
werd die zaterdagavond ter plekke nog
opgelost door hier en daar bakken neer
te zetten. Jammer genoeg bleek ook
een hotel niet die kwaliteit te leveren
die je hier als keten van mag verwachten. Jammer voor de deelnemers aan
ons internationaal treffen, maar daar
is de organisatie natuurlijk niet voor
verantwoordelijk.
Alle deelnemers hebben inmiddels een
digitaal enquêteformulier ontvangen
om andere verbeterpunten te kunnen
aangeven. De resultaten hiervan
worden doorgegeven aan andere organisatoren van het internationaal treffen
zodat zij hiermee hun voordeel kunnen
doen. Zo wil bijvoorbeeld de Engelse
DKW club, die in 2019 het internationaal
treffen organiseert, ‘ons’ concept gaan
gebruiken. Hopelijk volgen hierop ook

andere landen zodat het internationaal
treffen laagdrempelig blijft door de
inschrijfkosten laag te houden.
Initiatiefnemer van het 44e internationaal treffen was Harry Broers, onze
voorzitter, maar óók het laagdrempelig concept was zijn idee. Samen met
Corrie, die voor en tijdens het evenement het draaiboek van haar man prima
mee regisseerde, werd Tienhoven een
succes. De complimenten komen hun
het meeste toe.
clubblad nummer 100
Het honderdste clubblad… …hoor ik u
denken. Dat kan toch niet want op de
voorzijde van clubblad 2-2016 stond
toch duidelijk nummer 200.
U heeft helemaal gelijk. Met het getal
100 wil ik aangeven dat clubblad
4-2017 mijn honderdste clubblad is dat
ik voor onze club als (eind)redacteur
heb mogen maken. Dat houdt in dat ik
deze functie inmiddels 20 jaar vervul.
Mijn eerste clubblad was nummer 5 van
1997. Ik kan mij nog goed herinneren
dat ik mijn voorganger Eric Cox bij het
maken van dit clubblad telefonisch om
advies heb gevraagd, omdat ik een
probleem had met de lay-out. Ik had net
iets meer tekst dan op twee pagina’s
geplaatst kon worden en ik wilde weten
hoe ik dit op moest lossen.

In Memoriam
Op zondag 16 juli is onverwacht overleden
ons clublid
Paul Thomassen
Hij werd slechts 61 jaar.
Paul was een oldtimerliefhebber pur sang en met
name voor ons merk DKW. Hij restaureerde diverse
typen DKW’s en Paul ging graag mee met de
DKW-weekenden naar het buitenland. Helaas zullen
wij hem moeten missen.
Wij wensen zijn vrienden en familie veel sterkte met
dit verlies.
Bestuur en redactie
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Nu heb ik dit advies uiteraard niet meer
nodig, maar misschien mijn opvolger
wel. En hiermee kom ik op een punt dat
mij niet alleen door sommige clubleden
wel eens gevraagd is, maar waarover
ikzelf ook wel eens nadenk: “Hoe lang
ga je nog door met het maken van Dat
Kleine Wonder”?
Eerlijk gezegd, had ik mijzelf twintig jaar
gegeven en die zijn dus nu verstreken.
Maar geen nood. Ik probeer het nog
even vol te houden, ook al kost het
mij genoeg vrije tijd om het clubblad
telkens weer op te maken en op tijd bij
de drukker af te leveren. Echter andere
personen die een functie binnen onze
club bekleden, zijn ook bereid vrije tijd
voor de club, lees leden, te spenderen. Toch zal er een tijd komen dat ik
definitief stop met het maken van het
clubblad. Dan zal, misschien wel een
jonger iemand, zich geroepen voelen
om ons clubblad vijf keer per jaar op
te maken. U moet niet vergeten, ik
kruip toch ook al langzaam richting de
gepensioneerde leeftijd. Mocht er nu
al iemand binnen de club zijn die het
leuk zou vinden deze creatieve functie
te willen vervullen dan meldt je gerust
bij mij of het bestuur. Desbetreffende
persoon zal door mij goed ingewerkt
en begeleid worden.
JOHN SMEETS

Sluitingsdatum kopij
woensdag
22 november
Uw advertentie en/of kopij dient
uiterlijk op bovengenoemde datum
in het bezit te zijn van de redactie
en kunt u per post opsturen naar
Redactie DKW Club
Smisserstraat 22, 6031 AE Nederweert
of per e-mail naar
redactieDKWclub@chello.nl

Tienhoven
44e internationaal Auto Union en DKW treffen

O

p 4 augustus was het eindelijk
zover: de start van het Internationale treffen in Nederland! Ik heb de
eerste anderhalve dag meegemaakt
vanuit de DKWinkel, vlakbij de aanmeldtafel.
Organisatie
De uitnodiging voor het treffen was
in vier talen opgesteld en ook met
de site www.audkw2017.nl werd
een grote stap voorwaarts gezet in
organisatie- en informatie-efficiëntie.
Deelnemers konden zich via die site
per e-mail aanmelden. En natuurlijk
kon iedereen op de site steeds het
laatste nieuws bijhouden. Zo was er
ruim voor de start van het treffen al een
supersnelle communicatie mogelijk
tussen organisatie en deelnemers.
Het organisatie-team bestond uit 18
mensen die hard gewerkt hebben om
de ruim 400 gasten schijnbaar moeiteloos persoonlijk te verwelkomen en
een feestelijk weekend te bezorgen.
Ik herinner me nog de klankbordvergaderingen waar gevraagd werd hoe
de leden van DKW-club Nederland
het treffen zouden willen invullen. De
punten waarover iedereen het eens

was: met tijd en ruimte voor ontmoeting,
zonder dure diners en verplichte programma's, eigenlijk zoals ons nationale
jaarlijkse kampeerweekend!
Welkom
Bij aankomst in Tienhoven werd de
bevestigingsbrief, met QR-code,
gescand. Daarna kreeg elke deelnemer een polsbandje met, of zonder,
een of meer gekleurde ringetjes.
Daarmee was voor iedereen duidelijk
zichtbaar voor welke onderdelen van
het treffen gekozen en betaald was.
'Ik ben m'n armband verloren”, was
onmogelijk, want eenmaal óm, dan
kreeg je de sluiting absoluut niet meer
los. Wel nòg strakker, ondervond een
deelnemer die met opgezwollen hand
kwam vragen of hij verlost kon worden
van zijn armband en een nieuwe kon
krijgen. Voor hem werd gelukkig een
uitzondering gemaakt. De toch al lage
prijzen werkten waarschijnlijk ook mee,
maar bij mijn weten is er niemand
betrapt op een poging illegaal ergens
aan mee te doen.

deelnemende voertuigen. Ruim vierhonderd bezoekers, waaronder voor
mij heel veel nieuwe gezichten. Ik
kan me voorstellen dat de relatief lage
kosten voor dit treffen voor velen de
aanleiding was om toch (weer) eens
te gaan. Camping De Koekoek in
Tienhoven heeft ruimte genoeg voor
al die kampeerders en anders was er
wel een plekje in een Bed & Breakfast
in de buurt. De camping ligt aan de
Lek, pal aan de dijk. En binnen een
Bea Timme krijgt in de tent bij haar
aanmelding een polsbandje omgelegd.

Hollands weer
Uiteindelijk waren er meer dan 220
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straal van zo'n twintig kilometer vind
je allerlei typisch Hollandse, karakteristieke plaatsjes. Dijken, molens, heel
veel water; buitenlandse deelnemers
hebben waarschijnlijk gedacht: 'Goh,
niet alleen in Amsterdam heb je trapgevels en grachten en molens, zo ziet
het er dus in heel Nederland uit!'
De typisch Nederlandse wolkenluchten
waren er ook. De avond voor de start
van het treffen waaide het zo hard dat
er een tak van een populier afbrak en
de auto van de familie Vuik schampte.
Stevige wagen, amper schade.
Pet over? Denk aan Piet!
Toch was er ook veel zon, zo veel
zon dat de DKW-petten de winkel uit
vlogen! Soms nog net op tijd, soms al
te laat om een zonverbrand hoofd te
voorkomen. Toen Piet Theunissen een
Helemaal origineel het typemachine,
gemonteerd op een uitschuifplank. Deze
F93 deed dienst als 'Sekretär-Wagen'.
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Het 'centrum'van het evenemententerrein
met links de grote tent en rechts achter
een van de foodtrucks de onderdelentent.
pet wilde kopen, waren ze uitverkocht!
Terwijl hij hem echt nodig had, want
hij had net iemand overgehaald lid te
worden van de DKW-club, als die tenminste van Piet zo'n mooie pet kreeg.
Piet bleef optimistisch, keek me steeds
als we elkaar tegenkwamen verwachtingsvol aan en tikte dan tegen zijn
denkbeeldige pet. “Heb je er nog één
gevonden?” Helaas, Piet! Heeft u nog
een pet liggen die u niet gebruikt? U
zou Piet er een groot plezier mee doen!
De miniatuurauto's die eerder via
de souvenirwinkel werden verkocht,
waren allemaal meegekomen naar
Tienhoven. Omdat we die voorraad
graag willen verkopen, werden de
auto's tijdens het treffen met 50%
korting aangeboden. Dat hebben
we geweten! We hebben er erg veel
mensen blij mee gemaakt. Een Britse

mevrouw vond de miniatuur-DKW
die ooit haar trouwauto was, precies
dezelfde kleur. Ze was er erg gelukkig
mee en even later verscheen haar zoon
in de winkel, om ons wat trouwfoto's
te laten zien met die trouwauto, op
zijn mobiele telefoon. En inderdaad,
precies de juiste kleur! Een kwartiertje
later was mevrouw weer terug, nu met
haar man, die ook een paar miniaturen
uitzocht. Een uur later was ze er weer,
en zei “Sorry, dit is echt de laatste
keer!”, en ze kocht voor komende
verjaardagen verschillende auto's.
En zo ging er nog veel meer over de
toonbank. Boeken, bodywarmers (de
laatste ging zaterdagmorgen voor
dag en dauw naar Ronal de Jong),
handdoeken, klokken, wekkers, sleutelhangers, badges, stickers, alsof we
het gratis weggaven!
Clublid Johan Swartele was met zijn
perfect gerestaureerde DKW Hummel in
Tienhoven aanwezig.

Souvenir-mok
Ook het treffen-souvenir, een bedrukte
mok, was optioneel en erg in trek. Je
kon zo'n beker reserveren bij je aanmelding en ophalen en betalen bij de
DKWinkel. Veel mensen hadden één
of meer bekers gereserveerd, maar
veel ook niet. De meeste deelnemers
liepen na inschrijving sowieso even
langs de tafels van de DKWinkel en
vaak wilden ze dan toch wel zo'n
herinneringsmok kopen. Maar dat
ging dus niet. We hadden zo'n twintig
mokken over voor de verkoop, maar
die vlogen in zo'n rap tempo de deur
uit, dat we met de verkoop stopten.
Net op tijd, want uiteindelijk hadden we
precies genoeg mokken om iedereen
die had gereserveerd te bedienen en
moesten daarna helaas nee verkopen
aan de mensen die toch graag zo'n
mok wilden kopen. Ook de delegatie
uit Garitz meldde zich op vrijdag. Toen
zat de sfeer er al goed in, en de heren
vonden het toen al “Sehr gemütlich!”.

Links op de foto en aan het begin van het
terrein de tent waar de deelnemers zich bij
aankomst konden melden. Dit gebeurde
allemaal probleemloos en zonder files.
Feest
Op vrijdagavond reden verschillende
food trucks het terrein op. Zo hoefden
bezoekers niet zelf voor avondeten
te zorgen, uit eten te gaan of genoegen nemen met een boterhammetje.
Maar wie wilde, koos bij zo'n truck bij
voorbeeld een Mexicaans burger, zag
hoe die ter plekke werd gebakken en
aangekleed en at de maaltijd dan op
aan de gezellige grote tafels bij de tent.
Hier en daar boden deelnemers elkaar
ondersteuning bij het vertalen van de
menukaart – “Wat is dat nou weer?”...
en zo ontstonden allerlei gesprekken.
Op zaterdag is traditioneel de feestavond, met eten. Dat was hier ook
goed geregeld. Professionele barbecue-mannen met leren schorten serveerden vers gegrillde varkentjes van

V

Foto's en filmpjes

H

Fotowedstrijd

an het treffen in Tienhoven zijn vele foto's en filmpjes gemaakt.
Wilt u deze bekijken volg dan de link op www.audkw2017.nl of ga
meteen naar https://www.flickr.com/photos/audkw2017/albums en/of naar
https://www.youtube.com/channel/UCfW3JRlq1rmHSEOKvAQLQMA

et internationale treffen heeft vast mooie foto's opgeleverd, als u
daar tenminste bent geweest. Is het nog gelukt een volle-vaart-foto
voor de kalender te maken? Reacties, vragen en foto's zijn welkom op
souvenir@dkwclub.nl

het spit, met allerlei lekkers daarnaast.
Waar je at, dat mocht je uiteraard zelf
weten; in de tent of buiten. Het weer
werkte lang mee, maar in de loop
van de avond ging een hoosbui los
boven Tienhoven. Gelukkig was de
feesttent groot genoeg zodat iedereen kon schuilen. In de tent werden
ook de beelden getoond die vrijdag
en zaterdag gemaakt waren; filmpjes
door de drone en foto's van fotografe
Iris. Geweldig om die beelden zo snel
al te kunnen zien! Niemand heeft zich
een moment verveeld, denk ik, terwijl
iedereen in principe zichzelf moest
zien te vermaken. Missie geslaagd,
zou ik zeggen. Er waren dit jaar veel
gezinnen met kinderen. Ik vond het
erg leuk ook de jongste DKW-fans zo
enthousiast te zien, vooral over de
miniatuur-DKW's. Ik weet ook zeker
dat iedereen heeft genoten van de
perfect uitgezette ritten door de mooie
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Helemaal objectief ben ik natuurlijk
niet, maar ik vond dit het gezelligste
internationale treffen ooit!
Op de site staat trouwens ook een
enquête waar u uw mening kunt geven
over het treffen. Doen, dat vinden de
organisatoren leuk, en met uw ervaringen en informatie kunt u volgende organisatoren helpen bij het organiseren
van treffens. Alvast bedankt hiervoor.
Ook bedankt voor jullie aandeel:
Anton, Bob, Caroline, Corrie, Door,
Eric, Frans, Hans, Harry, Jaap, Jan,
Janne, Jet, John, Joke, Mirjam, Niels
en Ron! Jullie hebben hard gewerkt
om een ontspannen en enorm gezellig
weekend mogelijk te maken!
MONIQUE MENTINK
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Van wrak tot schoonheid, deel 31

E

r is de laatste weken veel werk verricht aan mijn F1. Dat is te danken aan de
inzet van mijn collega Hans, die het restauratievuurtje flink heeft aangewakkerd.
Hans is ook docent aan dezelfde MBO-school voor automonteurs, waarop ik
werkzaam ben. Hij geeft daar het vak autotechniek, terwijl ik probeer de jongens
en het enkele meisje wat kennis en vaardigheden betreffende Nederlandse taal bij
te brengen. In het verleden is Hans automonteur geweest, wat goed te merken is
aan de effectiviteit van zijn handelingen. Ik sta daar altijd met bewondering naar te
kijken, net zoals bij de monteur van mijn dagelijkse auto. Zij doen geen handeling
te veel, omdat ze precies weten wat zij moeten doen om hun doel te bereiken.
Natuurlijk speelt ervaring daarbij een rol, maar het neemt niet weg dat ik telkens
weer met bewondering en een beetje jaloezie naar hun werkzaamheden kijk.

KOPPELINGSSTANG
Een karweitje aan de F1 dat al lange
tijd ‘op de plank lag’, was de montage
van de stang voor de bediening van
de koppeling. Deze stang – afstelbaar
gemaakt door middel van moeren –
was enige tijd geleden dankzij een
andere collega en diens kennissen
gefabriceerd. (Wat moet je toch zonder
kennissen, vrienden en collega’s? Dan
krijg je een auto toch niet af? Of het
kost heel veel geld. Of je bent het type
restaurateur dat alles kan.) Ik keek op
tegen de montage van de stang, omdat
ik ervan uitging dat daarvoor een gat
gemaakt moest worden in de nieuw
gemaakte zij-/bodemplaat. En gaten
maken in het plaatwerk van mijn F1,
daarvan krijg ik koude rillingen.
Op een sleutelavond pakte Hans de
stang uit het rek en ging ermee aan de
slag. Na wat passen en meten kwam
hij al snel tot de conclusie dat er amper
geboord hoefde te worden. De stang
ging namelijk vanaf de onderzijde van
het pedaal door het gat van de beplating nét na het stuurhuis naar de worm
op het koppelingshuis. Er hoefde dus
maar een klein, maanvormig stukje
plaatwerk verwijderd te worden. Wat
mij een groot probleem leek, bleek een
fluitje van een cent.
Nu werkt de koppeling van mijn auto, al
moeten we nog wachten op het moment
dat de motor loopt om te beoordelen of
hij ook goed functioneert.
BENZINEKRAAN EN -LEIDING
Het volgende projectje bestond uit het
maken van de koperen benzineleiding
tussen benzinekraan en carburateur en
het ervoor zorgen dat het geheel lekvrij
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is. Het eerste deel leverde niet al te veel
problemen op. We gebruikten de afbeelding uit de onderdelenlijst als basis voor
de leiding, die snel gefabriceerd was.
Het vinden van de juiste koppelingen
voor kraan en carburateur had nog wel
wat voeten in aarde, maar hier kwamen
we uiteindelijk ook uit.
Het dicht krijgen van de originele
MZAG kraan was een verhaal apart.
Na montage bleek de kraan door te
lekken. Het conische asje, waarop de
kraan afgedicht zou moeten worden,
bleek niet honderd procent dicht. De
ervaring van Hans als monteur was
hier weer goud waard, want hij ging
met het vloeibare schuurmiddel Cif aan
de slag om asje en loopvlak helemaal
glad te krijgen. Na een minuut of tien
met draaiende bewegingen geschuurd
te hebben, waren de vlakken helemaal
schoon en vlak. Even alles reinigen in
benzine en ziedaar: het kraantje was
ook weer dicht. De motor kan benzine
krijgen! Gelukkig bleek de carburateur
ook niet te lekken, waarmee we weer
De koperen benzineleiding komt tussen
kraan en carburateur.

een grote stap hadden gezet richting
een rijdende F1.
(Naschrift Eric: na enkele weken vakantie in Italië bleek het bekertje van de
kraan tóch nog te lekken. Ik ga nu aan
de slag met een ander materiaal voor
de afdichting.)
SCHAKELSTANGETJE
Nog zo’n langlopend vraagstuk: het
schakelstangetje aan het einde van de
schakelpook. Dit stangetje zit geklemd
om de chromen pook en loopt via een
S-bocht en een metalen dop naar de
kogel aan de bovenkant van de pook
op de versnellingsbak. De dop had ik
al een tijdje liggen (met dank aan mijn
goede Duitse vriend Günter Schneider),
maar het stangetje moest nog gemaakt
worden. Ik had zo’n stangetje, maar
dat was enerzijds niet lang genoeg en
anderzijds niet voorzien van de juiste
bocht. Het eerste probleem werd opgelost door een docent lastechniek, die het
stangetje verlengde door er een stuk
stang van 10 millimeter doorsnee en
zo’n 15 centimeter lang aan te lassen.
Voor het tweede probleem deed ik een
beroep op voorzitter en sleutelvriend
Harry. Ondanks dat hij het erg druk
had, onder meer met de organisatie
van het internationale evenement in
Tienhoven, wist ik hem toch zo ver
te krijgen dat hij met zijn lasbrander
naar Valkenswaard kwam. Door heet
stoken en vervolgens buigen ontstond
een stangetje met de perfecte curve.
Harry sneed aan het uiteinde van het
stangetje een stuk draad M10 x 1 en
voilà, mijn F1 kon ook schakelen. Weer
een grote stap vooruit!

WATERSLANGKLEMMEN
Nog een klein karweitje was het monteren van de klemmen van de waterslangen. Aangezien ik mijn auto tot in
detail à la 1931 op wil bouwen, moesten
dat natuurlijk klemmen worden zoals
ze voor de oorlog werden gebruikt.
Daarvoor werden metalen strippen
gebruikt, die met een soort splitpen
opgerold werden. Eenvoudig en effectief. In een mum van tijd had Hans ze
gemonteerd, waardoor – als het goed
is…- de radiateur en het motorblok van
de F1 nu ook met koelvloeistof kunnen
worden gevuld.
De sleutelavonden met Hans hebben er
ook in geresulteerd dat er een extra contactslot en een remlichtschakelaar zijn
geïnstalleerd en aangesloten. Tevens
is de spoelenkast voorzien van nieuwe
bobines en Regler-Schalter (getest!)
en zijn bougiekabels en -doppen aangesloten. Dat zou nu allemaal perfect
moeten werken! Ikzelf ben tezelfdertijd
bezig geweest met het maken van een
De nieuw gemaakte stalen bevestigingsplaatsjes van de remlichtschakelaar en het
tweede contactslot zijn gelakt en hangen
te drogen.

De spoelenkast (rechts-boven) is voorzien
van nieuwe onderdelen.
nieuw bovenste deel van de vloerplank achter de pedalen. De eerste
uitvoering was niet bruikbaar omdat de
plaats van de voet/startschakelaar niet
juist was. Dat is bij de tweede versie
rechtgezet. De eerste versie was een
exacte kopie van de afbeelding uit de
onderdelenlijst. Zo’n afbeelding is dus
niet kloppend voor alle F1’s, zeker niet
voor een Schneider & Korb roadster, die
een handgemaakte carrosserie heeft.
Daarvan zijn er geen twee gelijk.
CARBURATEUR F91
Om aan de carburateurperikelen bij mijn
F91 een definitief einde te maken (leeglopen, niet mooi rondlopen), besloot ik
de gasfabriek maar te wisselen. Tijdens
de onderdelenverkoop in Tweede
Exloërmond had ik een fris exemplaar
gevonden, dat ik volgens de juiste
specificaties van mijn auto opbouwde:
juist venturi, juiste sproeiers. Ik heb alles
goed schoongemaakt en voor zover
Het bovenste deel van de vloerplank in
de grondverf.

mogelijk onderdelen als vlotternaald
en membraantje gecontroleerd.
Ik dacht de montage zo gepiept was,
maar dat viel tegen. Bij de F91 heb je
beduidend minder plaats om te schroeven dan bij de latere modellen. Verder
zitten luchtfilter en pijpje voor carburateurvoorverwarming flink in de weg en
kun je maar erg kleine slagen maken
bij het los- en vastdraaien van de twee
moeren waarmee de carburateur vastzit.
Het resultaat mag er echter zijn! De
motor slaat nu, ook na enkele dagen,
direct aan en stationair loopt de motor
nu veel beter.
Deze zomervakantie – ik schrijf dit in
de laatste week van de zomervakantie
– ga ik nog het stuurhuis wisselen. Ik
ben benieuwd wat dat voor gevolg gaat
geven in het weggedrag van de F91.
INTERNATIONAAL TREFFEN
Bent u naar Tienhoven geweest? Nee?
Dan heeft u echt iets geweldigs gemist.
Het evenement is fantastisch verlopen,
mede dankzij de revolutionaire, nieuwe
opzet ervan: laag inschrijfgeld, vrijheid
van keuze maaltijden, alles op één
terrein, rondrit starten wanneer je zelf
wilt, doorlopende onderdelenmarkt in
een grote tent enzovoort. Heel veel
deelnemers gaven aan in hun nopjes
te zijn met deze opzet.
Omdat er in dit blad door anderen ongetwijfeld veel aandacht aan dit evenement
wordt besteed, wil ik dat hier niet doen.
Ik wil alleen kwijt dat ik het echt fan-tastisch vond!
Wordt vervolgd
ERIC COX
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Uw hummelende reporter
Duikt in de archieven van het type 102 / 116

O

nze Hummel heeft ondertussen
het volgende model aangenomen: DKW Hummel Super met type
aanduiding 102 en we bevinden ons
in 1959.
In eerste instantie is deze door Auto
Union gebouwd. Deze exemplaren
hadden framenummer 0102 601 401
tot en met 0102 616 665. Vervolgens
werd dit type gebouwd door Zweirad
Union met framenummer 0102/620
001 tot en met 0102/... … en in beide
gevallen met motortype 801.
In 1960 kreeg dit model typenummer
116. Dit exemplaar werd eveneens
door Zweirad Union gebouwd en vanaf
nu met motortype 805. Deze hebben
dan framenummer 116 1 000 001 tot
en met …..
Bij deze Super is het artikelnummer van
het frame 102 100 98 00 en 116 100 98
00 en dit heeft te maken met het motorblok. Uit de onderdelencatalogus blijkt
dat op het oog hetzelfde onderdeel
verschillende typenummeringen kan
hebben, namelijk 102 en 116. Naast
deze twee typenummers komen we
onderdelen tegen van andere types,
waaronder zijn voorganger, de 101.
De volgende modellen hebben tevens
een bijdrage geleverd: type 107: de
Victoria Vicky Super Luxus; type 112:
de DKW Hummel Standard / Express
Touren Sport; type 113: de Victoria
Vicky Standard, de DKW Hummel
Standard, de Express Standard en
de Express Touren Sport; type 117:
de Victoria Vicky Standard. En over
welke onderdelen hebben we het dan:
klein materiaal, de velg van type 113,
de spaken van type 107, de uitlaat van
type 112 en 117.
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Er passeren veel modellen de revue
om een duidelijk beeld te krijgen kun
je de volgende site raadplegen: http://
www.express-ig.de/ en http://victoria-oldtimer.de/bilder.htm of natuurlijk
onze eigen clubsite.
Hierboven komen de zustermodellen
Victoria en Express ter sprake en hoe
komen we tot deze mix?
Zweirad Union werd in november
1958 opgericht en men produceerde

de modellen van Victoria, Express en
DKW. In 1966 werd dit bedrijf verkocht
aan Fichtel Sachs, die in 1956 Hercules
had overgenomen. Na verloop van
tijd verdwenen de merken Victoria en
Express van de markt. In 1995 werd
Hercules verkocht aan de Nederlandse
gasapparatenfrabrikant ATAG, die ook
het merk Batavus al van de ondergang
had gered. In 1998 werd de fietsdivisie
van ATAG zelfstandig onder de naam

Accell Group. In 2017 lezen we dat
Autobedrijf Pon een bod heeft uitgebracht op twee fietsfabrikanten Sparta
en Batavus, deze ook in handen zijn
van de Accell Group.
Even weer bij de les en terug naar
onze DKW Hummel Super. Hierbij is
de benzinetank van het frame gescheiden. Deze bestaat uit twee helften en
de inhoud is gestegen van 5,5 naar
5,8 liter. Hiervan is een halve liter voor
reserve. Wat als eerste opvalt is de
sierkorf om de cilinder, en deze heeft
de volgende nummers 102 785 21 XX
en de116 785 21 XX.
Verder zien we nu een buddyseat in
plaats van een zadel, maar de mogelijkheid om een zadel te plaatsen is
aanwezig gebleven. Naast de DKW
Hummel Super geldt dit ook voor de
modellen 112 en 113, de DKW Hummel
Standard, de Express TS (Touren Sport)
en de Victoria Vicky Standard.
Achter de buddy is een bagagerek
geplaatst. De luchtpomp heeft nu zijn
plaats gevonden onder de buddyseat.
De buddyseat is verkrijgbaar in de
kleuren blauw/grijs en rood/grijs. De
luchtpomphouder die we kennen van
het type 101 heeft nu plaats gemaakt
voor een afdekplaat, 116 101 26 00.
Of dit ook geldt voor type 102 vermeldt
de onderdelencatalogus niet en ik zou
zeggen dat de luchtpomphouder op zijn
plaats is gebleven.
Ook deze Hummel kent drie verschillende typeplaatjes: 102 947 00
99 betreft de Auto Union versie. Het

nummer 102 947 00 00 en 116 947 00
00 zijn weer van Zweirad Union.
Het achterspatbord kent drie verschijningsvormen met de bijbehorende nummers: 101 110 10 00 is voor type 102,
nummer 101 110 10 10 is eveneens type
102, dan de Nederlandse uitvoering en
dan nog nummer 116 110 10 00.
Voor beide types; 102 en 116 wordt
hetzelfde voorspatbord gebruikt en
deze heeft nu nummer 102 110 01 00 en
verschilt van zijn voorgangers. Verder
is het voorspatbord versiert met een
sierkapje met nummer 116 785 12 00.
Valt hieruit op te maken dat dit zierkapje
alleen de 116 siert?
Het koplamphuis is identiek aan het
laatste model van type 101 en heeft
nummer 101 158 38 00. Mocht er een
claxon geplaatst worden dan is het
artikelnummer 101 158 38 01.
De voorvork heeft nummer 102 150 98
00 en 116 150 98 00, waarbij opgemerkt
moet worden dat de voorvork van de
102 gelijk is aan het laatste model 101.
De kettingkast, het bovenste gedeelte
heeft nummer 101/116 140 74 00 en het
onderste gedeelte 101/112 140 75 00.
Verder is er een uitlaatsteun geplaatst,
102/116 190 05 00. Bij type 101 zat de
uitlaat direct aan het frame bevestigd.
Ook de uitlaat heeft drie verschijningsvormen. Voor het Innenland,
Holland und die Schweiz gebruikt je
de 101.190.01.00. Voor de export
101.190.01.05 en natuurlijk, je raad het
al: 116.190.01.00 en dit heeft te maken
met motorblok type 805.

Er zijn weer twee type schokbrekers te
vinden op de Hummel: de SUSPA met
onderdeelnummer 102 040 01 05 en
de STABILUS met onderdeelnummer
102 040 01 00.
Het stuur heeft een wijziging ondergaan en ging van nummer 101 150
09 02 naar 102 150 08 00 en dit
stuur wordt afgedekt met een metalen
stuurplaat en heeft drie verschijningsvormen. 102 157 51 00 is voor het
binnenland. 102 157 51 01 is voor
het buitenland en 102 157 51 02 is
voor Zwitserland, en bij deze laatste
twee is rekening gehouden met de
dimschakelaar.
De koppelingskabel kent weer twee
verschijningsvormen met de nummers
101 170 73 00 en 116 170 73 00. Dit
geldt eveneens voor de achterremkabel: 102 170 74 00 en 116 170 74
00. De velgen bij dit model hebben de
maat van 23x2½. Bij type 101 begon
dit met 23x2 en vervolgens 23x2¼. De
wielnaven zijn gewijzigd, wat groter
en robuuster.
DKW Super 102 of 116. De 116 krijgt
straks nog twee verschijningsvormen;
de 116-121 en de 116-143. Ik zie, door
de typenummering de DKW Hummel
Super niet meer, een variant van door
de bomen… Tot Hummels.
HUUB BUSSCHERS
Bronnen:
Ersatzteile-katalog typ 102, typ 116,
DKW Hummel Super, Wikipedia en
Werkstatt-handbuch DKW Hummel.

G

roeten uit

Italië
Gardameer

DKW 1000
bouwjaar 1960

| 11 |

| 12 |

| 13 |

| 14 |

Onderdelenlijst Motorfiets
Nummer 98 - September 2017

pakking kurk 2 mm
4505.18197.00 pakkingset
4595.18197.00 pakkingset
4885.18197.00 pakkingset
4805.18197.00 pakkingset
144.464.0
pakkingset
4995.18197.00 pakkingset
7676.00020.00 pakkingset
4699.18196.01 pakkingset met keerringen
4595.18196.00 pakkingset met keerringen
4895.66666.00 plug zijspanbevestiging (per 3)
4595.23496.00 rem ankerplaat + remschoenen
4595.23420.01 rem ankerplaat achter
4595.23420.10 rem ankerplaat achter
4885.23420.01 rem ankerplaat achter
4805.22220.00 rem ankerplaat voor
4805.25403.00 rem stang pedaal-wiel
74363.002.90 rem voering
74363-003-90 rem voering
4601.22234.00 rem voering
74263.003.90 rem voering achter
74263.002.90 rem voering voor
74363.001.90 rem voering voor of achter
remhevel aan de naaf voor
4595.23427.00 remhevel aan naaf achter
rempedaal
4595.25401.00 rempedaal
148524.0
ring
rubber 16x41 d=18 met holte
4895.20613.00 rubber aanslag middenbok voorv

35x40cm
175/1/2
175/s
250 s/vs
250/1 /h
250/2
350 s
rt 100
rt 125/2 /h
rt 175/s
rt 175/200
rt 175
rt 175/s
rt 250/s
rt 250/h/1
rt
rt 125
rt 250/2/h
rt 250/2
125/2h 175
175/200s
rt 175/200
175s 200s
rt 175/s
rt 125 1940
rt 175-250
rt 175-350sb

4.30
23.00
24.00
34.00
30.00
23.00
43.50
28.00
52.00
57.00
10.20
13.60
5.65
5.65
5.65
15.85
19.00
16.70
13.00
13.35
18.75
16.70
13.35
11.30
11.30
4.50
5.65
1.35
1.55
2.45

Inlichtingen en reserveren: zie pagina 2 van het clubblad voor
telefoonnummers en e-mailadressen van onze aanspreekpunten.
Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden.
Grote delen uitsluitend afhalen. De DKW Club Nederland is niet
aansprakelijk voor het zoekraken van of beschadigingen aan de
postzendingen. Op verzoek verzekeren wij uw postzending.
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40285
40011
40015
40258
40256
40257
40259
40581
40575
40075
40026
40061
40541
40538
40537
40336
40876
40081
40835
40234
40462
40443
40658
40824
40861
40101
40545
40803
40556
40529

40822
40644
40155
40681
40680
40181
40428
40677
40501
40807
40162
40140
40330
40430
40431
40826
40144
40137
40134
40133
40595
40387
40410
40641
40675
40671
40143
40692
40277
40116
40646
40596
40109
40691
40208
40314
40252
40253
40774
40506
40584
40386
40389
40836
40540
40783
40805
40164

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
4595.41133.00
4595.28319.00
4805.24358.10
4895.24358.00
4995.24226.01
4805.22113.00
4701.20418.01
4701.20405.01
4701.20405.01
4595.25424.00
4595.25427.00
4601.12528.00
4701.12528.00
4601.13514.10
4505.13515.00
4505.10227.00
4701.20209.10
4601.20209.00
4895.26427.00
4805.20193.00
4895.26426.00
4995.26415.00
4505.15228.00
1817.26215.00
4505.15228.00
4601.20258.10
4701.20258.11
4601.33935.00
4505.10232.00
4895.10232.00
4505.20178.00
4701 20178 00
4701.25104.00
4601.20360/61
4995.44211.11
4995.44211.00
4805.23468.00
0000 00000 06
6113 80701 96
0000 00000 70
4505 10228 01
4896.33930.00
6312.80717.54
175118
175120
4601.20348.00

rubber achterlicht
rubber achterlicht 60x95
rubber bodem accubak
rubber buffer plunjer achter
rubber buffer plunjer achter
rubber demping achtertelescoop
rubber dop kettingkast inspek.gat
rubber handvat gashandle kraag
rubber handvat koppelingkant
rubber handvat set lang
rubber handvat set met kraag
rubber kabel achterrem achter
rubber kabel achterrem voor
rubber kettingwielmoer-kopp.pen
rubber kettingwielmoer-kopp.pen
rubber kickstarter 63mm
rubber kickstarter 72mm
rubber kopp.kabelthule
rubber oliekeerring vork groot
rubber oliekeerring vork klein
rubber onder tank achter
rubber onder tank hol
rubber onder tank voor
rubber onder tank voor met draad
rubber remhandle rubber 9mm
rubber remschakelaar aan pedaal
rubber schakelpedaal
rubber stootblok in voorvork
rubber stootblok in voorvork
rubber stroomdoorvoer dynamo
rubber tussen carb
rubber tussen carb
rubber voetsteun ovaal voor
rubber voetsteun rond 115mm (per 2)
rubber zadeldek zweefzadel dkw
rubberbus webvork set 4 ex
rubberring claxon kopl.bosch
rubberring claxon kopl.hella
rubberschijf in achterwiel
rubberthule dimschakelaar bosch
rubberthule hoofdkabel in koplamp
rubberthule kapje kabeloog
rubberthule motorkabel
rubberthule spoelenkast
rubberthule tellerkabel in koplamp
rubberveer kortste
rubberveer rolbus boven
rubberveer set (5 ex.)

rt 100

rt 175-350
rt 250 h/1
rt 250/2
rt 350
rt 250/2

rt
rt 100

rt 175+250/s
rt 175/s
rt 125
rt 175-250
rt 98 rt 125
rt 175-350
rt 175-250
rt 250 350
rt 125 175
rt 350 175/s
rt 250
200/s
rt 350
rt 125-350
250/2 350s

rt 125-175
rt 250/2
rt 125
rt 175/200
rt 250

16 mm gat

rt 125/w

rt 250/h/1
div

div
175 200 250
div

rt98/125
rt 98/125
rt 100 125

14.50
5.65
4.30
5.65
6.00
2.75
4.30
9.75
9.75
37.50
17.50
17.50
17.50
8.00
6.80
6.00
6.00
6.50
8.25
16.00
23.00
7.00
23.50
7.00
4.50
3.00
4.50
8.00
10.00
7.25
3.20
6.50
16.00
17.50
56.50
17.50
10.25
15.00
36.00
2.75
2.00
4.10
5.70
3.90
1.75
6.80
1.80
60.00

40092
40864
40303
40599
40352
40651
40439
40440
40038
40495
40380
40381
40335
40383
40372
40371
40353
40334
40020
40030
40021
40022
40023
40024
40214
40125
40249
40533
40461
40798
40884
40062
40413
40415
40414
40416
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versnellingsbak tandwielen+assen
4505.13111.00 verst bak as 2 versn
4595.65060.00 voetsteun achter
voetsteun achter stang 16.5cm
4701.20200.00 voorvork
4795.20274.00 voorvork bout met ontluchting
4505.20289.00 voorvork chroomrand
4895.20289.00 voorvork chroomrand
voorvork swingarm
voorvork veer kort
4595.20238.00 vorkpoot boven links
4505.20239.00 vorkpoot boven rechts
4595.20232.10 vorkpoot onder links
4701.20232.00 vorkpoot onder links
4795.20232.00 vorkpoot onder links
vorkpoot onder rechts
4701.20233.00 vorkpoot onder rechts
4885.20303.00 vorkpoot rechts
90026.004.01 vorksok rasmussenkl. 31mm+33mm
90026.000.00 vorksok rasmussenklem 35mm
90026.001.01 vorksok rasmussenkl. 39mm+40mm
90026.002.01 vorksok rasmussenklem 42mm
90026.011.01 vorksok rasmussenklem 49mm
90026.014.01 vorksok rasmussenklem 53mm
4795.20262.00 vorksok rubber midden
4895.20262.00 vorksok rubber midden
4701.20262.03 vorksok rubber onder
4785.24551.00 wiel voor
zadel pasagier (zonder dek)
zuigerpen
47011040500 zuigerpen 15x52
2771
zuigerpen bus
4601.10312.00 zuigerpen bus 12mm
4701.10312.99 zuigerpen bus 15mm
4505.10312.00 zuigerpen bus 18mm
4895.10312.99 zuigerpen bus 20mm

20.40
7.50
28.00
6.00
45.35
13.00
22.00
16.95
4.50
1.10
22.65
22.65
11.30
9.05
22.65
22.65
9.05
22.65
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
23.50
37.00
24.50
24.95
18.15
10.00
16.00
rt 100
17.50
rt 125
13.00
rt 175h-250h 15.00
rt 175 350
13.00
rt 250/2/s
5.20
rt 175
rt 125/175
rt 175
rt 200
rt 175-200
rt 175
rt 250
175vs
rt 175
rt 175/s
rt 175/1
rt 175/s
rt 200/1 250
rt 200/2
rt 175
rt 200/1 250
alle vs
125/2 175/2
250/2
175/2 125
125/2 250/2
175/s
250/s 350/s
175/s 200/s
250/s 350/s
250 plun
rt 175-200
rt 125
rt 125
30375
30581
30460
30449
30379
30580
30435
30461
31201
30403
31200
30794
30086
30915
30582
30438
30437
31181
30697
31193
31179
30549
30550
31202
30028
31156
30356
30551
31195
30455
30008
30370
30552
30584
30962
30585
30773

g
g
g
g
n
g
g
g
g
n
g
n
n
n
g
g
g
g
n
g
n
g
g
n
n
n
n
g
g
g
n
g
g
n
n
g
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VOOROORLOGS

aandr as klauwen
aandr as rubber houder
aandrijfas
contactpunten grondplaat
013303.0
contactpunten set 212/2415
fuse pen
fuse pen
kabel handrem
kabel koppeling
kabel rem hand+voet
kabel rem voor
ketting + tandwielen primaire
rlx 11-12
koolborstels 4 ex. taps
koppeling bediening op blok
koppeling grondplaat
lager versn.bak 6207 a
lager versn.bak 6305
3
ontstekingsnok met vervroeger
pakk kop 500 cc
raam zwengel gebruikt
raambediening
rem schoenen
rem trommel
remtrommel
rubber handremkabel
rubber schijven aandrijfas
rubber stuurhuis binnen
schokdemper
sloten cilinders met sleutel
uitlaat spruitstuk
6803 2223500000 veergaffel 50mm
versn bak as + tandwiel 20 t
versn deksel + pook
67611 90702
vrijloop
vrijloop kett tandwiel deel
wiel dicht
wieldop 185mm klemmaat

AUTO ONDERDELEN

f7 f8
f7 f8
f5 f7

f7-f8
diverse
f8 f7
f8
f7
f2-f8
f8

f2 f8
f 1 500
f7-f8
f7 f8

f 2 - f 10
f8

f7-f8
divers
f2-f8

f5/7/8 meis

divers

2.25
5.65
9.05
4.50
18.15
6.80
6.80
4.50
11.30
9.05
22.65
102.10
11.30
18.15
7.90
6.80
6.80
24.95
9.05
2.25
34.00
2.25
2.25
45.35
2.70
15.00
7.25
18.15
2.00
18.15
4.50
18.15
9.05
90.75
34.00
34.00
20.40

30467
30733
31143
30673
30608
31185
30654
30618
30570
30700
30424
31125
30328
30727
30621
30414
30657
30800
30290
31250
30016
30586
30349
30393
30512
30530
30042
31109
30269
31084
31045
30369
30801
30723
30598
30193
30342
30725
30170
30809
30736
30740
31134
30091
30304
30655

n
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n
n
n
n
g
n
n
n
n
g
n
n
n
g
n
g
n
n
n
g
n
n
n
n
n
n
n
n
g
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
g
n
g
n
n

MUNGA

3035.2225200000 aandr as kruiskoppeling
munga
achter reflector rond rood
munga
achterlicht glas oranje/rood
munga
3038.3442400000 achterlicht glas rood/rood
munga
achterlicht oranje/rood
munga
achterlicht rood/rood
munga
8862.4400302000 benz pomp electr 24v
munga
3035.4433000000 benz tank signaalgever original
munga
benz tank signaalgever naproduktie munga
6617.3300010000 bobine
munga
8862.3603800000 bobine opzet steker
munga
30363105100000 bobine voorschakelweerstand
munga
bougie adapter 18mm - 14mm
munga
1000cc
bougie waterdicht beru (iso niet bov) munga
900cc
bougie waterdicht bosch (iso tot bov) munga
bumperhoek achter
munga
3035.23215/618 cardanas centreerringen v+a
munga
8862.4050100000 cilinderkop 1000
munga
3035.3650600000 condensator set
munga
3035.3660001000 contactpunten + grondplaat
munga
3035.5340100000 deur voor links + rechts
munga
8862.3001100000 dynamo goed 24v
munga
3035.2224100000 fuse dop boven
munga
6803.2222700000 fuse dop onder
munga
3035.2221000000 fuse lagerbus boven geen draad
munga
3035.2221100000 fuse lagerbus onder met draad
munga
gereedschap stuurhuistrekker
munga
gereedschap veerspanner
munga
gloeilamp 24v 21w ba15s
munga
72601.96090009 gloeilamp duplo 24v 45/40w ba20d munga
inlaat spruitstuk 1000
munga
3035.2622500000 kabel handrem
munga
3035.2471210000 kabel hoge/lage gearing
munga
3035.2552500000 kabel koppeling
munga
3035.5491900000 kabel rolhoes bediening
munga
3035.4611000000 kabel snelheidsmeter
munga
3038.3504200000 kachel 24v
munga
3035.4471500000 kachel kraan boven
munga
ketting deurpost
munga
3035.4417500000 knipper automaat 24v
munga
knop 25mm rond m6 gat
munga
koppeling drukgroep gereviseerd
munga
massakabel aan bak
munga
3035 5401000000 motorkap
munga
3035.22306.000 rem cilinder links 27mm
munga
3038.060900.00 rem hoofdcil rep set
munga

AUTO-ONDERDELEN
22.65
1.80
8.50
6.80
14.00
14.00
40.00
105.00
79.00
60.00
17.50
10.00
8.00
26.00
7.00
6.80
17.00
34.00
34.00
35.00
120.00
25.00
22.50
26.50
22.00
25.00
17.00
8.00
0.45
8.00
15.00
55.00
43.00
49.00
12.50
25.00
63.50
23.50
33.50
40.00
1.10
29.45
2.25
22.65
42.00
42.50

31007
31006
30098
30774
30440
30796
31085
31163
31256
31057
30945
30802
31251
30124
30385
30400
31024
30590
30951
31248
30189
30444
30287
30811
30577
30798
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3035.1811000000
3035.4430100000

3038.1940200000
3039.1901002000
3038.1930200000
3038 1930200000

3035.2050400000
3035.2050500000

3035.4350300000
3038.3950102000
3035.2415000000

3035.2032100000

3038.0509002000
3038.0509001000
3038.0281001000
1817.2240510000
3035.1520600000
3035.5631300000

rem voering (4 stuks+klinken)
rem voering handremtrommel
rubber aandrijfas binnen
rubber bus wieldraagarm
rubber pook naast bak
rubber pook op wagenvloer
rubber rem hoofdcilinder
rubber stuurhuis lange huls
rubber tankbuis
ruitenwisser blad
ruitenwisser motor 24v
schokdemper
spanningregelaar 24v
spoorstang kogel linkse draad
spoorstang kogel rechtse draad
spoorstang kompleet
startmotor 24 volt
uitl achterdemper
uitl eindbuis staand
uitl middendemper
uitl middendemper
uitl spruitstuk
uitl spruitstuk
versnellingsbak
waterslang boven
watertemp meter 40-120'c

munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga
munga

40.00
6.00
12.00
10.50
11.30
24.00
3.00
13.80
12.00
11.00
20.00
37.50
20.00
35.00
35.00
54.00
100.00
145.00
25.00
90.00
300.00
42.50
22.65
150.00
29.00
75.00

40100
40548
40035
40685
40210
40221
40270
40523
40875
40670
40412
40411
40434
40686
40799
40784
40240
40656
40516
40549
40152
40565
40151
40491
40228
40090
40851
40812
40229
40551
40438
40274
40318
40546
40558
40559
40557
40247
40279
40271
40531
40119
40825
40222
40260
40829
40592
40828
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4505.15216.00
3266
4505.15207.00
4701.15217.00
4801.42301.00
4801.42301.00
4895.42401.00
4505.41101.02
4995.15212.00
9300.00596.01
4505.15226.00
0000.15216.00
4895.15220.00
4801.15205.00
4895.10251.01
4995.28323.00
4601.46102.00
4805.46102.99
4701.40202.00
4601.46102.02
4805.46102.10
4805.46102.02
4601.46102.03
4805.46102.03
4601.22245.00
4595.23440.00
4601.46102.04
4805.46102.04
4595.21205.00
4601.21200.21
4505.21200.00
4701.21200.00
4595.23455.00

4801.20402.00
5.33
4701.20424.00
4701.20422.10
4701.20423.00
4701.20415.20
4701.20415.00
4995.20430.00
4801.20433.00
4995.20434.00
4801.20432.00

schakel as 20.5 cm
rt 175/200
schakel handle veer
ks-sb-nz
schakel vinger
rt 175/200
schakel vork
rt 250 h
schakelaar dim-claxon chroom
schakelaar dim-claxon groen origineel rt 175-200
schakelaar remlicht met beugel
schakelaar vrijloop
rt 250/2
schakelautomaat borgplaat
rt 350
schakelhandle kogelknop 36mm
rt 100
schakelpedaal
rt 175/s/vs
schakelpedaal as
schakelpedaal veer
rt 175-350
schakelplaat
rt 250 h
schakelveer
rt 200/s
schroef carb.deksel 10cm
rt 250/2
schroef gereedschapdeksel bajonet rt 175-350
snelheidsmeter 60mm 100km/h
rt 125
snelheidsmeter 80mm 120km/h
rt 175-250
snelheidsmeter 80mm rubberring
rt 175/s
snelheidsmeter chroomring 60mm
rt 125
snelheidsm.chroomring 80mm (laag) div
snelheidsm.chroomring 80mm x7mm rt 175-350
snelheidsmeter glas 60mm
rt 125
snelheidsmeter glas 80mm
rt 175-350
snelheidsmeter sluitmoer in naaf
rt 175-250
snelheidsmeter tandwiel in achterwiel rt 175/s
snelheidsmeter wijzerpl.60mm 100km rt 125
snelheidsmeter wijzerpl 80mm 120km rt 175-250
spatbord beugel
rt 175/vs
spatbord voor
rt 125/2h
spatbord voor
rt 175/1
spatbord voor
rt 250/h/1
steekas achter
rt 175/s
steekas voor
rt 175/vs
steekas voor
rt 250/1/2
steekas voor
rt 250/vs
stuur chroom met chokeschroef
stuur gas draaigreep set
rt 175-350
stuur gas einddop
stuur gas glijstuk lang gleuf
stuur gas stuitnok
rt 125-350
stuur koppelinghandle
rt 175-350
stuur koppelinghandle recht
rt 175-250
stuur luchtmanette
stuur luchtmanette drukschijf
div
stuur luchtmanette hevel groen
rt 175/200
stuur luchtmanette veerschijf
div

12.00
19.75
10.00
9.05
28.00
50.00
14.50
27.50
7.50
13.50
25.00
9.05
11.00
6.80
6.80
14.00
11.75
95.00
102.00
2.00
28.00
15.50
18.00
8.40
8.00
7.50
45.00
14.50
19.50
5.65
29.45
35.00
20.00
6.00
5.65
5.65
5.65
58.00
52.50
8.10
4.50
3.70
19.00
15.00
33.00
6.00
6.00
6.00
40547
40465
40177
40098
40206
40550
40176
40127
40057
40359
40342
40040
40157
40215
40167
40290
40323
40519
40174
40527
40520
40130
40237
40676
40238
40227
40436
40437
40587
40045
40192
40018
40173
40185
40873
40683
40684
40325
40655
40857
40068
40665
40534
40838
40837
40363
40866
40865
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4701.20416.20 stuur remhandle
4601.20416.10 stuur remhandle recht
stuurplaat
4505 20208.00 stuurplaat
stuurplaat
4505.20208+div stuurplaat met beugels
3232.90161.01 stuurslot afdekplaat chroom
4505.28121.00 stuurslot met sleutel kort
stuurslot veer
4895.24201.00 swingarm achter
4595.20304.00 swingarm voor
0000 00013 51 typeplaatjes allumin. chemnitz
4595.28111.00 typeplaatjes allumin. ingolstad
typeplaatjes koper zschopau
77201
uitl.bocht chroom
4595.26302.00 uitl.bocht chroom
4505.26302.00 uitl.bocht chroom
4895.26302.00 uitl.bocht chroom
4885.26302.00 uitl.bocht chroom
4699.26301.00 uitl.bocht chroom hoog
4695.26301.00 uitl.bocht chroom laag
4595.26302.00 uitl.bocht chroom met beschadiging
4895.11115.10 uitl.bus met schroefdraad
4505.11115.00 uitl.bus zonder schroefdraad
4895.11115.00 uitl.bus zonder schroefdraad
4695.26313.00 uitl.demper klem chroom
4505.26313.00 uitl.demper klem chroom
4895.26313.00 uitl.demper klem chroom
4805.26320.00 uitl.demper visstaart chroom
77202
uitl.moer staal 36mm
4601.26303.00 uitl.moer staal 42mm
4701.26303.01 uitl.moer staal 48mm
122731.0
uitl.moer staal 52mm
4895.26312.00 uitl.pakkingkoord 4mm
2985
uitl.pakkingkoord 8mm
4601.26306.00 uitl.pakkingring
4701.26306.00 uitl.pakkingring
4505.24351.10 veer
veerelement achter
4595.24202/3 veerelement achter (set)
4895.24336.01 veerelement achter (set)
veerelement achter (set)
4995.24222.00 veerelement buitenhuls
4995.24230.10 veerelement rubber achter
4595.24230.00 veerelement rubber achter
velg v+a zwart
4505.13103.00 vers as kettingwiel
4505.10234.01 vers brons bus schakel 2

rt 175-350
19.00
rt 125
13.00
175 s
15.85
rt 175
4.50
rt 175 200
4.50
rt 175/s
7.90
6.00
175-200/2
12.25
0.60
rt 250
18.15
rt 175 vs
18.15
8.50
8.50
10.40
rt 100
110.00
rt 175 200/s 96.00
rt 175-200/2 96.00
rt 250/2
45.00
rt 250/s/vs
45.00
rt 125/2
65.00
rt 125/2h
43.00
rt 175-200/s 46.50
rt 250/2
13.35
rt 175
12.45
rt 250
19.00
rt 125
22.50
rt 175
26.00
rt 250
25.00
rt 250 h
120.00
rt 100
23.50
rt 125
16.00
rt 250 h+nz
22.00
nz 250 350
13.60
div
3.75
div
3.75
rt 125
2.10
rt 250 h+nz
2.00
rt 175 s
6.80
hobby
9.05
rt 175/s
50.00
rt 250/1/2
40.80
rt 350/s
79.40
rt 175/s
10.00
17.00
16.50
36.30
20.00
5.00

rt 175/s
rt 175
rt 175
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Restauratie DKW F5 K
De werkzaamheden van vorig jaar

E

ind 2015 is de DKW naar de
firma Lensink & Kolstee in Aalten
gebracht. Bij deze firma zullen alle
bekledingswerkzaamheden uitgevoerd
worden. Gevraagd is of de DKW begin
mei 2016 gereed kan zijn. Er wordt
gemeld dat dit moet kunnen. Men moet
eerst een paar andere klussen afmaken
voordat aan de DKW begonnen kan
worden. Echter, deze andere klussen
nemen nog zoveel tijd in beslag, dat er
voor de DKW nog helemaal geen tijd is.
Doordat één van de personeelsleden
gezondheidsproblemen krijgt schuift er
nogal wat werk op. Hier kan natuurlijk
niemand wat aan doen, het is nu eenmaal zo. Er is ondertussen wel een
extra monteur aan het werk voor allerlei
sleutelwerkzaamheden.

| 18 |

Maar goed, begin mei is er bij de firma
een open dag en de DKW moet tentoongesteld worden. Het eerste stuk
kunstleer wordt uit de rol geknipt en op
de kofferruimte vastgemaakt. Dit moet
het publiek een idee geven hoe de DKW
er uit gaat zien. Het kunstleer zit nog
niet definitief vast, het moet later nog na
gespannen worden. De rol stof waarvan
Beide foto's links: De DKW F5 K staat
tentoongesteld op de open dag van de
firma Lensink & Kolstee in Aalten voor
de bekledingswerkzaamheden.
Beide foto's rechts: Tegelijkertijd worden
de plaatdelen onder handen genomen
bij de firma ASW, zoals hier het linker
achterspatbord en het rechte voorspatbord.

het dak gemaakt moet worden ligt bij de
auto. Van de bekleding voor de zittingen
is een stukje gebruikt om een proefstuk
te maken. Dit geeft een goed beeld hoe
de zittingen er uit komen te zien. Bij de
DKW is een afbeelding uit een oude
folder neergelegd om te laten zien hoe
de DKW er uit gaat zien. Er waren al
vragen geweest of de auto een hot rot
moest worden...
Parallel aan de bekledingswerkzaamheden worden de metalen delen
onderhanden genomen bij de firma
ASW in Winterswijk. Eind 2015 zijn de
spatborden, motorkap, grille, binnenschermen en koplampen naar deze firma
gebracht. Eigenaar Dennis Kolsté zegt
dat alles in concoursstaat kan worden
gebracht. Ook bij deze firma duurt het

tot eind mei voordat met de bewerking
van de plaatdelen wordt begonnen.
De voorspatborden worden als eerste
onderhanden genomen.
Eind juni wordt er pas weer wat gedaan
aan de carrosserie van de DKW. Er zijn
sierlijsten besteld van aluminium met
spijkers er in voor de bevestiging. Deze
sierlijsten komen op de portieren en
rond de bevestingsplaats van het dak
boven de kofferruimte. Alle sierlijsten
komen in één lijn te liggen, d.w.z. dat de
sierlijsten op de portieren aansluiten bij
de net genoemde lijst. De lijsten worden
alvast in de juiste vorm gebogen. Het
kunstleer, wat op de zijkanten achteraan
moet komen, is uitgeknipt volgens een
gemaakte mal.
Het werk aan de plaatdelen gaat
langzaam verder. Eind juni zijn beide
voorspatborden en één achterspatbord
onder handen geweest. Er wordt alleen
op maandag aan gewerkt, zoals eerder
beschreven, door een oud mannetje. Bij
een volgend bezoek aan de firma begin
juli, heb ik het ‘oude mannetje’ ontmoet.
Het blijkt een bekende te zijn, voormalig
buurman Hans Buitink. Hij woonde twee
huizen verder op mijn vorige adres. De

kwaliteit die hij levert is mij bekend, dus
ik heb er alle vertrouwen in dat alles er
perfect uit gaat zien. Hans laat me één
van de achterspatborden zien. Er zitten
een paar gaatjes in. Deze zijn door
het chemisch ontroesten tevoorschijn
gekomen. Hans zal er voor zorgen dat
de gaatjes worden dicht gelast. De beide
voorspatborden zijn inmiddels aardig
ver gevorderd, er moeten nog een paar
plakjes worden bijgewerkt. Bij de grille
zijn een paar lamellen uit het verband
en deze worden door Hans gericht. Hij
werkt nu ook aan de koplampen, hierin
zitten een paar kleine deukjes die met
plamuur worden weggewerkt.
Bij een vervolg bezoek aan de firma Lensink & Kolstee blijkt dat er nu veel meer
aan de DKW is gewerkt. Het kunstleer op
Beide foto's links: Het wijnrode kunstleer
is op de kofferruimte gemaakt. Voor de
afwerking dient een in de juiste vorm
gebogen spijkerlijst. Ook aan de linker
achterkant zijn werkzaamheden gestart.
Foto rechts: Het kunstleer op de parvan
wordt in twee delen gemaakt om het
verloop van de nerf gelijk te houden.

de achterzijde zit er nu strak op en ook de
linker achterzijde is nu nagenoeg gereed.
Het kunstleer moet op twee plaatsen nog
strak getrokken worden. Links voor de
A-stijl en halverwege de parvan zit ook
al een stuk kunstleer. Het stuk kunstleer
wat op de rechterzijde moet komen is
uitgeknipt. Boven op de parvan wordt
het kunstleer later aan elkaar gemaakt,
De reden dat op de parvan het kunstleer
in twee stukken wordt gedaan heeft te
maken met het verloop van de nerf in
het kunstleer. Op deze manier worden
beide zijden gelijk. De portieren zijn ook
al onderhanden geweest. Hierop zit ook
al een gedeelte van het kunstleer. Het
moet alleen nog strakker gespannen
worden. Eind augustus is het rechter
portier helemaal bekleed, alleen de
biezen, voor het afdichten van de spleet
tussen carrosserie en portier, moeten
nog aangebracht worden.
Begin september is het plaatwerk
weer wat verder gevorderd. Het achterspatbord waar de gaatjes in zaten
is gerepareerd en strak gemaakt. Ook
beide binnenschermen zijn bewerkt. De
plaatsen die door roest waren aangetast
zijn geplamuurd. Beide motorkaphelften

| 19 |

zijn nu ook in bewerking. Veel moet met
de hand geschuurd worden. Wanneer
alle plaatdelen bewerkt zijn worden ze
in de spuitplamuur gezet.
Eind oktober, bij een volgend bezoek
aan Lensink & Kolstee, is te zien dat de
linker achterzijde helemaal bekleed is.
Beide portieren zijn nu helemaal beleed
op de biezen na. De rechter achterzijde
schiet ook al op, al moet hier nog op twee
plaatsen het kunstleer strak getrokken
worden. De beide u-profiel beugels die in
de portieren zitten zijn er uit gehaald om
ze naar de spuiter te kunnen brengen.
De profielen moeten dezelfde wijnrode
kleur krijgen als het kunstleer en de
motorkap. Wanneer de beugels bij de
spuiter afgeleverd worden zijn de andere
delen reeds in de grondlak gespoten. De
werkzaamheden schieten hier mooi op.
Zelf heb ik ook nog diverse zaken te
doen aan de DKW. De benzinetank
ligt er nog, deze moet nog gespoten
worden. De benzinetank is eerder al
onderhanden geweest om allerlei deukjes te verwijderen. Omdat de tank weer
een tijd aan de kant heeft gelegen is er
wat vliegroest ontstaan. Daarom wordt
de tank aan de buitenkant schoongemaakt en helemaal in de roestoplosser
(Fertan) gezet. Een paar dagen later
wordt de tank me schoon water en een
pannenspons helemaal afgewassen.
De beide mooi gespoten voorspatborden
liggen te wachten voor de verdere afbouw.
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Daar waar geen roest
zat verdwijnt de kleur
van de roestoplosser
en op de roestplaatsen is de kleur zwart
geworden. Een paar
stukjes worden nogmaals met roestoplosser ingestreken
en weer na een paar
dagen schoongewassen. Na het schoonmaken wordt de tank
m.b.v. een heat gun
gedroogd om nieuwe roestvorming te
voorkomen. Hans Buitink, het ‘oude
mannetje’ bij de spuiter, is bereid om de
tank te spuiten. Ik heb voor hem enkele
delen van zijn Opel GT gestraald en
als tegenprestatie spuit hij mijn tank.
Half november zijn de spatborden en
de koplampen gereed bij de spuiter.
Het zijn alleen de delen die een zwarte
kleur moesten krijgen. Alle andere delen,
zoals de grille en de motorkap, worden
later gespoten. Deze delen krijgen een
wijnrode kleur. De lak hiervoor is zodanig
gemengd dat de kleur nagenoeg gelijk
is aan die van het kunstleer.
Eind november heb ik de portierscharnieren opgehaald bij Lensink & Kolstee.
Voor de scharnieren moeten nieuwe
pennen gemaakt worden. Mijn vader
draait deze pennen uit een bronzen
staaf. Hierna kunnen de scharnieren ook
naar de spuiter om in de wijnrode kleur

De portierscharnieren zijn klaar voor
inbouw, compleet voorzien van nieuw
gedraaide bronzen pennen.
gespoten te worden. Half december zijn
ook de laatste delen gespoten en kan ik
ze ophalen. De beide U-profielen en de
scharnieren gaan terug naar Lensink &
Kolstee om weer aan de portieren gezet
te worden. René Kolstee is bezig om
mallen te maken van de portierbogen
om aan de hand hiervan het kunstleer
voor de bogen uit te knippen. René wil
in de laatste week van december de
portieren helemaal gereed hebben nu
hij de scharnieren terug heeft.
Wordt vervolgd.
GEERT van der VEER
Motorkap en grille zijn voorzien van een
wijnrode kleur, die nagenoeg gelijk is aan
die van het kunstleer.

Even voorstellen

E

en beetje uit nood geboren ben ik
dit jaar lid geworden van de DKWclub. Meteen daarna stond mijn motorfiets op de voorpagina van het volgende
clubblad. Ik kan mij dan voorstellen dat
iedereen denkt, wie is dat nu? Daarom
wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is
Herman Gorter en woon sinds 2001 in
Duitsland en ik rij een DKW RT250/2,
bouwjaar 1954. Mijn DKW motorfiets
heb ik aangeschaft in 1972, gewoon om
hiermee naar school te gaan van Velsen
naar Amsterdam, zomer en winter door,
50 kilometer heen en weer. Na aanschaf
van de DKW vroeg ik mij af waar het
gat van M18x1 schroefdraad aan de
rechterkant van het zweefzadel voor
was. Dat bleek voor de aansluiting van
een zijspan te zijn. Dan ook maar een
zijspan gekocht, een Steib LS200. Zelf
heb ik hiervoor zijspankogels gedraaid
en het zijspan aan mijn DKW gehangen.
Ik wist niets van zijspanrijden en had dus
geen rekening gehouden met toespoor,
camber en afstellen van een zijspan.
Maar door te vragen kom je verder en
ook zijspanrijden bleek leuk te zijn.
Zo ben ik in januari 1973 naar het Elefantentrefffen op de Nürburgring geweest
en heb ik de Nordschleife gereden.
Veel gezien heb ik er niet van, want
het was het hele weekend dikke mist.
Vanaf Velsen was de Nürburgring zo’n
370 kilometer rijden en in de dikke mist
en temperaturen rond het nulpunt op de
DKW een koele ervaring. Overnachten
in je tentje en hopen dat de zon nog een
keer gaat schijnen. En zoals bij de tekst
van de foto op de voorpagina stond, met
zijspan naar het Eurogespanntreffen.
Maar ook de weekenden en vakanties
waren met de DKW. De zomervakantie in 1973 ging naar Dubrovnik in het
toenmalige Joegoslavië. Vakanties reed
ik dan solo, zonder zijspan.
Met zijspan was nog meer mogelijk. Je
kon ook meedoen met de Jumbo Run,
een rit met een gehandicapte in het
zijspan. Ik heb met de DKW meerdere
keren meegedaan in Arnhem en in
Gits, België. In die tijd had ik nog een
mechanische spanningsregelaar en die
gaf de nodige problemen. Voor de rit
naar Gits had ik een 6V auto accu in het

zijspan. Als ik dan op vrijdagavond naar
Gits ging (300 km) kon ik met de extra
accu het redden tot Antwerpen. Daarna
was er zoveel licht op de snelweg dat
ik zonder licht verder reed en de accu’s
weer een beetje werden bijgeladen.
De zondag naar huis had ik geen licht
nodig en dat verliep meestal zonder
problemen. Na twee jaar ging de DKW
stuk en had ik ook wel zin in iets meer
vermogen. De DKW wegdoen kwam
niet bij mij op, gewoon laten staan en
op zoek naar onderdelen. En zo is de
DKW mijn verdere leven bij mij gebleven
en werden er geregeld weer ritten met
onder andere gehandicapten gereden.
Mijn vrouw Poulien reed dan op een
BMW met zijspan en ik op de DKW.
Het probleem met de spanningsregelaar heb ik ongeveer 35 jaar geleden
opgelost door een elektronische spanningsregelaar te bouwen. In 2010 stopte
de spanningsregelaar boven op een
mooie berg in Zwitserland. Een diode
was door trillingen stukgegaan, maar
verder functioneert de spanningsregelaar al die jaren zonder problemen. Ik
zal een volgende keer een beschrijving
van de spanningsregelaar geven.

Zwitserland, rond 2010, Susteenpass
2.224 meter.

2017 hadden we bedacht als DKW
jaar. Ik ben al een hele tijd lid van de
Duitse DKW club en we hadden gepland
om meerdere treffens te bezoeken.
Als eerste in Borkel en Schaft (175
km).Echter toen voelde ik speling in
het achterwiel. Wat bleek, een aantal
spaken had speling in de naaf. Maar na
63 jaar zijn de nippels om de spaken
te spannen echt vastgeroest. Ik had al
een tijd een andere set wielen staan
om op te knappen en dit was dus een
goede gelegenheid. Velg en spaken
verwijderd, naaf gepolijst en opgestuurd
voor opnieuw spaken met een nieuwe
velg. Een week van te voren werd ik
gebeld, de verkeerde velg was geleverd, het wiel zou niet op tijd klaar zijn.
Het volgende treffen was in Mittelbach
bij Dresden. Het was geen goed idee
om 580 kilometer naar Mittelbach te
gaan rijden met een wiebelwiel. Ik kwam
Johan ten Arve op het spoor en in het
DKW-magazijn bleken spaken te liggen,
voor leden van de club. Dus, zoals ik
begon, uit nood geboren lid geworden,
maar wel enthousiast. Toen we uit
Mittelbach terug waren was het nieuw
gespaakte wiel wel klaar. De volgende rit
naar Meinhard, ten oosten van Kassel,
is gereden met een glimmende nieuwe
velg. Het zal wel duidelijk zijn dat ik
rij met de DKW en dat is te zien. Wel
onderhouden, maar niet gerestaureerd.
Zoals de Duitsers elke keer roepen, ‘Die
hat schön Patina!’
Het DKW jaar 2017 was ook aanleiding
om over navigatie na te denken. Voor
het dagelijkse doen rij ik een Yamaha en
heb een Garmin Zume voor de navigatie
en het is toch wel makkelijk. Sinds dit
jaar heb ik ook voor de DKW met 6 volt
een voeding gebouwd voor de Garmin.
Het werkt al meer dan 2.000 kilometer
prima, dus daar zal ik een volgende keer
ook een stukje over schrijven.
Voor dit jaar is verder nog gepland een rit
naar het Bergisches Land en het Wikinger treffen in de buurt van Kiel. Voor
2018 zal ik de evenementenkalender
van de DKW club in de gaten houden,
plannen we daar ook wat van in.
HERMAN GORTER
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Fehactiviteiten
in Rotterdam word je gedwongen een
andere auto aan te schaffen, die wél
aan de vereisten voldoet. Oldtimer- en
youngtimer bezit, jonger dan veertig
jaar, wordt op deze manier in Rotterdam
nagenoeg onmogelijk gemaakt. En het
belangrijkste: er is niet met cijfers onderbouwd wat het milieu effect is van het
weren van deze groep auto’s, die maar
0,14% van het totale verkeer uitmaakt.
Kortom: een niet gemeten en vooral te
verwaarlozen milieuopbrengst.

Rechter laat oude benzineauto’s weer toe in Rotterdam
De rechtbank in Rotterdam heeft een
duidelijk signaal afgegeven dat er wel
een aantoonbare milieuopbrengst moet
zijn als oude benzine auto’s uit de stad
geweerd worden. De gemeente Rotterdam heeft volgens de rechtbank niet
aannemelijk kunnen maken dat de nu
geweerde oude benzineauto’s gezamenlijk een onevenredig groot deel van
de stikstofdioxide veroorzaken.
Doorbraak: eindelijk een
gewonnen proces
Na de verloren processen van de stichting Autobelangen tegen de verzwaarde
MRB-heffing voor diesels en LPG plus
overgangsregeling en de rechtszaak van
de KNAC tegen de milieuzone in Utrecht
is dit de eerste keer dat de rechter de
overheid nu eens niet in het gelijk stelt
over genomen oldtimer belemmerende
maatregelen.
Samen met de stichting Rotterdamse
Klassiekers en veertien gedupeerden
heeft de FEHAC beargumenteerd dat in
Rotterdam een overhaaste, oneerlijke en
veel te ver strekkende milieuzone-maatregel is genomen. Voor mensen die Rotterdam bezoeken in een ‘fout’ voertuig
is dat ineens onmogelijk en het is heel
onduidelijk allemaal omdat in de grote
steden overal andere regels gelden.
Als bezitter/inwoner van een oude auto
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Wat blijft er over van de
milieuzone in Rotterdam
De milieuzone blijft wel van kracht voor
diesels met een bouwjaar van vóór
2001. Ook blijft de regeling voor campers
hetzelfde: ze kunnen maximaal twaalf
keer per jaar de stad in om de wagen
in- en uit te pakken. Benzinevoertuigen
en auto’s met de combinatie benzine/
LPG komen weer in aanmerking voor
een parkeervergunning. De bestaande
oldtimervrijstelling voor voertuigen van
40 jaar en ouder, ongeacht de soort
brandstof waar ze op rijden, blijft zo. En
Rotterdam had al een extra regeling die
het ‘right to challenge’ wordt genoemd:
als aangetoond kan worden dat een auto
toch aan de uitstootnormen van een
toegestaan moderner en vergelijkbaar
exemplaar voldoet, dan mag hij toch de
milieuzone in.
Dat leidde al tot allerlei aanpassingen
aan auto’s om de uitstoot te verminderen:
van het aanbrengen van katalysatoren
tot inbouw van niet-originele nieuwe
motoren. Zelfs werd in een enkel geval
een oldtimer omgebouwd tot een geheel
elektrische auto - vanuit Mobiel Erfgoed
oogpunt natuurlijk een gruwel. Er is nu
ook een subsidiepotje voor dergelijke
ombouwacties. Onduidelijk blijft nu wel
of de opgelegde boetes van oude benzineauto’s, die na 1 mei 2016 in Rotterdam
bekeurd werden, nu kwijtgescholden en
terug betaald gaan worden.
Reactie gemeente Rotterdam
De gemeente houdt zich groot in haar
eerste reactie: “ het grootste deel van de
milieuzone blijft in stand. Dat betekent
dat Rotterdam een robuuste maatregel

heeft genomen.” B&W Rotterdam heeft
inmiddels hoger beroep aangetekend
en om te voorkomen dat nu al van alles
teruggedraaid moet worden het besluit
milieuzone opnieuw vastgesteld. Wordt
vervolgd dus.
FEHAC krijgt de ANBI-status
De FEHAC heeft met terugwerkende
kracht per 22 december 2016 de
ANBI-status gekregen. Daarmee is de
federatie van mobiel erfgoed clubs nu
officieel door de Belastingdienst erkend
als een goed doel waarbij ‘het dienen van
het algemeen nut’ voorop staat.
Toekenning onder voorwaarde
Aan de toekenning van de status van
Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) gaat een lang traject vooraf,
waarbij aangetoond moet worden dat
men aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet in ons geval niet alleen
het ledenbelang (clubs) gediend worden,
maar moeten vooral de belangen van
alle houders van mobiel erfgoed voorop
staan.
Verder moet een ANBI-organisatie
financieel transparant zijn, moet in een
beleidsplan vastliggen wat de organisatie in de toekomst precies van plan is
en moet in een jaarverslag rekening en
verantwoording worden afgelegd over
de besteding van het geld. Bestuurders
mogen geen vergoeding, anders dan
voor gemaakte kosten, ontvangen.
Recent besloot de Belastingdienst dat
de FEHAC aan al die voorwaarden
voldoet. Alles wat daarvoor openbaar
gemaakt moet worden staat inmiddels
onder het tabje ANBI op onze website.
Echter: aan één van de voorwaarden
voor verstrekking van de ANBI-status
voldoet de FEHAC nu nog niet: er moet
nl. in de statuten vastliggen dat bij opheffing een eventueel batig saldo naar een
andere ANBI gaat met een vergelijkbare
doelstelling.
Nu is van opheffing van de FEHAC
absoluut geen sprake, maar dit is nog wel
een formeel punt dat vastgelegd moet
worden. De leden van de FEHAC moeten
dus nog dit najaar met de wijziging in

de statuten van de liquidatiebepaling
instemmen en de belastingdienst heeft
daarvoor de tijd gegeven tot eind 2017.
Komt die statutenwijziging er niet of zijn
we te laat, dan wordt de ANBI-status met
terugwerkende kracht weer ingetrokken.
De FEHAC-leden hebben hierin dus het
laatste woord.
Niet veel andere ANBI’s in
mobiel erfgoed
Er zijn niet veel ANBI erkende instellingen op het gebied van mobiel erfgoed.
Even zoeken op internet leverde op dat
onze ‘zusterfederatie’ in de lucht, de
Nederlandse Federatie van Historische
Luchtvaart NFHL, ook een ANBI is.
Op het gebied van personenvervoer zijn
de Stichting Veteraan Autobussen, de
Stichting Standaard Streekbus en de
Elektrische Museum Tramlijn Amsterdam ook ANBI’s. Verder is het in onze
kring welbekende Nederlands Centrum
Automobiele Documentatie NCAD ook
een ANBI. Maar dan houdt het wel zo’n
beetje op; wie nog meer mobiel erfgoed
ANBI’s kent mag het zeggen.
Voordelen ANBI
De ANBI status wordt versterkt door de
Belastingdienst. Dat betekent dat het
vooral fiscale voordelen heeft. Donaties/
giften aan de FEHAC zijn nu aftrekbaar
van de inkomstenbelasting en over
legaten hoeft geen erfbelasting betaald
te worden. Verder is bijvoorbeeld de
inkoop van software goedkoper. Met de
ANBI-status is de FEHAC nu officieel
erkend als algemeen nut beogende
instelling doel en dat bevestigt onze
positie als de woordvoerder van het
mobiel erfgoed op de weg.
De ANBI-status heet niet voor niets zo:
het geeft de organisatie een zekere
status naar de buitenwereld als belangenbehartiger van een goede zaak. Wel
vergt de ANBI-status van de FEHAC dat
we open en transparant zijn, financieel
duidelijk investeren in het bereiken van
onze doelstelling en open staan voor toezicht en controle van de belastingdienst.
Een ANBI mag nooit een vehikel zijn om
belastingheffing te ontlopen.
Ledenvergadering 17 mei 2017
in Utrecht
Dit keer vond de FEHAC voorjaars ALV
plaats in het prachtige gebouw van
A.S.R. te Utrecht. Onze businesspartner
Europeesche verzekeringen, onderdeel
van A.S.R., is recent van Amsterdam
naar dit nieuwe gebouw verhuisd.

Oldtimerverzekering in de
maak
Voorzitter Bert de Boer bedankt aan
het begin van de vergadering Frank
Werneke van de Europeesche voor het
beschikbaar stellen van de mooie vergaderlocatie. Frank Werneke meldde
vervolgens de FEHAC-leden, dat de
Europeesche bezig is met een nieuwe
oldtimerverzekering, waarbij de wensen
van de oldtimereigenaar uitgangspunt
zijn geweest. De werkgroep verzekering
en taxatie van de FEHAC heeft haar
wensen ingebracht en uiteraard gaat
deze polis voldoen aan alle tien eisen
die de FEHAC aan een goede oldtimerverzekering stelt. Als deze verzekering
straks via de clubs aan de man wordt
gebracht zal de club daar ook iets aan
overhouden.
Naar een permanente overgangsregeling POR
De huidige overgangsregeling - max.
€ 122,- betalen voor een voertuig van
voor 1-1-1988 met winterstop - heeft
twee grote nadelen.
Allereerst geldt die niet voor diesels en
LPG en in de tweede plaats wordt door
de vaste grens van 1988 de regeling
elk jaar een jaartje korter tot die in 2028
helemaal afgelopen is. De FEHAC
wil een regeling met een permanent
karakter voor alle voertuigen tussen de
dertig en veertig jaar oud en heeft dit
voorstel inmiddels ook bij de informateur neergelegd. Vijf clubs maken zich
hierover grote zorgen en hebben ook
een - zij het een iets ander- voorstel
POR opgesteld als alternatief voor de
huidige regeling.
Twee clubs hebben ook zelf actie ondernomen richting politiek Den Haag. Deze
actie heeft in Den Haag voor enige verwarring gezorgd en de FEHAC heeft van
politici hierover vragen gekregen. Al met
al geen gelukkige situatie waar ook ID/
DS club op gereageerd heeft zowel per
brief als in deze ALV. Richard Schmüll
(ID/DS club) licht toe: “Door je als club
aan te sluiten bij FEHAC delegeer je
lobbywerk. Als er een probleem is, meldt
dat dan aan de FEHAC maar ga nooit
buiten de FEHAC om rechtstreeks naar
de politiek.” De ID/DS club vraagt om
een gedragscode, een afspraak van
de leden onderling, om te voorkomen
dat zoiets weer gebeurt. Na enige discussie wordt besloten dit alles niet al
te ‘zwaar’ te maken en vooral samen
voor ogen te houden dat de FEHAC de
acties richting de politiek coördineert.

Gekeken wordt nog of hierover iets in
het nieuwe Huishoudelijk Reglement van
de FEHAC moet worden opgenomen.
Twee nieuwe leden
Het eerste nieuwe lid, de Sparta bromfietsclub telt 444 leden en vertegenwoordigt
het oer Hollandse merk Sparta, dat al
in 1917 in Apeldoorn begon. De club is
opgericht in 2000. De MG T-type Owners
Club is terug van weggeweest en is
nu weer lid geworden. De opzegging
destijds werd gedaan, omdat gevreesd
werd dat de FEHAC-contributie enorm
omhoog zou gaan. Er gingen geruchten
dat het wel € 10,- per lid van de club zou
worden. Dit is met klem tegengesproken
door onze secretaris Roel Augusteijn op
een MGTTO bijeenkomst. Het is nu €
2,50 contributie per clublid en dat blijft
zo. Daarom is de MGTTO weer terug op
het vertrouwde nest. De vergadering verwelkomde deze nieuwe leden hartelijk.
Erfgoedwet en jeugd erbij
betrekken
Twee punten worden uit het Jaarverslag 2016 extra naar voren gehaald:
het enorme belang van de Erfgoedwet
waarin voor het eerst ook mobiel erfgoed
erkend wordt en het meer betrekken
van jeugd bij oldtimers. Vooral het erbij
betrekken van de jeugd is belangrijk en
elk initiatief daarvoor verdient steun. Een
suggestie uit de zaal was veel meer aan
de zichtbaarheid te werken; organiseer
ook in Nederland naar Engels voorbeeld
elk jaar een ‘ drive it day’ waarbij iedere
klassiek voertuig een ritje maakt en vraag
dan een jongere uit eigen omgeving eens
om mee te rijden.
Wensen van FEHAC en KNAC
voor nieuw kabinet
De praatpalen zijn begin juli buiten
gebruik gesteld. Bij de kabinetsformatie
heeft informateur Gerrit Zalm aan het
motorblok gesleuteld om de CU erop te
zetten. Eerder hebben de FEHAC en de
KNAC op 20 april jl. in een gezamenlijke
brief de informateur laten weten op welke
vier onderwerpen zij in de komende kabinetsperiode actie zullen ondernemen.
Tijdens de formatie actie
aankondigen
De kabinetsformatie is altijd hét moment
om de aanstaande regeringsploeg te
laten weten wat we de komende jaren
willen bereiken voor de mobiel erfgoed
bezitters in ons land. Veel organisaties
leggen hun wensen dan neer bij de infor-
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mateur, in de hoop en verwachting dat
de nieuwe regering daar rekening mee
houdt. De FEHAC en de KNAC houden
in hun brief een pleidooi voor toepassing
van een eenduidige oldtimerdefinitie in
regelgeving, een speciale kentekenplaat
voor voertuigen die ons mobiel erfgoed
vormen, het toelaten van dertig plus
mobiel erfgoed in alle milieuzones en
een betere vorm van heffing van Motorrijtuigenbelasting voor mobiel erfgoed.
Uniforme definitie in Europa
van een oldtimer
In Europa is in richtlijn EU 2014/45 art.
3 lid 7 al een definitie van een voertuig
van historisch belang opgenomen:
Elk voertuig dat door een lidstaat van
inschrijving of een aangewezen vergunningsinstantie daarvan, als historisch
wordt beschouwd en aan de volgende
voorwaarden voldoet:
1) het is tenminste dertig jaar geleden
vervaardigd of voor het eerst ingeschreven;
2) het specifieke voertuigtype wordt niet
langer geproduceerd;
3) en het is historisch bewaard gebleven
en in de oorspronkelijke staat behouden;
4) de technische kenmerken van de
hoofdonderdelen hebben geen veranderingen ondergaan.
Als deze definitie ook hier in Nederlandse
regelgeving aangehouden wordt, is
vooral bij de MRB en de milieuzones
veel te winnen omdat die nu uitgaan van
een vrij willekeurig gekozen ouderdomsgrens van veertig jaar voor een oldtimer.
Speciale kentekenplaat
voor klassieke voertuigen
De blauwe platen met witte letters mogen
nu gevoerd worden als een voertuig een
Datum Eerste Toelating (DET) heeft vóór
1 januari 1978; dat is over een half jaar
veertig jaar geleden. Bij de speciale
plaat valt te denken aan kentekenplaten
binnen het GAIK-systeem voor voertuigen die onder de oldtimerdefinitie vallen:
dus alle dertig plus voertuigen.
Landelijk gelijke regeling
toegang milieuzones
Nu is het zo dat er verschillende uitzonderingen - of helemaal geen uitzonderingen - gelden voor oldtimers in de
verschillende milieuzones. Milieuzones
zijn niet de natuurlijke habitat voor oldtimers: die komen er eigenlijk alleen op
speciale momenten: een evenement,
een trouwerij of een bevrijdingsoptocht.
Een standaard dertig plus uitzondering
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is genoeg om het stadsbeeld blijvend te
verfraaien met mobiel erfgoed.
Uitsterfbeleid MRB overgangsregeling opheffen
Er is nu een overgangsregeling voor
voertuigen van vóór 1 januari 1988 tot
veertig jaar oud. Dat is een regeling waar
steeds een jaartje van afgesnoept wordt
en die - bij ongewijzigd beleid - in 2028
helemaal afgelopen is. Dan zou voor
ieder voertuig tot veertig jaar oud het volle
pond aan MRB betaald moeten worden.
De FEHAC en KNAC bepleiten een vaste
overgangsregeling voor alle dertig tot
veertig jarige voertuigen, ongeacht de
brandstofsoort die gebruikt wordt. Dat
zou dan voor benzine een kwarttarief
moeten zijn met een gefixeerd maximum
van € 120,- per jaar. Voor diesels en
LPG kan een aangepast tarief worden
afgesproken. Beide organisaties gaan
er dan van uit dat de winterstop blijft
of een alternatief dat beter werkt om
‘het alledaags vervoer, zoals woonwerkverkeer’ onmogelijk te maken. Het
wordt dan dus als het aan ons ligt: het
normale tarief betalen tot dertig jaar,
volledige vrijstelling bij veertig plus en
de tussenliggende jaren een vaste overgangsregeling tegen een beperkt tarief
met een soort van winterstop.
Nederland slibt dicht
Het gaat weer beter met de economie,
de groeiverwachting is naar boven bijgesteld en mensen geven weer meer
geld uit. De keerzijde is dat het weer
veel drukker op de weg wordt en dat de
treinen overvol zijn in de spits.
Mobiliteitsalliantie initiatief
Als het overheidsbeleid niet wijzigt zullen
over een paar jaar files permanent het
verkeer belemmeren en zal ook een veel
beter openbaar vervoer geen oplossing
bieden.
Een groot aantal partijen, waaronder
de oldtimerfederatie FEHAC, heeft zich
verenigd om te kijken wat de oplossing
voor dit probleem kan zijn. Die deelnemende partijen noemen zich de ‘mobiliteitsalliantie’ en zij willen met de aanleg
van wegen en andere infrastructuur plus
investeren in extra openbaar vervoer
ervoor zorgen dat Nederland niet vast
loopt in de toekomst. De mobiliteit in
Nederland moet slimmer, flexibeler,
groener en veiliger is het motto. Nieuw
is dat naast de traditionele oplossingen
van meer asfalt en beter OV er vooral

ook veel verwacht van slimme techniek.
De kilometerbeprijzing komt weer in
beeld als middel om de verkeersstromen
te beïnvloeden, maar met het afhaken
van GroenLinks in de kabinetsformatie
lijkt deze oplossing weer ver weg. Ook
zelfrijdende auto’s die als een treintje
achter elkaar rijden nemen minder plaats
in en beperken zo filevorming.
Oldtimers zonder elektronica
Voor oldtimers heeft dit een keerzijde. Zij
zijn niet de categorie auto’s op fossiele
brandstof die vervangen kunnen worden
door een moderne zelfrijdende elektrische auto. Dat is ook bij beleidsmakers
bij Rijkswaterstaat doorgedrongen: oldtimers vormen een categorie voertuigen
die nooit op termijn vervangen zullen
worden: er blijft altijd een grote groep
van enkele 100.000den oude voertuigen
in Nederland bestaan. Een oldtimer is
bedoeld om in zijn toenmalige staat en
techniek mobiel erfgoed te blijven. Een
oldtimer kan niet voorzien worden van
allerlei elektronica om het rijgedrag
van buitenaf te beïnvloeden: dat vergt
ingrepen die de originaliteit verregaand
aantasten. Een zelfrijdende T-Ford gaat
er echt niet komen. De FEHAC brengt in
de mobiliteitsalliantie naar voren dat er
in alle mooie plannen toch ook rekening
gehouden moet worden met voertuigen
die niet met andere voertuigen kunnen
communiceren en die niet van buitenaf
te beïnvloeden zijn.
Wanneer zag u voor het
laatst een oldtimer in de
file?
Mobiel erfgoed, zoals wij dat koesteren,
maakt in beginsel geen ritten waarvoor
men een alternatief heeft: de moderne
auto of de trein.
Voor de langere ritten zijn we zijn meestal
onderweg naar een evenement om daar
ons erfgoed aan een breed publiek te
tonen. En dikwijls worden de echt oude
voertuigen al op een autoambulance
vervoerd. De enige keus die een oldtimerbezitter heeft is de spits mijden en
bij voorkeur niet over de autosnelwegen
rijden. En die keus wordt al gemaakt,
want zeg nou zelf: wanneer zag u voor
het laatst een oldtimer in de file? Oldtimers maken volgens recente CBS-cijfers
maar 0.02% van het aantal personenautokilometers; dat is geen mobiliteit, maar
vooral nodig om het mobiele erfgoed
te tonen en te beleven. Het is vanuit
het oogpunt van origineel houden en

niet-bijdragen aan files ook niet zo heel
logisch als we zouden moeten betalen
voor mobiliteit als het ooit tot een vorm
van kilometerbeprijzing zou komen.

Red Bull - DKW

Moving Intelligence
De FEHAC heeft een aantal business
partners die allemaal producten leveren
waar de oldtimerbezitter belang bij heeft.
Zo hebben we partners die banden,
motorolie, poetsmiddelen, verzekeringen, automaterialen en oldtimerbladen
aan de man brengen. Onze meest
recente business partner is Moving Intelligence, een specialist in voertuigbeveiliging die peilzenders, startonderbrekers
en voertuigvolgsystemen levert.
Diefstalpreventie vereist
door verzekeraars
Afhankelijk van de waarde van een
oldtimer eisen de meeste verzekeraars
maatregelen voor stalling, mechanischeen elektronische beveiliging met SCM
certificaat. Het moet dieven zo moeilijk
mogelijk gemaakt worden en als ze
onverhoopt hun slag toch kunnen slaan
is het natuurlijk handig om de kostbare
oldtimer snel weer te kunnen traceren.
Peilzenders
Moving Intelligence heeft verschillende
peilzenders in het assortiment. Ze zijn
allemaal zeer klein van formaat (ter
grootte van een luciferdoosje), draadloos, eenvoudig te installeren, met een
eigen accu die drie tot acht jaar werkt en
zo’n peilzender zorgt voor een eenvoudige diefstalopsporing in heel Europa.
Het verschil in de verschillende types
peilzender zit ’m in de levensduur, al dan
niet waterdicht en het aantal keren per
etmaal dat de zender zich ‘meldt’ bij de
alarmcentrale. Die peilzenders werken
altijd en overal en zijn zo klein dat de
overal in het voertuig zijn te plaatsen en
daardoor zijn ze ook bijna onvindbaar.
Behalve met een koppeling met een
alarmcentrale is er ook een eigen app
die inzicht geeft in de actuele status van
de peilzender. U kunt dus op vakantie
nagaan of uw zoon thuis niet indruk aan
het maken is op een vriendinnetje in uw
Aston Martin.
Startonderbreker
Een directe vorm van diefstalbeveiliging
is het aanbrengen van een startonderbreker. Die wordt geleverd met een extra
autorisatie zodat ook uw partner in de
oldtimer kan starten en rijden. Vanzelfsprekend is de startonderbreker ook

S

urfend op het Internet kwam uw redacteur bovenstaand plaatje tegen.
Zou deze tweetakt nu een stuk beter rijden, want “Red Bull geeft je
vleugels” is toch de reclamespreuk…
Het zou overigens een ludieke reclame kunnen zijn voor dit energiedrankje.

SCM gecertificeerd: hij voldoet aan de
beveiligingseisen van de verzekeringsmaatschappij.
Club en achterban aanbiedingen
Als nieuwe FEHAC businesspartner
heeft Moving Intelligence een speciale
aanbieding van haar producten voor
de leden van FEHAC-clubs. Leden van
clubs krijgen dan van de club een clubcode, die ook recht op korting geeft en
de club ontvangt dan voor ieder lid dat
een product bestelt bij Movin Intelligence
een bedrag van € 30,-. Voor clubs gaat
de aanmelding via de site: movingintelligence.com/clubaanmelding/. Al
met al een leuk aanbod van de nieuwe
FEHAC-business partner. Meer weten?
Moving Intelligence by technocon, tel:
088-99 00 000, e-mailadres: sales@
movingintelligence.com
Straatbeeld 1977 op Concours d’ Elégance het Loo
In het eerst juli weekend, toen de
praatpalen langs de snelwegen werden
afgeschaft, presenteerde de FEHAC
het straatbeeld 1977 op het Concours
d’ Elégance het Loo. Een tiental overlevers uit het oprichtingsjaar 1977 van
de FEHAC zijn inmiddels ook al mobiel
erfgoed en zij werden met trots aan het
talrijke publiek getoond werd.

1976 besluit en 1977 oprichting
De FEHAC is ontstaan uit de wens en
noodzaak om als oldtimersclubs samen
op te trekken bij de belangenbehartiging
van de eigenaars van alle klassieke
voertuigen.
Ook nu is het samen optrekken -zie
het verslag van de ledenvergadering
- nog steeds een van de belangrijkste
bestaansredenen van de FEHAC. Het
besluit tot oprichting van een gezamenlijke federatie viel op 25 oktober 1976;
dat besluit werd werkelijkheid toen de
initiatiefnemers op 7 februari 1977 bij de
notaris zaten om de vereniging Federatie
van Automobiel- en Motorfiets Clubs
officieel op te richten.
Straatbeeld 1977 met gewone
gebruiksauto’s
Om het 40-jarig bestaan te markeren
werd het Concours d’ Elégance het Loo
aangegrepen om een mooie doorsnee
te presenteren van auto’s die in 1977
het straatbeeld domineerden. Daar
stonden een Opel Kadett en een VW
Golf, maar ook de Rover SD1 die in
1977 de Auto van het Jaar was en de
wat exclusievere AMC Pacer en Matra
Talbot Rancho. En de Fiat 600 bleek
zelfs een caravantrekker.
FEHACtiviteiten, juli 2017
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Nieuwe leden
2017020 vond onze club via het Internet. Tim van
Deukom bezit een DKW RT 100, bouwjaar 1938 met het
kenteken O-MAA-137.ng 6an.Deutekom@proximus.be

2017023 was op het internationaal treffen in Tienhoven.
Paul Collins uit North Newbald, Engeland, meldde zich
spontaan aan met zijn DKW F12, bouwjaar 1964. Helaas
ontbreken verdere (adres)gegevens.
2017024 heeft ook een DKW met het stuur aan de rechterzijde. Maurice Ogier komt namelijk uit Guernsey en rijdt
in zijn woonplaat Vale een AU 1000, bouwjaar 1961. Ook
hij meldde zich in Tienhoven als nieuw lid aan en liet geen
(adres) gegevens achter.
2017025 en 2017026 zijn respectievelijk Ralf en Martina
Schnelting, die via Ron de Louw en ook weer Tienhoven
onze club leerden kennen. Hun DKW is een RT 250/2,
bouwjaar 1956 met framenummer 48592105 en kenteken
E-BJ-1956. Adresstrasse 41, (D-45147) Essen, tel. 00-49-2

2017021 kreeg Anton Rabeling toegewezen. Anton is in het
bezit van een originele NZ 350 in Wehrmacht-uitvoering.
De grijze motorfiets, bouwjaar 1940, kreeg in de fabriek
framenummer 581084 ingeslagen.

2017022 is de derde generatie die lid wordt van onze
club en een familieband heeft met ons merk DKW. Gilian
Meersman is de naam waarbij zijn opa Norbert Vermeiren
als eerste het DKW-gebeuren binnen de familie bracht.
Daarna maakte Norbert zijn schoonzoon Bart lid en nu ook
zijn kleinzoon Gilian. Opa kocht een DKW Junior, bouwjaar
1961 van ons clublid Jac Versluis. Deze is nu in restauratie
en december volgend jaar, als Gilian 18 jaar wordt, moet
de gele bolide met chassisnummer 6001-063146 weer met
een Belgisch kenteken in rijdende staat zijn. olenhoekweg
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2017027 is heel summier met de gegevens waarmee hij
zich aanmeldt. Maarten Coeneen vermeldt op zijn inschrijfformulier alleen dat het een F11 is met het Nederlands
kenteken JH-99-19. Adres: Graaf Hendrik III Plein, 88 (4889
CL) Breda, mailadres: DKW@thefreelancer.nl
2017028 kreeg een DKW Munga 4, bouwjaar 1961 cadeau
van zijn vriend, die deze DKW al 42 jaar in zijn bezit had.
De gelukkige is Richard Kops die de terreinwagen nu
klaarmaakt voor een APK-keuring zodat hij er ook nog vele
jaren van kan genieten. Adres: Seringenstraat 11 (4645 EN)

In goede staat
Te koop aangeboden DKW 1000S, bouwjaar 1964, restauratie-object, deels gerestaureerd, kleur capri-blauw met wit
dak, originele Nederlandse auto met kenteken JN-09-73,
carrosserie heeft aandacht nodig, auto is kompleet echter
in onderdelen, chassis reeds gestraald en geverfd, nieuwe
remleiding en silentblokken voor, motorisch goed, DKW is
rijdend naar Groningen gekomen en daar weggezet, vraagprijs € 2.900,-. Rino Janssens , tel. 06-16988944.

Op een leeftijd van 81 jaar biedt ik mijn DKW RT 175S,
bouwjaar 1957, te koop aan, vraagprijs € 1.957,-.9868.
Te koop gevraagd DKW SB 500 of DKW SS 500, in
onderdelen of een gestrand project geen probleem, alles
aanbieden. Tevens zoek ik DKW NZ 500 onderdelen. M
Ik zoek een DKW 1000-motorblok en biedt te koop aan
diverse DKW RT-motorfietsonderdelen. Aet.nl
Te koop gevraagd uitlaatspruitstuk nr 8861-452-01-02. J

Te koop aangeboden DKW RT100, bouwjaar 1938, in de
kleur burghoudrood, motorfiets is mooier dan in 1938, prijs
€ 2.500,-. e@telenet.be

DKWinkelnieuws

T

ijdens het internationale treffen in Tienhoven liep
een vlotte vijftiger de DKWinkel binnen. Hij stelde
zich voor als Johann Kleine Vennekate. Vennekate?
Vom Verlag? Die ja, Johann Kleine Vennekate Verlag is
niet zomaar een uitgeverij, het is een eenmansbedrijfje
dat langzaam maar zeker steeds meer boeken uitgeeft.

We konden onze voorraad boeken aanvullen met het
boek over DKW Munga: Auto Union Geländewagen
aus Ingolstadt – 1956-1968, van Jörg Sprengelmeyer.
Helemaal nieuw, in elk geval in de DKWinkel, is het
boek van Reinhold Thebis: DKW Motorrad Reparaturen, een heruitgave van het
oorspronkelijke boek uit 1931.
Uitgeverij Vennekate heeft
een rubriek 'Altes Wissen',
waar ook dit boek te vinden
is. Diepgaande informatie
over de motorfietsen die bijna
honderd jaar geleden gloednieuw uit de fabriek kwamen.
Informatie die ook nu, misschien wel juist tegenwoordig,
erg leerzaam en praktisch is.
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