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BESTUUR 

 
Hans Peters Voorzitter  

Barry Smits  Secretaris/Ledenadministratie/Internet  

Peter van Guldener  Penningmeester  

Eddy van der Molen  Techniek / Evenementen  

Vacature Redactie 

 
 

E- MAIL ADRES CLUB 

 
Voorlopig adres:  rm.rules@chello.nlrm.rules@chello.nl  

Toekomstig adres:  info@mazda626.nlinfo@mazda626.nl  
 
 

JARIG !!! 

 
 
Rob Leerveld    11 januari 

Marcel Steenbergen   19 januari 

Niels Kaandorp   22 januari 

Peter van Guldener   24 januari 

Maurice Philippen   28 januari 

Simon Elzinga    22 februari 

Louis Coelman    24 februari 

Michel Steggerda   3 maart 

Leonora van der Pijl   8 maart 

Silvio Stark    12 maart 

mailto:rm.rules@chello.nl
mailto:info@mazda626.nl
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ADVERTENTIE MAZDA IMPORTEUR  
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VOORWOORD (Jim Duim,  Mazda) 

 
 
Overspringende vonk…… 
 
Als Nederlandse Mazda-importeur huldigen wij het standpunt dat we vooruit moeten kijken. 

Immers, behaalde successen in het verleden zijn leuk, maar successen die nog behaald kunnen 
worden zijn oneindig veel leuker én uitdagender. 
 

Dat de 626 GT en Coupé geen deel meer uitmaken van het Mazda-gamma wil echter niet zeggen dat 
je je konsekwent aan bovengenoemd standpunt moet vasthouden. Uitzonderingen bevestigen nu 
eenmaal de regel. En wanneer je Hans Peters spreekt, die als oprichter en voorzitter vol 
enthousiasme iedere bezitter van een 626 GT of Coupé op straat aanspreekt om lid te worden van 

zijn club, dan springt die vonk ogenblikkelijk op je over. 
 
Als Mazda-importeur hechten wij er veel waarde aan dat Mazda-clubs voortkomen uit enthousiaste 
initiatieven van Mazda-rijd(st)ers zelf. Pas dàn kan er sprake zijn van de nodige bezieling en inzet 

voor die club. Het succes van de MX-5 Club, die inmiddels al meer dan 1.200 leden telt, is daar een 
goed voorbeeld van. Ook de RX-7 Club kent vele en louter enthousiaste leden en dit jaar wordt ook 
een begin gemaakt met het opstarten van de Mazda MX-3 Club. 
 

Net als bij de 626 GT en Coupé Club hebben deze clubs gemeen dat ze een Mazda-versie 
vertegenwoordigen die nét dat beetje meer heeft. Een uitstekende basis dus om daar binnen een 
clubverband gegevens over uit te wisselen. De club vertegenwoordigt derhalve standaard 626 GT en 
Coupé-versies tot en met 626-versies met vierwielbesturing of met turbo-intercoolers en 

elektronisch geregelde schokdempers. Elk type wordt ieder voor zich terecht gekoesterd.  

 
Voor u ligt het eerste clubblad van de 626 GT en 
Coupé Club met daarin veel wetenswaardigheden 

en ons is bekend dat er alles aan wordt gedaan 
om de 626 GT en Coupé Club tot een bruisende 
club te maken. Ook de leden kunnen daar hun 
steentje toe bijdragen, zoals dat ook bij andere 

clubs het geval is. Persoonlijke initiatieven en 
mond-tot-mond reklame worden dan ook van 
harte toegejuicht zodat de club zich op termijn 
kan verheugen op een aanzienlijk ledental dat het 

invullen van meer evenementen en bijeenkomsten mogelijk maakt . 
 
Als Mazda-importeur zullen wij, waar mogelijk, de helpende hand toesteken om van deze club een 

succesvolle club te maken. En dat dit gaat lukken; daar zijn we van overtuigd ! 
 
Veel leesplezier ! 
 

Jim Duim 
Manager Public Relations 
Auto Palace – de Binckhorst b.v. 
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VOORWOORD (Hans Peters,  voorzitter) 

 
 
 
Geachte leden, 
 
Waar zou je beter mee kunnen beginnen dan 

met een dankwoord uitbrengen aan MAZDA 
voor hun ondersteuning en erkenning van onze 
club. Eindelijk weer een GT & Coupé club voor 
de 626. Mensen, het kon niet uitblijven. Ik 
was ervan overtuigd, net als jullie, dat er 
meerdere liefhebbers zijn van GT's en 
Coupés. Een grote sportauto waar van alles op 
mogelijk is, waarop je kunt bouwen, eenvoudig 
en overzichtelijk…betrouwbaar, wat willen we 
nog meer. 
 
Na de officiële oprichting op 31 oktober 1999 is het alleen maar beter geworden, gegroeid 

en nu de erkenning van Mazda Nederland. Daarnaast staan er stapels leuke ritten en 
activiteiten te wachten. We hebben nog alle mogelijkheden om de activiteiten met onze 
eigen auto te ervaren. Ritten rijden, musea bezoeken, behandigheidsgeintjes maar ook een 
sprintje trekken of een slipschool zal zeker tot het programma gaan behoren. 
 
Algemeen: De club is opgezet door en voor 626 Coupé en GT liefhebbers met als 
doelstelling handhaving van het model uit liefhebberij. 
Een ander belangrijk punt is het feit dat iedereen die een GT of Coupé heeft of de wil 
heeft er één te kopen lid kan worden. 
 
Belangrijk is dat wij elkaar blijven steunen en ik hoop ook dat iedereen van ons een 
steentje bij wil dragen in dit clubblad. Ik ben dan ook van mening dat we allemaal aan de 
beurt komen in “Eigenaar en Auto”. We hebben in dit blad al een voorbeeldje gegeven. 
 
Verder zeker nog een extra welkom naar de nieuwe leden toe. We gaan proberen wat vaker 
te adverteren zodat nog meer mensen ons kunnen vinden. Ik ben ten stelligst overtuigd dat 
er veel meer liefhebbers rondrijden dan dat we aannemen.  
Die komen ook! 
 
Met dank en veel plezier, 
 
Hans Peters 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
 
Algemeen : De club is opgezet door en voor 626 Coupé en GT liefhebbers met als doelstelling 
handhaving van het model uit liefhebberij. Er zijn geen leeftijdsgrenzen. 
 

Volgende afspraken dienen in acht genomen te worden voor lidmaatschap bij deze club: 
 
1.  Met algemene stemmen wordt aangenomen dat de club toegankelijk is voor iedereen die een 

626 Coupe / GT rijdt of wil gaan rijden. De club en al haar leden dienen de wens van iedere 
liefhebber te respecteren en hem/haar zo goed mogelijk –in overleg- te assisteren bij de 
aanschaf van dit model. 

 

2. Aantoonbaar moet zijn dat de auto in zo´n dusdanige staat verkeert en de wil aanwezig is dat 
hij/zij daar ook voor gaat. Dit om misbruik van onze faciliteiten te voorkomen. Aanmelden tot 
verkoop bij onze club is geen probleem, mits men minimaal 1 jaar actief lid is geweest. 

 

3. We zijn met zijn allen akkoord gedaan dat er in dit 
groepsverband geen racerijen zullen ontstaan en respecteren 
iedere wet en weggebruiker, houden ons aan de snelheid en 
alle veiligheidsvoorschriften. We gaan dus niet racen, 

scheuren, raddraaien en de stoere bink uithangen. 
 
4. Indien er wensen zijn om bovenstaande (sprintje trekken, 

behendigheidsproefjes, stuurmanskracht, racen e.d.) uit te 

willen oefenen of te proberen, dan dient de club rekening te houden met de wens van die 

persoon en daar aandacht aan te schenken. Met meerdere stemmen voor kan dit worden 
toegepast in een volgende meeting en dan wel op een daarvoor geeigende lokatie. 

 

5. Wij houden ons aan alle vormen van sportiviteit. 
 
6. Ten minste om de drie maanden is er een bijeenkomst van de club. Geen verplichtingen. Wel 

verplicht is de bijeenkomst 1x per jaar voor iedereen; dit om het clubjaar te vieren. Ondanks 

deze richtlijn gaan we er van uit dat men zich bij regelmaat laat zien. 
  
7. Afgesproken is dat er tijdens de cluburen geen overdadig alcohol wordt genuttigd omdat dit de 

stemming kan beïnvloeden (dat geldt voor iedereen!). 

 
8. We werken met zijn allen mee aan een “tips” database. Zoals bekend zijn er op iedere wagen 

aanmerkingen. Deze tipsbase kan gebruikt worden om problemen op te sporen en oplossingen te 

vinden. Barry zal zijn best doen deze op internet te plaatsen zodat het voor iedereen 
toegankelijk is.  

 
9. Verder wordt de mogelijkheid geboden om je eigen auto met een foto van jezelf op internet te 

plaatsen. Eventueel een korte beschrijving met wat je zoal leuk vindt. 
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10. We maken geen data of bijeenkomsten bekend via het internet. Wel zal er correspondentie 

kunnen plaatsvinden. Na goedkeuring zal er mogelijk wel een verslag geplaatst kunnen worden. 

 
11. Wanneer een bestuurslid zijn activiteiten wil neerleggen, dient hij/zij dit tijdig aan de overige 

bestuursleden door te geven. Gedurende de tijd die het bestuur nodig heeft om vervanging te 
vinden, moet er op het aftredende lid nog een beroep gedaan kunnen worden. 

 
12. Lidmaatschapskosten bedragen fl. 60,- per jaar en per 1 juli 2001 zal het inschrijfgeld fl. 15,- 

bedragen. 

 
13. Ieder lid heeft het recht zijn/haar ontevredenheid over het bestuur of bestuurslid in te 

dienen. Het bestuur is verantwoordelijk en zal elke melding serieus afhandelen.  
 

14. Het bestuur heeft het recht om leden op grond van de volgende redenen te royeren als lid van 
de club: 

- niet nakomen van financiële verplichtingen 
- schade toebrengen aan andermans eigendom 
- beledigende c.q. kwetsende uitspraken over/gedragingen jegens anderen 

 
15. Het bestuur stelt zich verantwoordelijk voor het organiseren van 4 evenementen en 4 

clubbladen per jaar. 
 

16. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Dit 
mag eventueel aangevuld worden met twee extra bestuursleden en hun stemmen gelden. 

 
Met algemene stemmen aangenomen en geaccepteerd. 

 
 
 
 
 

EVENEMENTENKALENDER 

 

 
AutoRAI (nieuwe MX-5/Tribute), A’dam 8 t/m 18 Februari 

Oldtimerbeurs, Autotron Rosmalen 10 + 11 Februari 

Speed 2001, Autotron Rosmalen Maart 

Toerrit April/Mei  

Japanse autodag, Assen 17 Juni 

Audio festival, Lelystad 26 Augustus 

Ledenvergadering September 
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BIJEENKOMST 8 OKTOBER TE BEST 

 
 

 
Weer of geen weer,  met Mazda kom je er altijd doorheen! 

 
Dankzij Peter van Guldener, die mij al voor ging met het organiseren 

van de Zeeland – tour, was het voor mij maar inhaken. De rit, die 
overigens ook heel goed aankwam bij de overige clubleden, leek mij een 

leuk idee. Ik had het er vrij moeilijk mee maar met wat hulp van de leden (en 
al doende leert men) kwam ik een heel eind. Ik peilde eens wat men er van vond 

om bij een museum te gaan kijken, een automuseum natuurlijk. Dat was dus in orde. 
Aangezien de clubleden uit de meest verafgelegen hoeken van het land komen, leek het me 
niet onaardig om tevens iets hier in de omgeving te doen. Dat slaat altijd wel aan. De 
stukjes pasten. 
 
Vooraf de krant gebeld en een leuk verhaal verteld dat ik bij een club hoor waar men leden 
heeft met auto's die met 4 wielen kunnen sturen. Na een interview de foto gemaakt en 
daar ging ik, kop in de krant. Aansluitend promote ik de club en daarvoor stapte ik 

vervolgens naar een lokaal krantje. Mijn advies voor volgende evenementen is dan ook altijd 
te proberen een vooraankondiging in een lokaal krantje te verkrijgen. 
 
Afijn, op zondagmorgen was het zover. Regen was voorspeld, helaas. Een dag ervoor of erna 
was het erg goed weer, dat zul je ook altijd zien. Toch viel de opkomst niet tegen en het 
was al gauw erg gezellig. Leonora had voor koffie en thee gezorgd en daar 
werd dankbaar gebruik van gemaakt. We kwamen tussen 10.00 en 12.00u 
samen op het Wilhelminaplein te Best. Nadat de fotograaf van de 
plaatselijke krant was geweest en wij de auto's in verschillende opstellingen 
hadden laten fotograferen, vervolgden wij onze weg naar Bergeijk. Een lange 
sliert van Mazda-Coupe's trok ondanks het slechte weer toch de nodige 
aandacht. We hadden bijna alle soorten en kleuren in huis, dus dat wil wel. Fanatiekelingen 
die hun hart op de juiste plaats hebben, dat beloofde wat. De hele stoet trok door het 

plaatsje Bergeijk. Volgens mij een dorp dat vet gesponsord wordt door de 
flitspalenfabriek, ik heb er nog nooit zoveel op een paar vierkante meter zien staan. 
We vervolgden onze weg naar het Automuseum dat op dat moment in het teken stond van 
de Mercedes-opruiming. Unaniem waren alle clubleden het met elkaar eens dat deze 
zeepkistenshow (Eddy's idee) erg overbodig was. Vervolgens was er toch iets leuks te zien. 

Naast 'óuwe bagger' waren er ook de Amerikaanse slagschepen, zo 
groot en zo zwaar als een tram, hele series van Citroën, Jaguar en 
er waren natuurlijk ook andere aparte merken en modellen te zien. 

Het bleek de moeite waard en er werd best wel om gelachen, zeker toen wij het eerste 
remblokkie (een afgezaagd blokje op een ijzeren staaf) zagen. Werkelijk grappig. 
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Na een kop koffie zetten we de stoet voort en het hele konvooi reed binnendoor van 
Bergeijk  door Knegsel en Vessem, via allerlei binnenweggetjes tot het eindpunt, een klein 
pleintje in Middelbeers met een leuk tentje. Ik kreeg daar best wel een kick van. Het is 
toch  machtig om met zo'n hele stoet auto's op te trekken. Allemaal dezelfde modellen en 
toch zoveel verschillen onderling. Voor mij is het toch een eer te mogen optrekken met hen 
die hetzelfde voelen voor hun auto als dat ik doe. Hopelijk vinden andere coupérijders onze 
club ook in één van hun bladen en sluiten ze zich bij ons aan. 
 
Maar goed, eenmaal aangekomen bij dat restaurant kregen we gratis de zaal achterin en er 

was van alles op voorraad voor weinig geld. Ik knoopte daar een stukje ledenvergadering 
aan vast en om 19.00u vertrok de laatste naar huis. Het was een leuke dag waar ik graag op 
terugkijk en geloof me of niet, ik heb geslapen als een blok! 
 
Hans Peters 

 
 
 
VRAAG EN AANBOD 
 
Aanbod: 
  Stuurunit (origineel van GT, past op GLX) met regelbare interval à ƒ 100,- excl. 

verzending. (Hans P.) 
  Stoel in hoogte verstelbaar; vereist wel laswerk. Kussens overzetbaar. Voor ƒ 150,- kun 

je hem komen halen. (Hans P.) 
  Andere standaard onderdelen van goede kwaliteit, zoals bv. schijven. Moeten wegens 

ruimtegebrek de deur uit. Neem even contact met mij op. (Hans P.) 
  Oscillating vents (Hans P.) 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

 
  Alle emails voorlopig via rm.rules@chello.nrm.rules@chello.nl  
  Contributiegelden zullen voortaan in December geïnd worden voor het daaropvolgende 

jaar. 
 
 
 
 

LEDEN (t/m eind Jan.  2001 ) 

 

Hans Peters 626 Coupé GT 4WS (’89) 2-tone 
Eddy van der Molen 626 Coupé GT (’87) blauw 
Peter van Guldener 626 Coupé GT (’86) blauw 
Patrick  Leegte 626 Coupé GLX 2,0 12v LPG (’89) wit 
Barry Smits MX6 GT Turbo 4WS (’89) grijs met. 
Rob Leerveld 626 Coupé GT 4WS (’89) wit 
Hans Verheij 626 Coupé GLX 2,0 12v (’89) zwart 
Marcel Veugelers 626 Coupé GLX 2,0i 8v (’92) zwart 
Niels Kaandorp 626 Coupé GLX 2,0 12v (’89) zwart 
Harold van Gerven 626 Coupé GLX 2,0i 8v (’90) rood 
Loek ter Steeg 626 Coupé GLX rood 
Frank Dekker 626 Coupé GLX 2,0 12v rood 
Steven Funke 626 Coupé GLX 2,2i 12v (’90) rood 
Simon Elzinga 626 Coupé GT (’91) rood 
Leonora van der Pijl 626 Hatchback GT 4WS (’89) grijs met. 
Maria Barents 626 Coupé GT (’90) custom black 
Peter van der Ven 626 Coupé GLX 2,2i 12V (’91) zwart 
Marcel Steenbergen 626 Coupé GLX 2,0 12V ( ’89) rood 
Albert Steenbergen 626 Coupé GLX 2,0i 8V ( ’91) rood 
Maurice Philippen 626 GT? (’91) 
Louis Coelman 626 Coupé GLX 2,2i 12V ( ’90) zwart 
Michel Steggerda 626 Coupé GLX 2,0 12V ( ’90) wit 
Silvio Stark 626 Coupé GLX 2,0 12V (’89) argos zwart 
Theo Marsman 626 Coupé GT ( ’88) custom black 

Rainier van Veldhuizen 626 Coupé LX 1,6 (’86) grijs 
J.B. Wentink (mw.) 626 Coupé GLX 2,0 12V ( ’88) grijs met. 
Cornelis van Putten 626 Coupé GLX 2,0 12V ( ’87) wit 
.. Holtkamp 626 Coupé GT (’88) rood 
Simon van den Berg 626 Coupé GLX 2,0i 8V (’91) licht blauw met. 
Jan Zuidwijk 626 Hatchback GT 2,0i 8V (’86) wit 
 
 

mailto:rm.rules@chello.n
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Benelux’ grootste !! 
 
 

Ook in het nieuwe jaar 
Staan wij weer voor U klaar! 
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TECHNIEK UITGELEGD 

 
In deze eerste editie van ons clubblad beginnen we meteen goed. In deze rubriek enkele 
wetenswaardigheden over onderhoud, de technische kant van onze wagens en natuurlijk 
enkele tips. Over het algemeen genomen is het bekend dat de betrouwbaarheid van Mazda 
op een hoog peil ligt en dat de techniek je hoogst zelden in de steek  laat, maar dat laat 

niet weg dat de wagens wel aandachtspunten hebben, zeker na 10 jaar. Met wat 
creativiteit en bedachtzaamheid kun je met een Mazda meer dan 872388 op de teller 
halen. Deze rubriek heeft als doel om die punten onder de aandacht te brengen zodat jullie 
er mee aan de slag kunnen en op die manier nog langer van de wagen kunt genieten. 
 
Deze keer wil ik het graag hebben over beslagen ramen en water in je kofferbak . Dit is een 
probleem dat ik al meerdere keren ben tegengekomen. Bij ons model, zeker voor de 
‘facelift’ (1987-1989), wordt het veroorzaakt door lekkende achterlichten. De units 
bestaan uit losse delen en de afdichtrubbers laten 
het door temperatuur- schommelingen wel 
eens afweten. In de achterlicht units 
komt water te staan en als dit waterpeil te hoog 
wordt dan stroomt dit in de kofferbak in wat de 
roestpreventie niet ten goede komt en dit zorgt 
verder voor beslagen ruiten. 
De oplossing voor dit probleem is relatief eenvoudig. 
De achterlichten moeten worden 
gedemonteerd en het water eruit gehaald daarna boor je aan de onderkant in het zwarte 
plastic een paar gaten ongeveer 6mm en laat die corresponderen met de uitsparingen in de 
carrosserie zodat het water vrij kan wegstromen. Het is zeker aan te bevelen om de 
afdichting tussen de units en de carrosserie af te dichten met een siliconen kit. Zelf heb 
ik dit bij mijn eigen wagens ook gedaan en heb goede resultaten geboekt. 
 
De volgende stap is het reinigen van de kofferbak en het demonteren van de 

achterbumper. De bumperhoes zit aan een viertal haken bevestigd. Helaas geven deze de 
geest na 8 jaar en moeten in de meeste gevallen vervangen worden. Wanneer die slecht 
zijn dan is dit ook van invloed in de kofferbak. Aan de zijkanten (waar vocht blijft liggen 
door lekkende achterlichten) wordt er nu ook van buiten af op ingewerkt. 
Wees heel kritisch want ervaring leert dat je dit anders ieder jaar kunt doen. 
 
Een andere mogelijkheid is de lamp droog föhnen bij ± 70 en de onderdelen opnieuw in het 
frame van de lamp lijmen. 
 
Ik  hoop dat je hiermee je voordeel kunt doen. Heb je zelf ook nog tips of ervaringen, 
vragen of opmerkingen stuur ze naar info@mazda626.nlinfo@mazda626.nl o.v.v. Techniek Uitgelegd. 
 

Met vriendelijke groet,  Eddy van der Molen

mailto:info@mazda626.nl
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EIGENAAR EN AUTO 

 
 
Naam Hans Peters 
Leeftijd 39 jaar 
Hobby 626 GT 4WS, Postzegels, PC's, Gitaar spelen, lezen, cursussen volgen, 

ondernemen en organiseren (clubtaak als voorzitter) 

Auto 626 Coupé GT 4WS, 626 Coupé GT, 626 Coupé GLX en 626 1600 uit 1981. 
Werk Systeembeheerder, docent IT. 

 
Het begin is altijd het moeilijkst, wat was het ook al weer. Ik kreeg begin jaren '90 een baan als 
controleur en moest daarvoor door heel Nederland. Ik reed een Kadetje Berliner 1600 met een 

dubbele Weber. Pittig bakje maar tot op het pedaal toe versleten. Voor dit soort werkzaamheden 
totaal niet geschikt en daar het karretje toch al slooprijp was, eiste ik van dat ding dat hij mij 
minimaal nog naar een dealer moest kunnen brengen. Het gewicht was door al dat laswerk al met 130 

gulden per 3 maanden toegenomen dus ik had al niet veel tijd meer. 
Ik bezocht redelijk veel dealers, Opel…(slechte ervaring mee), Citroën, Renault, Peugeot en 
Volkswagen hadden voor mijn lang lijf geen fatsoenlijke stoelen of instap. Nee, ik zocht een auto 
waar ik makkelijk in en uit kon, goed kon blijven zitten na een uur en die nauwelijks de ANWB moest 

rijk maken. 
Een van mijn beste kameraden wees mij toen op Mazda waarop ik direct al zei dat die te duur waren 
voor mijn portemonnee. Maar goed, kijken kan altijd. Daar stond een nette 2de hands 323, 4-d voor 
niet al te veel geld en riep de verkoper erbij.  Nadien nog een babbel met een kennis en mijn vader 

erbij. Ja, ik was toen maar voorzichtig…. Men wil allemaal te veel te snel en uiteindelijk kost het mij 
geld. Nadat de zaak was besproken en de verkoper de papieren ging halen, liep ik wat rond en zag 
een 626 GLX Coupé (Custom Black).  Ik ging er voor de gein in zitten en alles paste perfect. Ik 
dacht eigenlijk helemaal niets en was direct verkocht. Tjonge, wat een bak zeg, alles 

zit en past. Uitstraling en karakter. Zoals ik al zei tegen de reporter van 
Autonieuws; eens in je leven vind je de perfecte auto. 
Praten en praten. Pa vond het niet leuk want er moest een bank bij komen, 
hij zag trouwens veel liever een klein, zuinig 4-d (och sommige ouders…). 
Ik was niet van plan om een auto voor de familie te kopen dus dat was gauw in 
de kiem gesmoord. Na de verkoper zijn kop scheel te hebben gezeurd kwamen we 
een prijs overeen. Er zat standaard al gas in voor mijn werk, dus…wat wil ik nog meer. 
 

PATS - BOEM 
 
Na een kleine 4 maanden flink veel plezier en lo l kreeg ik een ongeluk, gedeeltelijk mede 
verantwoordelijk en 8000,- schade. Via kennissen netjes opgeknapt en ik ontdekte op een sloop de 

vele varianten van zo'n coupé. Zo kocht ik bij v. Deijne in Volkel een cruise-control, airco, 
koplampleveling etc…Inmiddels was de auto aan dure vervangingen toe en ik besloot deze in te ruilen 
voor een 2.0i want ik had gehoord dat er ook 16 klepbakjes bestonden. Had ik een injectie op mijn 
auto dan kon ik er in ieder geval een 16v in toveren. Na ongeveer een paar uur rond te hebben 

gerinkeld vond ik in midden Nederland een dealer met de goedkoopste 2.0i. 
Tevens kreeg ik bij de firma Hoebeke in Rilland te horen dat zij ooit een GT hadden met 4-
wielsturing. Bestaan er toch maar een paar van en ik had het geld niet al kon ik er überhaupt één 

vinden. Er naar toe werken (Rilland) kon wel, hij zou hem ooit eens inruilen? 
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Afijn, ik ging verder en kocht dus een rode 2.0i, bouwde ook deze helemaal op en daar stond ie. 
Begin 1991 (face-liftmodel) met 160.000 op de teller, altijd goed om ooit tegen een oudere GT in te 

ruilen, dacht ik. Ondertussen zocht ik verder naar het verhaal achter de GT's en kwam via via weer 
bij die garage in Rilland uit. De beste man nam alle tijd van de wereld om mij het hele verhaal uit te 
leggen, terwijl hij niet eens meer de auto in het bezit had. Dit was dus dure tijd voor zo'n bedrijf. 
Echt fantastisch, de meeste lui hadden de hoorn er al lang dubbel en dwars opgegooid. Ik besloot 

eens naar Rilland te gaan en daar stond de auto…gek werd ik ervan…helemaal dol. Op en top 
vakkundig opgebouwd en hij stond zomaar aan de overkant van de straat. Je kent die dingen wel, 
alles staat aan de overkant. 
Wat moest ik doen om die kar in mijn bezit te krijgen. Via Hoebeke hoorde ik dat de eigenaar nogal 

financieel minder te besteden had gekregen en besloot na een half jaar hun te vragen of ze eens 
voor mij wilde polsen. Verkoop zat er niet in. Weer een half jaar later belde ik zelf aan en we 
hadden een leuk gesprek doch zijn vraagprijs was voor mij nog te hoog. Ik adverteerde voor mijn 
auto doch ik kreeg het geld niet bijeen en tenslotte besloten we te ruilen met bijbetaling. 

 
IK HAD DE GT MET OPTIE 4-WIELSTURING !!!! 
 

Dat de wagen niet in goede staat verkeerde 
wist ik natuurlijk al. Iemand die eerst zoveel 
vraagt en dan de auto met bijbetaling omruilt 
roept altijd vraagtekens op. Ik was inmiddels 

kind aan huis bij Tonnie van Deijne te Volkel 
ja…en daar bleef ik achteraf nog wel een week. 
 

Hoebeke had de auto verder prima 

onderhouden, daar viel technisch niets op aan 
te merken doch er was goed in geleefd. 
Nieuwe uitlaatstukken (bij elkaar 1000,-), 
stoel kapot, reinigen, opties verbouwen…, 

tjonge…een rib uit mijn lijf. Op dat moment haperde ook nog de 4-wielsturing. Tweedehands kom je 
dit dus niet tegen aangezien er maar zo'n 5 coupés zijn en een 14 Hatchback-modellen. Na lang 
zoeken en neuzen gestoten te hebben, vond ik samen met enkele vrienden waaronder Hendrik Jan 
Zwerver en Gerard Kreijveld, de oplossing. Hij verbeterde het idee en werkte het schematisch 

fantastisch uit tot een serieus project. 
 
Ondertussen had ik Marcel Boom leren kennen die een Hatchback 4ws had en met hem heb ik samen 
het idee aangepakt om de 4ws te analyseren. Toen hij de kop van zijn motor kapot reed nam ik de 

auto over, restaureerde ‘den mobiel’ en verkocht hem. Niet lang daarna had Hans V. een coupé te 
geef. Ik wilde mijn GT sparen dus er moest iets gebeuren. Rond dezelfde tijd belde er nog een dame 
uit omgeving Breda. Zij had nog een 626 uit 1981 waar niemand in geïnteresseerd was. Na wat 
gekletst te hebben bezocht ik haar en omdat ik de enige was die de moeite nam te komen kijken, 

kreeg ik de auto voor een fles wijn. Deze hardtop was nagenoeg nieuw en heeft altijd in de garage 
gestaan. Ze kocht 2 jaar later een RX-7 en liet de 626 in 1984 voor wat het was. Wel een paar keer 
per jaar rijden, keuringen en dan weer garage. Alles was nieuw aan deze auto….. ikke blij als een 
klein kind. Prachtig. 
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Na de start met mijn GT ontdekte ik Paul Hasperhoven met een advertentie in Autoweek. Vreemd 
dat hij niet op mijn advertentie reageerde dacht ik dus effe bellen. Hij bleek wel gereageerd te 

hebben maar kon mij niet bereiken en na een paar uur lang de PTT te hebben ver-miljonaird besloten 
we om iets te doen. Paul had de Japanse autodag in Almere geregeld en Marcel en ik werden hier dus 
ook voor uitgenodigd. Een paar maanden later kwamen de eerste 5 bij elkaar.  Ik, Eddy, Patrick, Paul 
en Peter die toen nog een GLX Coupé had. 

 
Verder is het eigenlijk allemaal zo gelopen. Ik nam tussen de pannenkoeken pen en papier ter hand 
en begon een samenvatting te schrijven, stuurde later de notulen rond en werd tot voorzitter 
benoemd. Iets wat ik erg graag doe en zeer zeker van mijn hobby. 

 
Ik wil hierbij graag van de mogelijkheid gebruik maken alle leden te bedanken voor de bijdrage als 
lid van deze club en ik hoop dat we met z'n allen een hele fijne tijd tegemoet gaan. 
 

Bij deze, iedereen een sportieve en gezonde toekomst. 
 
Hans Peters 

 
 
 
 
 
 
 

Reparatie 4 - Wielstur ing 
 
 
Na anderhalf jaar analyses en research zijn we 
er eindelijk volledig in geslaagd om de 4WS 
van Mazda te repareren tegen geringe kosten. 
Vraag ook voor dealerkorting. 
 
Info bij  
 
Hans Peters 
Kon. Julianaweg 157 
5684 VD Best 
0499-391092 
 

It’s better for them, 
                      It’s better for you 
 
 

 

APK - KEURINGSTATION 
 

FRIEZENKAMP 
 
 

Voor alle soorten keuringen en reparaties 
Ook roetmetingen 

 
Geen afspr aak nodig 

 
Iedere werkdag van 09.00u tot 16.30u 

 
Op vertoon van ClubCard voor leden 
van de Mazda 626 GT & CoupéClub 

 

10 gulden kor ting 
op een APK-keuring 
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E. H. B. O.  

 
 
Hallo allemaal, 
 
Even voorstellen: ik ben Maria en ik heb een Mazda 626 GT Coupé met ABS (Custom Black). 
Daarbij wil ik  ook graag zeggen dat ik blij ben dat ik bij de club mag zijn. 
  
Het leek mij een leuk idee om een stukje te schrijven over de E.H.B.O.  
Vooral omdat wij toch met de club willen toeren en het ook zo van 
belang kan zijn. 

Meestal als je bij een ongeluk betrokken bent, raak je in 

paniek en weet je niet wat je moet doen. Het is natuurlijk niet te 
hopen dat het gebeurd maar hier zijn in ieder geval enkele dingen 
die van belang kunnen zijn als je in zo’n situatie terechtkomt. 
 
VIJF BELANGRIJKE PUNTEN: 
 
  OP GEVAAR LETTEN    

om je heen kijken of alles veilig is voor jezelf, voor het slachtoffer en voor anderen, 
en indien er gevaar dreigt het gevaar wegnemen of slachtoffer verplaatsen indien 
mogelijk  

 
  NAGAAN WAT ER IS GEBEURD / WAT IEMAND MANKEERT  

Je probeert zoveel mogelijk informatie te krijgen van de mensen om je heen zodat je 
een indruk krijgt WAT er is gebeurd en HOE het is gebeurd. Dat is belangrijk voor als 
er hulp komt bijv. van politie en/of ambulance. Natuurlijk moet je iets kunnen zeggen 
over de toedracht. 
Dan ga je kijken wat iemand mankeert en of het ernstig is. Je gaat vragen stellen aan 
het slachtoffer als hij/zij nog bij kennis is. Is dit niet het geval, dan laat je meteen 
iemand bellen voor deskundige hulp. 

 
  HET SLACHTOFFER GERUST STELLEN  

Dat doe je door met hem of haar te praten en te vertellen dat er hulp onderweg is. Je 
kunt ook een slachtoffer troosten door bijv. een schouder om hem/haar heen te 
leggen. Dat geeft een gevoel van veiligheid en dat er voor die persoon gezorgd gaat 

worden. 
 
  ZORGEN VOOR DESKUNDIGE HULP  

Dat doe je om ervoor te zorgen dat de hulp komt die je op dat moment ook nodig hebt:  
Politie, Ambulance, brandweer. Je gaat nooit zelf bellen, dat laat je altijd iemand 
anders doen en je zegt hem ook dat hij terug moet komen om jou verslag uit te 
brengen. Als je twijfelt laat je nog een keer iemand bellen. 
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Je blijft zelf bij het slachtoffer of er moet niemand in de beurt zijn dan ga je, indien 
er geen telefoon is, aandacht trekken door te claxonneren òf als er iemand in de buurt 
woont er naar toe te gaan voor hulp. Maar ga altijd zo snel mogelijk weer terug naar 
het slachtoffer. 
 

  IEMAND HELPEN, OP DE PLAATS WAAR HIJ LIGT OF ZIT  
Is van belang omdat er verschillende dingen aan de hand kunnen 
zijn zoals bv. botbreuken, een gebroken nek, een open 
borstwond, hoofdwond, enz.  Maar, wanneer er gevaar dreigt te 

komen van buitenaf zoals bij een trein, dan dien je het 
slachtoffer toch te verplaatsen. Dat geldt zo ook als de auto 
waar het slachtoffer inzit begint te branden of dreigt in 
vlammen op te gaan. De veiligheid van het slachtoffer gaat 
altijd voor en dan is verplaatsing noodzakelijk. Wel zo 
voorzichtig mogelijk en alleen maar zover tot het slachtoffer 
veilig is en niet verder. 

 
Zo is het ook van belang om in iedere auto een verbanddoos te hebben. In iedere auto zit 
onder de rechtervoorstoel een lade, die bij uitstek geschikt is voor het bewaren van een 
verbanddoos. 
 

Ik  hoop dat jullie het fijn vinden om deze dingen te weten om zo een veilig gevoel te 
hebben als wij onderweg zijn. Niet alleen voor mij maar ook voor jullie is het van belang om 
veiligheid voorop te stellen waar wij ook zijn en elkaar te kunnen helpen indien het nodig 
zou zijn. 
 
Mocht je nog vragen hebben of vind je het fijn om hier nog meer over te weten dan kun je 
mij schrijven via info@mainfo@mazda626.nl o.v.v. EHBO. 
Ikzelf hoop dat ik  nog meer van deze stukjes mag schrijven en dat ze geplaatst worden in 
ons clubblad. 
 
 
Reactie voorzitter: 
Nou Maria, bedankt voor je inzet en we zouden het erg op prijs stellen wanneer je in ieder 
blad een stukje zou willen schrijven. Autorijden gaat helaas nu eenmaal gepaard met 
ongevallen. Wij hopen het nooit te moeten gebruiken maar…welkom bij de club en veel 
succes met je column. Mensen, als er vragen zijn, leef je uit! 
 
Heb zelf al meteen een vraagje. Ik verbrand me nogal eens wanneer ik met de auto bezig 
ben, uitlaatje enzo… Enig idee wat ik moet doen als het fout gaat? Wat voor soort 
verbandtrommel heb ik nodig, zijn die duur en kan ik daar ook brandwonden mee 
behandelen? 

Rautek greep 

mailto:info@ma
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EIGENAAR EN AUTO 

 
 
Naam Barry Smits 
Leeftijd 22 jaar 
Homepage http://users4.50megs.com/mx6http://users4.50megs.com/mx6 
Auto Mazda MX-6 GT Turbo 4WS winning silver 1989 

Werk Machinebouwer 

 
Wat doe je als je net je rijbewijs hebt, je gaat kijken voor je eerste auto. 
Na 2 weken was ik het zat, ik moest een auto hebben. 
Ik zoek altijd een soort auto die anders is dan normaal, iets speciaals. 

Maar ja, als je nog studeert heb je weinig geld te spenderen. 
Dus dan maar een oud gebakje, een Nissan Cherry 1.5 GL uit 1985. 
Met deze wagen heb ik de nodige kilometers afgelegd, vooral omdat ik graag in België en Duitsland 

tour, het is toch om de hoek. 
Na een jaar in deze stuiterdoos te hebben gereden, was deze rijp voor de sloop. 
Het werd te duur om de wagen nog klaar te maken voor de APK. Vier nieuwe banden, veren aan de 
voorzijde vervangen (verlaagd met haakse slijper), uitlaat lek en nog wat dingen. 

Dan komt de vraag, wat wordt de volgende wagen? 
Ik dacht aan een Peugeot 405/605, Nissan 200 SX, Toyota Supra, totdat een vriend van me wees op 
een Mazda 626 coupé.  Een Mazda 626 coupé?, die ken ik niet. 
Ik pakte de krant en zocht naar enkele 

coupés die in de regio te koop stonden. 
Hoe meer ik naar het model keek, hoe 
mooier ie werd. 
Zo kwam ik uit bij een autohandelaar in 

Deurne, deze had een MX-6 GT 4WS in de 
aanbieding. 
HFL 8000,- wel erg duur, dat kon ik niet 
betalen. 

Helaas, het was wel een schitterende 
wagen. 
Ik dacht, laat ik maar eens een proefrit 
maken in een 626 en dan zien we wel. 

Dus ik maak een afspraak bij een dealer in 
de buurt die een rode GLX had staan. 
Na een uur te hebben rond getuft, was ik helemaal onder de indruk van de wagen. 
Zit lekker, stil en het gevoel dat je iets speciaals rijdt. 

Het nadeel was dat deze wagen op LPG liep en 225000 kilometer op de teller had staan. 
 
De Vondst dan maar, en jawel een 626 GLX coupé 2.0 12v 1990, rood. 
Elektrische ramen, elektrische spiegels en centrale vergrendeling. 

Trots als een pauw reed ik vanuit Klundert, in mijn 626 GLX coupé, naar huis. 
Na een week was ik echter niet zo trots meer, slechte lak en naar mijn mening te weinig vermogen 
hadden ervoor gezorgd dat ik toch weer aan de MX-6 was gaan denken. 

Ondertussen had ik het internet afgezocht en was tot ontdekking gekomen dat de 626 coupé buiten 
Europa, de MX-6 genoemd wordt. 

http://users4.50megs.com/mx6
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Na een maand in de GLX te hebben gereden kapte ik de knoop door. 
Met wat bijbetalen kon ik het net redden en was ik in het bezit gekomen van een Canadese MX-6 GT 

Turbo 4WS. 
 
Ik wist dat je een turbo motor alvorens op zijn staart te trappen eerst warm moet laten draaien. 
Na dit gedaan te hebben heb ik even op het industrie terein mezelf uitgeleefd. 

Wow, wat een power, dit is wat ik wil, snel, luxueus en iets dat niemand heeft. 
En wat een luxe, alles elektrisch, cruise controle, oscillating vents, ruitenwisser met regelbare 
interval stand, lm velgen, mistlichten voor en een 2.2i 12v turbo intercooled motor. 

 
Op een zaterdagmiddag in maart vorig jaar, was ik bij een autodemontage bedrijf in de buurt en 

zocht naar een einddemper. Ik zag daar 2 mannen bezig aan een 626 hatchback en vroeg of ze 
aldaar ook 626-en van 1989 hadden. Nee, was het antwoord. 
Hans Peters en Peter van Guldener stelde zich aan mij voor en wilde wel eens weten wat voor auto ik 
reed. Toen ik vertelde wat ik in bezit had kwam de inmiddels overbekende reactie van Hans: WAT! 

Om middernacht ging ik pas naar huis en was vanaf die dag lid van de club. 
Hans en ik hebben veel van elkaar geleerd en zijn goede vrienden van elkaar geworden. 
 
Nu, een jaar later en inmiddels secretaris en webmaster van onze club, ben ik nog net zo 

enthausiast als een jaar geleden. 
Het is een voorrecht om in een Mazda 626 te rijden, het geeft een speciaal gevoel wat andere 
auto ’s niet kunnen geven. 

 
Met vriendelijke groet, 
Barry Smits 
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DE KENTEKENPLAAT 

 
 
Even een klein stukje over onze kentekenplaten. Toen ik bij het APK-keuringstation 
Friezenkamp zag dat een auto werd afgekeurd op zijn kentekenplaten wilde ik er het mijne 
van weten. 
Zoals bijgevoegde foto al te kennen geeft, barst het van de nummers en codes naast het 
voor ons bekende registratienummer.  Omdat per 1 juni 2000 verplicht is geworden andere 
(onderstaande) platen te monteren wordt er nauwelijks naar de bevestiging gekeken.  

 
Wanneer een van die 
nummers onleesbaar 

wordt door beschadiging 
of dat er een gat op die 
plaats zit ter 
bevestiging, dan wordt je 
auto resoluut afgekeurd. 
Deze moeten allen 
zichtbaar en leesbaar 
zijn tijdens de APK. 
 
Het komt nogal eens 
voor dat men vlug - vlug 

plaatjes ging plakken en na de herkeuring kreeg men te horen dat men weer nieuwe platen 

kon gaan kopen omdat die persoon een gat had gemaakt op de plaats waar de code stond. 
Jammer van de centen dus. 
 
De prijzen van kentekenplaten variëren nogal. In Eindhoven kun je ze voor 50,- direct 
meenemen. Je kan er ook één of twee dagen op wachten en dan kosten ze bij o.a. Wasser 
maar 30,-. 
 
De euro is bevroren en staat op 2,20371. Omgerekend kost die plaat met de nieuwe BTW 
afgerond waarschijnlijk ƒ 42,95 x 19% = ƒ 51,11. In Euro’s wordt dat ƒ 51,11 : 2,20371 = 
23,19 Euro. En dat ronden we natuurlijk af naar 25 Euro. Met andere woorden, de prijs 
stijgt dus keihard met f 5,09. 
Krijg ik gelijk of niet? (Nee hoor, Redactie) 

 
 
Hans Peters / Marco Sommen 
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Autobedrijf 
Van Gerwen & Zn v.o.f. 

 
 

Fr. Verhagenstraat 2 
5504 CC Veldhoven 

Telefoon receptie  040-2532271 
 

Openingsti jden werkplaats 
maandag t/m vri jdag  
08.00 tot  17.30 uur 

zaterdag 09.00 tot 13.00 uur 
 

 
Op vertoon van club kaart  kri jgt  ieder l id van de 626 GT en Co upéclub 10% korting 

op alle onderd elen . 
Veel succes en een goede start voor 2001 namens het hele bedrijf . 

 
 

 
 
 
 
 

Magazijn opruiming  
 

Het duurde wel 15 jaar voordat dit magazijn opgeruimd werd. 
Nu is het dan zover en de hele zooi is geïnventariseerd. 

Remblokken, oliefilters, etc van RX-4, 929, 1200 etc…liggen hier voor 
schitterende prijzen! 

 

Hobbyisten grijp nu je kans! 
 

Laat je informeren en vraag vrijblijvend. Stuur even een mailtje naar: 
 

jgmpeters@hotmail.comjgmpeters@hotmail.com o.v.v Magazijnopruiming. 
 

Voor Auto-onderdelen van jaren terug met flinke korting. 
 

mailto:jgmpeters@hotmail.com
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“ZEVER” COLUMN 

 

Auto en auto’s  
Nou, mij is gevraagd om een stukkie te schrijven over auto’s. Zijn de meeste roestbakken wel rijp 
voor de sloop, jawel maar dit is een optie die ik nog nooit ben tegen gekomen bij Mazda. Dat bewees 
het vorige week weer toen ik in een soort van Renault (Roest En Narigheid Achtervolgen U Lange 

Tijd) zat. 
Werkelijk, denk er maar eens over na, het klopt. Ik zag de A2, zowel links als rechts, onder mij door 
rollen, de vogels lachend voorbij vliegen terwijl  mij niets bekend was van het feit dat deze merken 
automatisch een open dak kregen na 8 jaar. Bij 10 jaar kon je zelfs volledig cabriolet aan je 

kenteken laten toevoegen. 
 
Ik heb er wel eens aan gedacht om over te stappen naar een ander merk, maar achteraf denk ik…ik 
weet wat ik heb, maar ik weet niet wat ik krijg. Maar afijn, je weet eigenlijk dus nooit. Even 

Internet op, hobbyclubs en recyclebedrijf Deijne bezoeken. “Wat zijn jullie ervaringen met…” en ja 
hoor… Geef de man een borrel, de vrouw een sherry en de tongen komen los. Opel, Toyota, 
Mercedes, Citroen en Renault…allemaal leuk en aardig maar ik sta niet te wachten op een auto, 
waarbij gewichtsafname op vrijwillige manier een rol gaat spelen. Zeker niet na 3 jaar! Ik liet me 

zelfs informeren over merken die klonken als een heel orkest. Er was er zelfs al één die wekelijks 
optrad als big band met rondvliegende moeren. Dat laatste vond ik nou niet zo…geweldig, dan kun je 
net zo goed een lasapparaat met motor kopen. 
 

Dan maar naar een autogarage om de hoek, je weet nooit wat voor soort 
merken daar allemaal bij elkaar komen. Ze hielden zich op dat moment 
bezig met ons aller ‘bekende Duitse degelijkheid’. 5 man waren fanatiek 

aan de gang met een kachelprobleempje van iemand die nog op vakantie 
moest. Ik stond er zo ’n half uurtje naar te kijken en vermaakte mij 
uitstekend. Helde wat voor over en ja…was inderdaad behoorlijk warm maar 
kon niet af gezet worden…da’s inderdaad niet goed, dacht ik zo. Maar de 

kachel deed het wel en degelijk! Je kon zo op het dashboard een 
worstje  bakken, wel een kwaliteit die niet terug te vinden is bij Mazda. 
Dat na 10 minuten het hele dorp uitgenodigd was voor een kampvuurtje was 
toen nog niet aan de orde. Nu gaat dit merk hier door het leven als een 

baken in een zee van auto’s. 
 
Diepe zucht en al toerend door de stad zag ik zo’n interieur - oplapper. Daar ging een lichtje 
branden. Wanneer ik nou het interieur verander, dan lijkt het net of ik weer een nieuwe auto heb. 

Bel aan…..nog een keer….en daar stond opa. “Komp oe moar binne!”. 
Hij laat mij het een en ander van zijn werk zien, vol trots! Stoelen en tafels, autobanken, sturen, 
leren hemeltjes voor SM ritten en wat al niet meer. Kletsen en praten, tetteren aan een stuk door, 
hij kon niet meer stoppen. Geen speld tussen te krijgen. Jullie kennen dat wel als Oma ruzie maakt 

met moeder…ho…ho…hoo…! Afijn, uiteindelijk ging ik naar buiten met 10 volledig leren stoelen. Ik 
moest er het leer vanaf halen, weer een koe van bouwen en dan kon ik zo door blijven melken. 
 
Dus prettige dagen en tot de volgende keer. 

Rik de Kikker 
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Het verhaal over Ventje- Later 

(naar oorspronkelijk idee van Hans Peters) 
 
 

Ik ben blij,  
waarover? 
nou, over m'n luchtig manneke, 
wat bedoel je daar nu mee? 

je weet wel wat ik bedoel, toch? 
nee,  geen idee 
laatst had ik toch het probleem met m'n ventje-later, die deed het niet meer.... 
oh,  bedoel je de harder werker gedurende de wintertijd om binnen de ruiten helder te houden,  

ahaa. . .  
ja die bedoel ik, en nu heb ik dankzij de clubleden en de Bredase Mazda dealer het probleem op 
kunnen lossen. 
zo,  dat is mooi zeg, . . . . en wat was er nu  de oorzaak van dat je luchtig manneke het niet meer 

deed? 
nou, dankzij hun aanwijzingen wist ik waar het probleem kon zitten, en dat bleek ook zo te zijn. 
ja,  dus. . . . . .  
niet zo ongeduldig zeg!  

sorry. . . .  
de kachelmotor heeft een relais in de motorruimte, achter de linker 
koplamp, en die zit dus in de buitenlucht. En wat men gezegd had, bleek ook 
zo te zijn, nl. één van de draden naar het stekkertje in het blokje van het 

bewuste relais bleek helemaal groen gecorrodeerd te zijn. 
en dat was dus het slechte punt ? 
jazeker, op het punt waar het koperen stekkertje het smalst is, was 'ie finaal doorgerot en 
zodoende is daar de verbinding verbroken. 

hoe is het mogelijk zeg.  
ja je ziet het, na 11 jaar kan ook daar de corrosie toeslaan, terwijl de andere drie draden niet 
aangetast waren, dat verbaasde me. 

en hoe heb je het nu opgelost,  nieuw stuk kabelboom ingezet soms ? 
nee hoor, met een klein schroevendraaiertje het afgebroken deel eruit gehaald, aan de draadzijde 
het gecorrodeerde deel afgeknipt, en gelukkig had ik nog een nieuw metalen stekkertje thuis, die 
eraan geklemd, en zo weer in de stekker geklikt. Daarna alles weer gemonteerd, want om enige 

ruimte te krijgen in de kabelboom heb ik allebei de relais moeten demonteren en kabelbandjes 
losmaken. 
en was je benieuwd of het ventje- later ' t weer deed? 
ja natuurlijk, gelijk binnen geprobeerd, en gelukkig deed 'ie het weer 

zoals vanouds. Ik ben ontzettend blij ! Zeker nu in de winterperiode, waar 
hij hard moet werken..... 
lang zal 'ie werken,  lang zal ' ie werken,  hoera hoera.  
ja dank je, ik hoop het ook. Ik heb ook gelijk de dealer gebeld met deze 

mededeling, en ook daar waren zij die mij getipt hadden, erg blij voor me, 
want die vinden zo'n terugkoppeling ook leuk voor de volgende 
klant met een vergelijkbaar probleem. 
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en de mensen uit jouw 626 coupéclub? 

die mensen laat ik vandaag per e-mail alles weten over hoe en wat, dat is 
lekker makkelijk hoor ! 
fijn voor je dat hij het weer doet,  en leuk dat je me het wilde 
vertellen.  

geen probleem, graag gedaan.  
houdoe 
ja, houdoe! 
 

 
Rob Leerveld 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

BEREKENING van KW en PK 

 

 
Voor degenen die willen weten hoeveel kilowatt een Pk is en omgekeerd, heb ik hier de 
formule: 1 pk  = 736 watt. 

Wanneer ik dus een auto heb van 90 pk , dan is die dus: 
90 x 736 = 66240 watt  oftewel 66 Kilowatt. 

Een gemiddelde GT heeft 103 Kilowatt: 
103000 / 736 = 139,94 pk, dus gewoon 140 pk. 

Een gemiddelde auto ligt tegenwoordig tussen de 70, 103 en 
134 pk. De topmodellen van ieder merk vliegen al zo rond de 
200 pk. 

Belangrijker is het koppel maar daarover de volgende keer. 
 
 
Hans Peters 
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KENNISMAKINGSBIJEENKOMST 28 JANUARI 

 

 
Lekker weertje buurman! 
 
Zondag was het dan zo ver. We hadden een kennismak ingsbijeenkomst bij het A&C-
restaurant aan de A27 te Nieuwegein. Rond een uur of tien kwamen de eerste monsters al 
aanzetten. Om een uur of 11 was de groep op zijn grootst. Een lichtblauwe, dik 3 soorten 
kleuren rood, een 2.0i, GT zeg het maar. Ik had er nog nooit zoveel bij elkaar gezien en 
volgens mij was er niet één hetzelfde. Iedere auto had wel iets bijzonders. Het was er 

gezellig, vrouwkes erbij, bakkie koffie, maar hier kwamen we eigenlijk niet voor bij elkaar. 
Waarvoor dan wel? 
 
We hebben even allemaal een eerste indruk gehad. Wie zijn die leden nu allemaal, wat is 
dat nou die club? Ik kreeg vele vragen en kon er ook vele niet goed beantwoorden. 40% 
waren ook nog wensen en ‘dat wil ik ook’ opmerkingen.  
Natuurlijk kon ik mijn mond niet houden over wat er als club allemaal niet al mogelijk is. 
Hoe groter de groep hoe gemakkelijker iets te organiseren valt en hoe meer we kunnen 
doen. 
 
Enkele kreten waren: 
- Eén maal per maand gezamenlijk sleutelen bij een garage. 
- Uitnodiging bij de importeur 
- Puzzletocht 
- Nachtritten 

- Slipschool of handigheidstestjes 
- Japanse autodag 
- Automuseum bezoeken 
- 13 dorpen promotietocht met hier en daar de pers erbij 

- Collega autoclub bezoeken 

 
Er is zoveel te doen, dat houd je niet voor mogelijk. Als club is het belangrijk dat we elkaar 
blijven sturen en steunen èn iedereen kan en mag iets schrijven in het clubblad. Dat is waar 
het voor staat. Heb je een andere liefhebberij die hier bij aansluit, geen probleem, pak de 
pen. 
Opvallend was wel de ‘echte oermannelijke gedachte ’ dat vrouwen bij auto’s alleen als 
‘aanhang’ worden gezien, terwijl we toch echt 3 vrouwelijke leden hebben. Na een 
gesprekje met ze te hebben gehad, blijken ze toch heel wat meer te weten dan de 
gemiddelde chauffeur. Laat dat ‘aanhang’ voortaan maar weg dus. 
 
Op naar de volgende meeting. Alles begint nu zo ’n beetje vorm te krijgen en ik hoop 
binnenkort een brief te mogen versturen met daarin de uitnodiging voor een volgende 
bijeenkomst. 
 
Met scheurende groet,  Hans Peters 
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CLUBKAART 

 
 

Oh, daar ook nog even iets over. 
Mensen, de clubkaart is van groot belang. Wanneer wij uitnodigingen krijgen bij bv. de 
importeur of bij shows moet er een clubkaart worden getoond. Er bestaan geen regeltjes 
van “vraag maar bij die of de andere leden”. Op de kaarten staan nummers en die moeten 
worden doorgegeven. Zoals al eerder gemeld, blijft de kaart eigendom van de club (foto 

krijg je gewoon terug natuurlijk). Zorg ervoor dat u al een kaart hebt anders wordt het 
voor ons ook niet leuk en confrontaties kunnen we missen als kiespijn. 
 
Om verdere misverstanden te voorkomen het volgende: 
 
De eigenaar van de auto is lid van de club, de auto staat geregistreerd en de clubkaart 
heeft een geldigheidsduur van één jaar. 
Aanhang moet voor zichzelf betalen. Daar is geen ontkomen aan. Zij kunnen dus niet van 
kortingen e.d. genieten die leden hebben. U bent wel allen welkom met gezin doch let daar 
even op. 
Er is wel gesproken over een korting voor 2de pas alleen kwam het financieel niet goed rond. 
Sommige evenmenten zijn moeilijker te regelen dan andere. Dit zou mogelijkerwijs kunnen 

betekenen dat je met een 2de kaart stukken goedkoper uitbent dan met een 1ste wanneer je 
entree zou moeten betalen voor 2 personen. De korting over een jaar gezien zou voor de 
2de kaart hoger uitkomen dan de prijs die ervoor wordt betaald om lid te zijn. Omdat wij 
graag veel willen ondernemen is deze beslissing teruggedraaid. 
Indien beiden van kortingen willen genieten, dan dienen beiden ingeschreven te worden als 
lid ook al heeft men maar één auto. De vraag of dat rendabel is, zal de toekomst moeten 
uitwijzen. 
 

 

AUTO- PRESENTATIEKAART 

 

 
Bij de aanvang van de club waren we het er allemaal over eens dat er een auto-
presentatiekaart moet komen. Deze kaart bevat gegevens over je auto, de opties, de 
wensen en wanneer je wilt mag er ook een foto van de eigenaar bij. 
 
De leden die al langer lid zijn, hebben al zo’n kaart. Hoewel deze bij de kennismakings-
bijeenkomst niet werd gebruikt, is het toch de bedoeling dat er een uniforme presentatie 
komt. Dit om het clubbeeld èn de toon van de organisatie te sterken. Daarnaast natuurlijk 
ook om eensgezind ons produkt te tonen en het is duidelijk  voor de mensen die onze auto’s 
komen bekijken. 
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Hieronder vind je een voorbeeld van zo’n kaart. De afdrukken worden gemaakt op de zelfde 
manier als jullie clubkaart en bestaan uit een volle A4 pagina. 
Wanneer je de gegevens van je auto volgens het voorbeeld aan Peter van Guldener 
doorgeeft, zal hij voor de afhandeling verder zorgdragen. 
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LATER NIEUWS 

 

 
In verband met Speed 2001 heb ik contact met opgenomen Mazda en ik moet toegeven dat 
hun standpunt terecht is. Speed 2001 is een leuke bijeenkomst voor snelle modellen en 
daar Mazda zich al sinds 1991 heeft teruggetrokken uit de racerij is het een beetje 
vreemd om nu met een 10 jaar oude coupé op te komen dagen. 
Anderzijds is de club van mening dat er toch iets gedaan zou moeten worden. Op het 
moment wordt nog overlegd of er mensen met een GT op deze bijeenkomst willen staan en 
of dat acceptabel is. Het vermogen van onze auto ’s staat ver boven de gemiddelde auto van 

10 jaar geleden, maar hoever kunnen ze de komende jaren nog mee. Ook techniek gaat 
verder en om op Speed 2001 te gaan staan onder de 200 PK is nu niet echt fraai. 
 
 
 
 

VAN DE REDACTIE 

 

 
 
Laat ik me even voorstellen: ik ben Leonora  en verzorg voor onze club 
het clubblad. Uit eerder opgedane ervaringen weet ik hoe leuk het kan 

zijn om een clubblad in elkaar te zetten, vandaar dat ik me bij het 
Bestuur voor deze klus heb aangemeld. Gelukkig grepen ze de 
kans met beide handen aan, waardoor ik me al op dit eerste exemplaar 
heb kunnen uitleven. Hopelijk hebben jullie het met veel plezier 
gelezen.  
 
Zoals jullie misschien is opgevallen, komen  -op het EHBO stuk na- alle artikelen nog van 
bestuursleden. Echter, een clubblad heeft ook de inbreng van alle leden nodig. Wil je een 
leuk  stukje schrijven over een clubmeeting of jezelf presenteren of wat dan ook met 
betrekking tot de club òf nuttig voor haar leden, houd je niet in. Alle kopij gaarne per 
Email (evt. per post) o.v.v. “Clubblad” naar: 

info@mazda626. nlinfo@mazda626. nl 
 
 

 
Inleverdata kopij clubblad Verschijningsdata clubblad 

 12 april 2001  26 april 2001 
 12 juli 2001  26 juli 2001 
 11 oktober 2001  25 oktober 2001 
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