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VOORWOORD (Hans Peters,  voorzitter) 

 
 
Beste Clubleden, 
 
Vrij vlug ligt hier het tweede clubblad al op tafel. De enorme vertragingen die het eerste 
clubblad onderging: bij de dealer vond er een verhuizing plaats, de eerste kaft werd 
afgekeurd omdat wij van mening waren dat die niet het beeld van de club weergaf en een 
paar misverstandjes, weerhouden ons er niet van om de streefdatum van dit blad aan te 
houden. 

 
Door deze vertraging is helaas de “erwtensoep-bijeenkomst” in de soep gevallen, gelukkig 
maar dat we nu op 6 mei een puzzelrit hebben. Wij hopen dat de meeste van ons erbij 
aanwezig kunnen zijn. Ik  ben er van overtuigd dat dit wel lachen wordt. We zijn wel 
geen professionele organisatie, maar we maken er wel leuke dagen van. 
Mooi weer is per fax besteld! Helaas ben ik er zelf niet bij, mijn werk eist 
alle aandacht op dat weekend en een consignatiedienst verhindert mij dan 
ook verder dan een straal van 50 km van huis te gaan. 
Verder zijn er nog geen suggesties binnengekomen, maar mocht je ideeën hebben mail dit 
dan even naar info@mazda626.nlinfo@mazda626.nl 
 

Het eerste blad is prima ontvangen, de kaft deed het goed en de inhoud was een leuke 
opening. Aangezien we allemaal liefhebbers van onze Mazda zijn, hoop ik ook dat iedereen 
een keer een stukje aanlevert. Je mag ook in grote lijnen iets op papier zetten of een idee; 
de redactie stuurt je wel bij. Ik bak er ook niet altijd iets van. 
 
Op hetzelfde moment ging eigenlijk ook de Mazda626.nl -site de lucht in. Barry heeft 
prima werk geleverd! We bouwen verder. Wanneer iemand een leuke foto van zijn auto 
heeft (met of zonder eigenaar), kan die zo het Net op onder een lijst van vermisten, 
euh…leden. 
 
Tot slot wil ik nog graag een dankwoord uitbrengen aan de redactie die het onder 
bijzonder rommelige omstandigheden voor elkaar wist te krijgen dat het blad 
prima in elkaar werd gezet. Bedankt. 

  
Verder allemaal veel leesplezier, fijne Koninginnedag, een leuke 6 mei en “be a good 
sportsman”. 
 
Hans Peters 
 
 

mailto:info@mazda626.nl
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Kennismakingsbijeenkomst 

 
 
Ja hoor, 28 januari was dan de dag waarop de club voor het eerst weer bij elkaar kwam in 
deze nieuwe Eeuw en wel bij het Wegrestaurant Nieuwegein.  
Het doel van deze bijeenkomst was om met alle nieuwe leden kennis te maken èn weer even 
bij te praten met de reeds bekende leden. Tevens konden mensen, die interesse voor de 
club geuit hadden maar eerst even van de sfeer wilden proeven, van deze gelegenheid 
gebruik maken om te beslissen of ze al dan niet daadwerkelijk lid wilden worden. 

 
Vanaf 10.00 uur kwamen de wagens binnendruppelen. Aangezien we een goede plek op het 
parkeerterrein hadden gevonden, konden bijna alle wagens op één lange rij komen te staan. 

Pech dus voor diegenen die later kwamen, die moesten aan de andere kant van het weggetje 
staan. Gelukk ig wel er recht tegenover. 
 
Om een uur of elf waren we zo’n beetje compleet. Een lange rij van Coupés in diverse 
kleuren, van verschillende leeftijden en dus met de nodige verschillen. Daar tussenin één 
GT Hatchback; het andere Hatchback-lid was helaas verhinderd.  
Er waren een hoop nieuwe leden en dus “nieuwe” auto’s. Het zijn zoveel nieuwe gezichten en 
auto’s dat het –in ieder geval voor mij – wel even zal duren voor gezichten, namen en auto’s 
op de juiste manier aan elkaar gekoppeld worden.  
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Er is weer volop handjes geschud, auto’s bekeken en ideeën uitgewisseld. Bijna iedereen 
heeft elkaar een keer gezien en/of gesproken, wat het bij de volgende bijeenkomsten al 

wat gemakkelijker maakt. Het is een gezellig en ongedwongen samenzijn geweest.  
Nu op naar de volgende bijeenkomst (Mei), waar dan ook een activiteit aan gekoppeld zal 
zijn. 
 
Leonora van der Pijl 
 
 
 

 

Repar atie 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 

 

It’s better for them, 
It’s better for you 
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EIGENAAR EN AUTO 

 
 
Hallo mijn naam is Eddy van der Molen, ik woon in Heerenveen en ben eigenaar van twee 
626 GT Coupés  van bouwjaar 1987. 
 

Mijn eerste GT kocht ik in 1995. Op dat 
moment was ik in het bezit van een auto 
die ik  met mijn verstand had gekocht, 
maar waar ik geen hart voor had. Het 
was een van A naar B wagen, maar zo 
steek ik niet in elkaar. Ik had die wagen 
dus nog geen half jaar of ik  zocht alweer 
naar wat anders. Dat ging niet zo goed: 
of te duur of te saai tot ik een 
advertentie las van een handelaar een 

eind uit de buurt. Deze had wel allemaal 
spannende auto’s staan, zoals diverse 

GTI-tjes, een XR3I enzovoort enzovoort. Daar aangekomen waren dit allemaal kneusjes 
van onze oosterburen; wagens met zwembad en slecht herstelde schade. 
 
Na dit al met 5 minuten bezien hebbend en zwaar balend weer op weg naar huis, zag ik 
onderweg nog een showroom van een andere handelaar. Ik baalde nog steeds stevig, maar 
heb toch besloten om even te kijken. Daar binnen gekomen stonden er allemaal familie 
wagens voor doorsnee gezinnen, maar daar was ik niet voor gekomen, zo één had ik  al. Tot 
ik in de verste hoek aankwam: BOEM!!!!  Ik was verliefd tot over mijn oren. Daar stond de 
wagen die ik wou; ik  ben er op afgelopen en er in gaan zitten en dacht “een knappe jongen 
die mij er weer uit krijgt’. Dat heeft die verkoper ook  vast wel gezien maar ik kreeg een 
heel fatsoenlijke prijs voor mijn eigen wagen, want dat was precies zijn handel èn deze GT 
paste niet bij zijn klantenkring maar wel bij mij.  
Toen een proefrit gemaakt en zwaar onder de indruk weer teruggekomen. De deal was rond 
en ik was de gelukkige eigenaar van een Mazda 626 coupé 2.0I 16V GT. 
 
En dat was het begin van een hele fijne periode 
van de wagen leren kennen. Tijdens de proefrit 
had ik nog niet eens boven de 4000 toeren 
gereden en zoals de meeste GT eigenaren wel 
zullen weten, begint het echte feest pas boven 
de 4000 toeren. Ook heb ik de afgelopen jaren 
alles wat vervangen moest worden vervangen 

door tuning van onderdelen zoals het onderstel, 
de remmen, luchtfilter, bougies.  
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Ook ben ik met de autoradio erg in de weer geweest om op HIFI  niveau de wagen op 
wedstrijd niveau te brengen en dit heeft afgelopen december geleid tot een uitnodiging 
voor de Nederlandse Finale op de Beurs Speed en Design, waar ik een mooie beker mee 
naar huis mocht nemen voor het behalen van de tweede plaats. 
Al deze tuning en car HIFI activiteiten doe ik samen met ESRIJ CAR HIFI uit Langezwaag 
FRIESLAND. 

 
Mijn tweede coupé GT heb ik  afgelopen 
jaar gekocht van een particulier, die een 
626 GE model had gekocht omdat met de 

kinderen de coupé wat lastig werd en er 
ook door de kilometerstand 200.000 km 
weer erg veel duur onderhoud aan zat te 
komen. 
Deze wagen, die niet gespoilerd is, geen 
HIFI installatie heeft en dus een stuk 
lichter en sneller is, ga ik samen met 
ESRIJ helemaal ombouwen tot een 
circuit wagen. De bedoeling is dat we in 

2001 met deze wagen het circuit opgaan. Vorig jaar heb ik dat –tijdens de Japanse 
Autodag- met mijn eerste GT gedaan. Iets wat erg bevallen is, maar toch ook wel eng met 
een rondom gespoilerde en mooi gespoten wagen. 

 
Dat is het verhaal van mijn wagens. Wil jij ook aan iedereen laten weten wat voor speciale 
band jij hebt met je wagen, schrijf ook een stukje en stuur het op naar de redactie van dit 
blad. 
 
 
Met vriendelijke groet,  Eddy van der Molen 
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EVENEMENTENKALENDER 

 

 
Puzzelrit voor clubleden 6 Mei  

Speed 2001, Autotron Rosmalen 26 + 27 Mei 
Een presentatie van hoogvermogen sportauto’s met allerhande accessoires.  

Japanse autodag, Assen 17 Juni 
Mogelijkheden om zelf actief mee te doen op het circuit, meer info elders in dit blad. 

Open dag Esrij Car-Hifi 8 Juli 
Een bedrijf dat gespecialiseerd is in alles wat autorijden zo leuk maakt: van een super stereo 
tot een betere wegligging, van opgewaardeerde remmen tot meer Pk’s. Op deze dag presenteert 
het bedrijf zich, zijn er demo auto’s aanwezig en zijn er wedstrijden voor een zuiver geluid en 
wedstrijden voor het maken van de meeste decibels in je wagen. 

Inschrijven voor deze wedstrijden is noodzakelijk; om even langs te komen ben je natuurlijk van 
harte welkom. 

Audio festival, Lelystad 26 Augustus 

Ledenvergadering 2 September 

 
 
 
 
 
 
 

Autobedrijf 
Van Gerwen & Zn v.o.f. 

 
 

Fr. Verhagenst raat 2 
5504 CC Veldhoven 

Telefoon recept ie  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 c lubkaart  kr ijgt  ieder l id van de 626 GT en Coupé club 
op alle onderd elen : 

 

10% korting 
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’n DAGJE AUTO- RAI 

 
De laatste dag van de RAI (18 feb.) was het zover, met een kleine delegatie van 
de club zijn we er naar toe gegaan. Met zijn zessen dachten we slim 
te wezen, onze auto’s te sparen en met de trein te gaan. Nou, 
dat was eens en nooit weer; lang leve het openbaar vervoer! Je 
moet voor een zondag op een onchristelijk uur opstaan en 
dan nog heb je staanplaatsen. 
 
Wat had de RAI ons te bieden?  We zijn natuurlijk eerst even bij de Mazda-stand gaan 
kijken, waar we ook Eddy zouden treffen (die was wèl met de auto). Parade-paardje was 
natuurlijk de Tribute en min of meer de MX-5; helaas was de RX-8 er niet. Voor de rest 

het gebruikelijke assortiment.  Daarna zijn we door alle hallen gaan wandelen. Sommige 
merken (bv. Fiat en Lada) laat je meteen links liggen, maar sommigen hadden echt nog wel 
wat te bieden. Speciaal voor onze voorzitter zijn we 2x bij de Aston Martin-stand 
geweest, want die zou zijn GT Coupé zó inruilen voor een DB7 Vantage als hij de kans 
kreeg. Gelukkig is de Aston Martin dealer wel wijzer! 
 
Na een hoop geslenter en rondhangen, terug naar de Mazda-stand. Toen wij op een vlonder 
neerploften om onze benen rust te gunnen, kwam er een verkoper een praatje maken. 
Nadat Eddy hem over onze club en auto’s had verteld, werd zo’n 
elite-clubje natuurlijk meteen een drankje en gebakje 
aangeboden. Even de rest waarschuwen en hup naar 
boven, bijkomen op goede stoelen. 

Na een gesprekje van onze voorzitter met een andere verkoper waren sommigen van ons 
helaas een illusie armer, de 626 is slechts een normale middenklasser. 
Aangezien we het toen wel voor gezien hielden, hebben we van Eddy afscheid genomen en 
ons weer manmoedig in de trein gestort om met trillende benen van vermoeidheid thuis aan 
te komen.  
 
Leonora van der Pijl 
 
 
 
BESTUURSMEDEDELING 

 
Om alle clubleden aan hun trekken te laten komen bij te organiseren toertochten en andere 
bijeenkomsten zou het bestuur graag willen vernemen hoe jullie gezinssamenstelling is. Als 
we weten of iemand een partner heeft en/of kinderen (zo ja, welke leeftijdscategorie), 
dan kunnen we iets organiseren waaraan het hele gezin kan deelnemen. 
In verband met de zomerse dagen biedt het alleen nog meer mogelijkheden voor 
de club, nietwaar? 
Belanghebbende … s.v.p. info doorgeven aan onze secretaris, Barry Smits. 
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Benelux’ grootste !! 
 
 

Wij staan ten alle tijde 
voor U klaar! 
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TECHNIEK UITGELEGD (Eddy) 

 
Deze keer wil ik het eens hebben over een veel voorkomend probleem bij onze motoren: 
motorgeratel. 

Bij veel modellen heb je ‘s ochtends vroeg het probleem dat er eerst een tikkend of 
ratelend geluid uit de motor komt en pas na een tiental seconden of 

zelfs een minuut de motor mooi begint te lopen. Dit probleem 
heeft te maken met de olie toevoer naar de bovenkant van de motor 
bij de zogenaamde hydro stoters, die er voor zorgen dat de kleppen 
open en dicht gaan, zodat de benzine er in kan en de uitlaatgassen 
er uit kunnen. 
 
Dit probleem wordt erger naar mate er minder olie in het carter zit. Je oliepeil regelmatig 
controleren is dan ook altijd een goed idee en zorgen dat je oliepeil in de buurt van het 
maximum op de peilstok blijft maar niet er over. Een ander effectief middel op de  
modellen van het GD type bouwjaar 87-92 is het monteren van een oliefilter met een 
klepje Mazda nr.: FEYO 14 302 9A. Het filter met het zelfde nummer maar met de letters 
YEYO mag absoluut niet gebruikt worden, aangezien dat is bedoeld voor een zescilinder 
motor en daarom andere specificaties heeft. Dit filter zorgt er voor dat niet alle olie na 
het afzetten van de motor terugloopt naar onderen in het carter, maar dat een gedeelte 
bovenin de motor blijft zodat bij het starten gelijk al olie bovenin de motor aanwezig is.  
 
Tenslotte is de kwaliteit en soort van de olie belangrijk. Mijn ervaring is dat te dunne olie 
dit verschijnsel verergert. Goede olie is vaak wat duurder maar betaalt zichzelf terug in 
het fijn lopen van de motor en zeker niet onbelangrijk de levensduur van de motor. Zelf 
heb ik goede ervaringen met Castrol olie softec plus 5W-30, wat echter niet wil zeggen 
dat olie van andere merken niet goed zal zijn.  
 
Heb je zelf ervaringen hiermee, wil je graag reageren of heb je zelf een onderwerp waar 
je wat over kwijt wil, stuur je reacties aan de redactie van dit blad.  

 
 
TE KOOP 

 
Naar aanleiding van een klein ongelukje heb ik een kras op mijn auto. Gelukkig wordt alles door de 
verzekering betaald (was niet mijn fout) maar toch, leuk is anders. Daar ik een 2de auto bezit in de 

zelfde kleur kunnen jullie natuurlijk wel raden wat ik ga doen. 
Wanneer alles is overgezet blijft er nog een fraaie witte GLX Coupé over met net 140.000 op de 
teller. Afgezien van de opties die je erbij wilt hebben, gaat de wagen er voor een kale prijs uit van 
1250,-.  Wanneer je iemand vindt die geïnteresseerd is, kun je zelf 100 gulden vangen. Opties zijn 

leverbaar tegen meerprijs. Het is een 2de hobbyauto die ik als een GT heb opgebouwd. 
Stuurbekrachtiging los erbij leverbaar of ingebouwd. Over alles valt te praten. 
Neem anders even contact met mij op en bel 0499-391092 (spreek eventueel het antw.app. in). 
Hans Peters 
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E. H. B. O.  

 
 

Hallo hier ben ik weer. 
Het is toch al weer een tijdje geleden dat ik iets heb geschreven over de E.H.B .O. en 
natuurlijk hoop ik ook dat jullie er iets van hebben opgestoken. Ik heb ook vragen 

gekregen over wat te doen bij brandwonden.  
Omdat er onder ons enkele mensen zijn die graag met hun auto spelen, zo ook met 
uitlaten, is het misschien wel zinvol om iets te vertellen over brandwonden.  

 
Je hebt met name 3 verschillende soorten brandwonden: 
1ste graads 
2de  graads 

3de  graads 
 
Bij een 1ste graads verbranding is de huid een beetje rood en lichtelijk gezwollen. Heeft een pijnlijk 
trekje. 

Bij een 2de graads verbranding gelden de zelfde symptomen als boven maar nu vertoont het ook 
blaren. De blaren kunnen zelfs wat later optreden. 
Bij een 3de graads verbranding is het goed fout. De wond is grauwwit gekookt of zwart verkoold en 
heeft zijn normale soepelheid verloren. Deze verbranding is zelfs zo dat we er al niets meer van 

voelen. 
 
Wat moeten we hier aan doen: 
eerst voorkomen dat de brandwond zich uitbreidt 

voorkomen van besmetting van de wond 
de pijn bestrijden 
 
Wanneer je in staat bent de behandeling zelf toe te dienen en het verbrande oppervlak niet zo 

groot is, dan geldt onderstaande: 
1ste graads verbranding: langdurig koelen. ± 10 min, nog pijn? Weer 10 min. Enz. 
2de kleine graads verbranding: langdurig koelen, ± 10 min, nog pijn? Weer 10 min. Steriel afdekken. 
 

Maar wanneer de definitieve behandeling door een arts wordt gegeven, 
gelden de volgende regels: 
1ste graads: langdurig koelen 
2de  graads: langdurig koelen, steriel afdekken zo schoon mogelijk 

3de  graads: langdurig koelen, steriel afdekken zo schoon mogelijk. 
 
Wanneer je zelf iemand gaat helpen moet je altijd op mogelijk gevaar 

letten, zowel voor jezelf maar ook voor anderen. Zonodig hef je het gevaar 
op of je verplaatst iemand naar een veilige plek. 
 
Brandwonden moet je altijd koelen met water. Als je geen water bij de 

hand hebt en er is wel een sloot, dan ga je met het slachtoffer daarin om 

hem te koelen; elke seconde telt. 
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Je laat altijd iemand anders bellen terwijl je zelf bij het slachtoffer blijft. Door de wond te koelen, 
daalt de temperatuur van de huid en wordt ook de pijn minder.  

Als er eventuele kleding mee gemoeid is en dat nog vast zit, dan mag je niet lostrekken of 
verwijderen. Gewoon laten zitten.  
 
Wat je ook niet moet doen, is er brandzalf of andere producten opsmeren. Deze kunnen namelijk 

infecties veroorzaken. Het beste blijft nog altijd de wond steriel af te dekken. Wanneer je 
metalline verband in bezit hebt dan geniet het de voorkeur, maar een gewoon gaasje kan natuurlijk 
ook. 
 

De ontstane blaren mag je nooit doorprikken. Dit kan namelijk een flinke infectie veroorzaken. 
Blaren moet je gewoon steriel afdekken, verder niets.  
 
Voor de gewone brandwonden kun je naar een EHBO-post of huisarts. Zijn ze direct schrikbarend 

en je woont in de omgeving van een ziekenhuis, dan is dat natuurlijk het allerbeste. Deskundige hulp 
bij deze is natuurlijk altijd beter dan zelf maar wat te knoeien.  
 

Maar wat te doen als iemand in brand staat: 
hij/zij moet onmiddellijk gaan liggen en de vlammen 

moeten bij voorkeur met water worden gedoofd. 
als er geen water is, pak je een stevige deken of een 
jas en wikkel je de persoon daarin zodat het vuur stikt. 

zorg er natuurlijk wel voor dat het hoofd van het 
slachtoffer vrij blijft en sluit de deken of jas eerst om 
de hals. Hierdoor wordt voorkomen dat rook en 

vlammen naar het gezicht gaan, waardoor de ademweg 
zou kunnen worden beschadigd. 
wanneer er geen materialen aanwezig zijn, zorg er dan 
voor dat hij over de grond gaat rollen. 

 
Brandende vloeistoffen, bijvoorbeeld benzine, kun je niet met water blussen. Kleding die door 
benzine in brand staat, kan wel met water worden geblust. 
 

Wat te doen als je zelf in brand staat: 
Ga nooit rennen want dat wakkert het vuur aan en probeer niet in paniek te raken. Houd de adem in 
en laat u op de grond vallen. 
Rol om en om zodat de vlammen doven en zorg ervoor dat u geen rook of vuur binnenkrijgt. Zo 

voorkomt u levensgevaarlijke verbrandingen aan de ademweg. 
 
Zo heb je nog een andere manier van verbranding: hete of bijtende gassen of dampen en die kunnen 
ervoor zorgen dat het slachtoffer benauwd krijgt met ademen. Vaak hebben ze verbrande 

wenkbrauwen of neusharen en hebben ze een prikkelhoest. Deze mensen moeten dan zo snel 
mogelijk naar het ziekenhuis in verband met verstikkingsgevaar en moeten ze zittend worden 

vervoerd.  
 

Bijtende stoffen:  
Dit kan de huid flink beschadigen zodat we ook van verbranding spreken.  
Bijtende vloeistoffen die in de kleding is getrokken zo snel mogelijk verwijderen wel opletten niet 
met blote handen. Altijd handschoenen dragen (zelfbescherming).  
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Zijn er bijtende stoffen op de huid gekomen dan 30 min. koelen. Waarom? Dit is om die stof te 
verdunnen en weg te spoelen. Zorg er wel voor dat die stof zich niet verder over het lichaam 

verspreidt. U moet zo spoelen dat u het van het slachtoffer weg spoelt.  
 
Heb je verder nog vragen hierover dan hoor ik het graag. Ook andere vragen zijn van harte welkom. 
Samen op weg naar een veilige toekomst, dat is toch wat iedereen wil?????????  
 
Maria 
 
 
 
 

JAPANSE AUTODAG 

 
 

Nog even en dan is het weer zover, de Japanse autodag van V.D.B. promotions staat weer 
voor de deur. Vorig jaar zijn we als club ook aanwezig geweest om ons te presenteren en ik 
heb hier persoonlijk goede herinneringen aan. Ook dit jaar willen we als club weer aanwezig 
zijn om er weer een grandioze dag van te maken.  
 
Op deze dag is er van alles te doen, zoals een cursus circuitrijden of 
zelf vrij rijden op het circuit, slalom en sprint competities. Voor 
veel van deze activiteiten is het nodig dat je dit 
van tevoren opgeeft. 
 
Ook  als je met je wagen op de clubstand wil staan, moet je dit eerst even te kennen geven 
aan de club op tel: 0513-620484 tussen 19.00 en 21.00 uur. Op de stand is er ongeveer 

plaats voor 15-20 auto’s die daar mogen staan te glimmen. Het is natuurlijk wel verplicht 
om je wagen zo goed mogelijk voor de dag te laten komen, dus een beetje poetswerk hoort 
daar wel  bij.  
 
Ook  heeft de club een kraam op de stand waar we de club en de sponsors 
kunnen promoten. Het ligt in de bedoeling dat we deze kraam met zijn 
allen om toerbeurt bemensen, zodat niet dezelfde mensen de hele dag 
achter deze kraam hoeven te staan.  
 
Extra informatie over de Doe-activiteiten staan ook op de flyers, lees deze goed. Het 
circuit gaat om 10.00 uur open voor publiek  dus is het de bedoeling dat wij dan al aanwezig 
zijn. Zelf zal ik om ongeveer 9.00 uur aanwezig zijn. 

De entree kost f25,- p.p. maar met de kortingsflyers scheelt dat weer 5 piek . De flyers 
geven slechts aan één persoon korting, daarom hebben jullie ook bij het vorige clubblad al 
een flyer gekregen zodat, als je met twee personen komt, je ook voor twee personen 
korting hebt. 
 
Eddy v.d. Molen   
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PUZZELRIT 6 MEI 

 
Ja, zoals jullie ongetwijfeld zullen weten, is op zondag 6 Mei de eerste puzzeltocht 
gepland. Een rit om actief een mooie route te rijden, gezellig met elkaar te kletsen en 
gewoon gezellig samen te zijn. 

Vergeet vooral niet om je telefonisch aan te melden, zodat de organisatie 
weet hoeveel mensen er zullen komen, dit op tel. 0513-620484 tussen 19.00 
en 21.00 uur. Ook het inschrijfformulier invullen en meenemen. 
Op het carpool terrein bij de McDonalds afslag 12 op de A7 Heerenveen-
centrum De Knipe ben ik om ongeveer 9.30 u aanwezig en zie jullie dan wel 

verschijnen. Graag iedereen om 10.00u aanwezig. 
    
Met vriendelijke groet, Eddy v/d Molen 
 
 
 
 
INTERNET 

 
Beste leden, sinds 1 maart dit jaar hebben we een eigen website. De site, zoals die er nu 
bijstaat, is een eenvoudige schets van onze club. 
De bedoeling is dat we dit jaar nog een actieve clubsite krijgen met een message board en 
een database voor problemen die je kan tegenkomen bij het onderhoud van je Mazda. 
Dit alles zal in een afgeschermd deel van de site komen, zodat derden er geen misbruik van 
kunnen maken. Als we zover zijn krijgt iedereen met een E-mail adres zijn of haar eigen 
paswoord. 
 
Wat niet in het beveiligde deel komt, is een pagina waarop jij kunt staan met je 626. Op 
deze pagina kun je een stukje schrijven over jezelf en je 626. 
Via deze weg leren we elkaar beter kennen en krijgen bezoekers van onze site ook een idee 
wat er allemaal te zien is. 
Elke maand (?) zal deze pagina vernieuwd worden. 

Om je een idee te geven, heb ik even een concept geplaatst, onder het kopje “leden”. 
Wil jij graag met je Mazda pronken op onze site, mail het dan naar info@mazdainfo@mazda626.nl 
 
Verder zal er ook een wallpaper van de maand komen. Ik heb er al een paar 
op voorraad, maar mocht je nog interessante wallpapers hebben, dan stellen 
wij het zeer op prijs als je ze stuurt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Barry Smits 
 

mailto:info@mazda
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AUTO- RAI 2001  

 
Hans Peters belde mij op om te vragen of ik mee ging naar de AutoRAI. Natuurlijk, wie wil 
er nu niet de nieuwste wagens en technologieën zien. 
Wij gaan naar de AutoRAI, dus we gaan met de……… juist de trein. 
Het was al weer een tijd geleden dat ik met de trein vervoerd werd en was vergeten 
waarom ik nooit met de trein ga. Na aankomst wist ik het weer en zag het volgende ritje 
niet echt meer zitten en dan te bedenken dat ik er 50 piek voor heb betaald, damn. 
Maar goed aan alles komt een end en geld is ook niet alles. 
 
Vol goede moed gingen we met z’n zessen naar binnen en keken op de borden om daar wijs 
uit te worden waar de Mazda’s waren. Geen Mazda te zien, wel Slopel en andere “veel geld 
weinig auto” merken. Heel minachtend zijn we maar het bord gevolgd met de tekst “overige 
merken”. 
En jawel hoor, uit het niets duikt daar de grote Mazda stand op: 323, 626, MX-5, Xedos 9, 
dat kan niet missen. 
Hans ging “even” met de heren 
van Mazda praten, het 
eindigde dat hij een tas vol 
met brochures had en ook nog 
in de Xedos 9 mocht zitten. 
Totaal in zijn nopjes nam hij 
plaats achter het stuur, na 
enkele minuten kwam hij weer 

op aarde terecht en besloot 
om het toch maar bij zijn 626 
te houden, immers wie kan zo’n 
slagschip nu betalen. 
 
Eddy vergezelde ons een uurtje later, die was met zijn race GT gekomen en dat was hem 
zwaar gevallen, geen radio en geen geluidsdempend interieur……… 
Eddy meneer, ben maar blij dat je niet de NS genomen hebt, die hebben niet eens goede 
stoelen. 
 
Na een praatje zijn we maar eens gaan kijken wat die andere merken nu in de vitrine 
zetten. Peter had verschillende “opmerkingen” over de aangeboden modellen, ja er was dan 
ook niet veel soeps. 
Bij de hogere prijsklasse werd het pas interessant; Jaguar, Cadillac, Lexus enzovoort. 
Ineens waren we Hans en het fototoestel kwijt, het kon niet missen de Aston Martin DB7. 
Je moest er bijna een bordje bijzetten, “caution wet floor”. 
Na de freakshow te hebben aangezien zijn we naar de Mazda stand terug gekeerd en 
hebben daar een glaasje gedronken. 
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Mazda had een mooie stand met een “dak terras” waar een gratis drankje met gebak werd 
geserveerd. 
We hebben daar een tijdlang gezellig met de Mazda vertegenwoordigers zitten praten. 
Na een bedankje aan Mazda zijn we maar weer eens opgestapt. 
Weer met de NS, grrr, waar is mijn Mazda! 
Ondanks het genot wat we hebben gehad van de trein is het toch een geslaagde dag 
geweest. 
 
Barry Smits 
 
 
 
“ZEVER” COLUMN 

 

Jongens, auto’s….da’s echt iets voor mij!!!!!!!! 
 
Met het vorige stukje heb ik niet veel bereikt. Ik kocht een autoblad, heb de melk 
opgezopen en ben toen maar naar een paar ‘vakgarages’ gegaan zoals men dat noemt. Goh, 
wat term inhoudelijk betekent weet ik niet maar wanneer er bij de eerste de beste 
vakgarage een flintstonebak staat in nieuwe stijl, dan loopt het daar ook niet hard. Ik 
denk, na, we nemen er maar een borrel bij. Daar knapt een mens van op. Na die borrel (het 
konden er ook 2 zijn) ben ik  verder gereden. 
De volgende garage was ook al niet veel 
zaaks, een nieuwe 2de hands met garantie. 
Verschil een jaar oud en alle opties telde flink 
mee in de prijs. Behoorlijk waardeloos 
want wanneer ik mijn karretje inruil dan kijken ze opeens alleen naar het jaartal. Ik de 

hoek om en maar weer een paar borrels gevat. Moest effu bijkomme. Karreke thuis 
afgezet en ben maar met de fiets gegaan. T was er toc druk . Thguis nocg een borrl genmen 
en op die fiets naaar de volgeendeu va-vak garazju gesjeest. Inn einhove zit zoonnu 
prinssses beertriks beatriks handel en die zou vor mijju uns k ijke noar een goeie wage. 
Vroeg of ik unne borrrel luiste en daar zei ik geen nee op hooooooo…. Hij had een moi aoto 
vor mij. Met 4 hele wiele en zo. Daaaasssss nnogg eennslokkie waard. Hopp,  zzzzo in die 
strot. 
 
Ik  nar buite en jo jo jo kreeg er 2 vur de prijscn vanj ieen. Inpakkkkkke dach ikkkk 
sjsjsjhhoo . Ha aa aallde ie3ens flink adum en skreeeeuwwde sjzo hard ik kon da da llinntje 
nie hoef.  
 

Wwwill er rieemmmmmmnd vann mijj eenm autooo kope???????/ 
 
RRRRIiiiikkie de Kkiikkkkeerr. 
((ikk dennk da diie knoppe hiier nie meer werken vann di ding (hipps)) 
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APK – KEURINGSTATION 
 

FRIEZENKAMP 
 

Voor alle soorten keuringen en reparaties. 
Ook roetmetingen 

 
Geen afspraak nodig 

Iedere werkdag van 09.00u tot 16.30u 
 

Op vertoon van ClubCard voor leden van de Mazda 626 GT & Coupé Club 
 

10 gulden kor ting 
op een APK-keuring 

 
 
 
 
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.) 

  Complete TREKHAAK voor 626 coupé type GD bouwjaar 87-92 met afneembare kogel (met twee 
bouten) voor slechts f100,- (Eddy van der Molen 0513-620484 tussen 19.00 en 21.00 uur) 

  BESTUURDERS STOEL voor 626 coupé type GD bouwjaar 87-92. Frisse stoel in grijze stof, 
strak bekleed, komt uit Duitse GLX met 78.000 km op de teller; wegens overcompleet f125,- 
(Eddy v.d. Molen) 

  DIVERSE WIELDOPPEN origineel 626 type GD vanaf f5,- tot f15,- (Eddy v.d. Molen) 
  14 inch WIELEN  5-gaats origineel voor 626. Doe een bod. Heb ook nog enige banden 14 inch 

o.a.: 1 maal 185-70-14 bridgestone nieuw f30,- (Eddy v.d. Molen) 
  SPATLAPPEN voor 626 coupé type GD bouwjaar 87-92; vier stuks rondom zijn gebruikt voorste 

twee onbeschadigd achterste twee iets beschadigd bij demonteren, maar nog goed te gebruiken 

voor f25,- (Eddy v.d. Molen) 
  Stuurbekrachtiging, kompleet met ECPS unit, voor een zacht prijsje, info Barry Smits, Telefoon 

0492-512783 na 18.00 uur. 

  Bumperlampjes (side-markers) te bestellen bij de Mazda dealer. Magazijnnummers: GJ21-
51130-B (links), GJ21-51120-B (rechts), prijs FL 67,73 ex BTW en ex korting. Met dank aan 
Frank Dekker. 

  626 GT Hatchback 2.0i, donkergrijs metallic, bouwjr. 2/87, 145.000km (GC-type), geen APK, 

benodigd reparatie roestschade carrosserie bij achterschokbrekerpoot, overige staat zeer 
netjes, richtprijs fl. 1.500 (Autobedrijf Hoogwerf, Vlaardingen, tel. 010-2488 188. 
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EIGENAAR EN AUTO 

 

Naam Peter van Guldener 
Leeftijd 39 jaar 
Hobby 626 GT oud model 
Auto 626 Coupé GT-S 
Werk Chemisch analist 
 
Mijn eerste 626 heb ik gekocht omdat heel veel mensen een 626 hadden en daar zeer 
tevreden mee waren. Ik heb voor de coupé gekozen vanwege het model en 
dat iedereen in een sedan of hatchback reed, dit ter onderscheid van de rest. 
Direct na aankoop heb ik er lichtmetalen velgen onder laten zetten. Naast deze 
velgenboer was een winkel met caraudio-spullen. Na een gesprek met diverse klanten van 
deze winkel, en natuurlijk de nodige demonstraties, werd het al heel gauw duidelijk: dit 

moet ik ook hebben. Na twee jaar intensief gebouwd en veel verbouwd te hebben, was de 
auto wedstrijd klaar. Het geluid wat de installatie produceerde was fenomenaal; om wat 
gegevens te noemen, let op Eddy, het aantal decibels was maximaal 132. Van de maximaal te 
scoren punten op de analyzer was dit 37 van de 40. Dit zegt misschien een heleboel mensen 
niks maar dat wordt een ander verhaaltje. 
 

Na enige tijd stond in de Mazda 
Mobiel een oproep om lid te worden 
van een 626 Coupé club; dit was 
natuurlijk niet tegen dovemansoren 
gezegd. De auto werd al heel gauw 
bekend om de geluidsinstallatie èn 

om zijn kilometerstand: op de teller 
stond inmiddels 270.000 km. De club 
heeft niet langer dan één jaar 
bestaan helaas maar niks aan te 
doen. 

 
Na dit en een paar ton aan kilometers erbij las ik een oproep in het autoblad autoweek om 
lid te worden van de Mazda626 GT-club. De eerste kennismak ing met deze mensen was op 
de Japanner-dag bij Lelystad. Eén van deze mensen had wel een heel bijzondere auto, één 
met vierwiel-besturing en heel veel toeters en bellen; de naam van de eigenaar is me even 
ontschoten! 
Tijdens deze dag hoorde ik dat er een GT te koop was van het oude bouwjaar. Er was 

niemand die er belangstelling voor had; alleen al om dit feit werd ik wel nieuwsgierig wat 
voor auto het was. De volgende dag een afspraak gemaakt met de verkoper om de auto te 
gaan bekijken. De auto zag er niet uit maar was technisch in een zeer goede staat. Als 
extra’s waren aanwezig een elektrisch schuifkanteldak en elektrisch verstelbare 
schokbrekers. Na wat praten heb ik de GLX, met meer dan vier ton op de teller, 
ingeruild voor de GT. 
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Na een flinke schoonmaak beurt bleek dat de wagen zeer ruim in de tectyl stond. 
Voordat er gerestaureerd kon worden moest er eerst nog gekeken worden of 
er verborgen gebreken naar boven kwamen en inderdaad de bougiedraden waren 
niet meer zo goed geïsoleerd als vroeger, ook de zelfdenkende ventilator had last van 
geheugenverlies oftewel hij deed niets meer. 
 
Tijdens de eerste bijeenkomst van de nieuw te vormen club kwam ik in contact met Hans 
Peters. Deze begon gelijk over allerlei mogelijkheden om te auto verder uit te bouwen. 
Als eerste kwamen er elektrische spiegels op totdat Hans met een bericht kwam dat er 

ergens een auto stond met de originele cruise-controle. Toen begon het balletje wel heel 
hard te rollen. Die zelfde sloperij kwam ook de grille met verstralers vandaan en compleet 
rode deurverlichting in plaats van de rood/witte. Daarnaast werden door niet aflatende 
speuracties van Hans ook koplampsproeiers een feit. Ook kwam ik, door Hans, in contact 
met garage Friezenkamp die mij zeer goed beviel (nee, ik word niet gesponsord). 
 
Door mijn verhuizing van Zeeland naar Brabant werd de hobby alleen maar leuker. Het 
aantal te verrijden kilometers werd drastisch gereduceerd van ongeveer 80.000km/jaar 
naar zo’n kleine 6000 km/jaar. 
Nu staat de auto in een garage waar driftig gesleuteld wordt om de auto in nieuw-staat en 
full-option te krijgen, concurrent voor Hans? 
Om voor full-option te gaan, komt er nog een digitaal dashboard, oscillating vents en de 

originele radio, digitaal met autoreverse cassettedeck en equilizer. 
 
Op dit moment ben ik 
zeer druk bezig de 
club financieel bij te 
houden en clubcards 
aan te maken. Ik hoop 
nu dat één van de 
clubleden een verhaal 
over zijn auto gaat 
schrijven, want het is 
toch zeer interessant 
om eens van een ander 
te horen wat hem 
beweegt om in een 626 
coupé of GT te rijden. Ook is het wel leuk om verhaaltje te lezen van een clublid over zijn 
hobby anders dan zijn auto. 
Nu ik dit verhaal gemaakt heb, valt het wel mee op zijn minst één A-4tje vol te maken. Het 
hoeft natuurlijk niet in één keer, ik  heb er een aantal dagen overgedaan. 
 
Hopend op nog meer Eigenaar en Auto verhalen, 
 
Peter van Guldener 
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MONTAGE- ALTERNATIEVEN BREDERE BANDEN 

 
 

BANDCODERING 
 
      1 85   /  65   R  15  88  T 

 Bandbreedte  

 Hoogte-Breedte verhouding (%)  

 Bouwwijze (Radiaal)  

 Velgdiameter  

 Draagvermogen  

 Snelheidssymbool  

 
SNELHEIDSSYMBOLEN 

 
Snelheids-  

symbool 

km/uur  Snelheids-  

symbool 

km/uur  Snelheids-

symbool 

km/uur 

E 70  N 140  VR > 210 

F 80  P 150  V 240 

G 90  Q 160  W 270 

J 100  R  170  Y 300 

K 110  S 180  ZR > 240 

L 120  T 190    

M 130  H 210    

 
DRAAGVERMOGEN (LOAD INDEX) 

 
LI kg  LI kg  LI kg  LI kg  LI k g  LI k g 

60 250  80 450  100 800  120 1400  140 2500  160 4500 
61 257  81 462  101 825  121 1450  141 2575  161 4625 
62 265  82 475  102 850  122 1500  142 2650  162 4750 
63 272  83 487  103 875  123 1550  143 2725  163 4875 
64 280  84 500  104 900  124 1600  144 2800  164 5000 
65 290  85 515  105 925  125 1650  145 2900  165 5150 
66 300  86 530  106 950  126 1700  146 3000  166 5300 
67 307  87 545  107 975  127 1750  147 3075  167 5450 
68 315  88 560  108 1000  128 1800  148 3150  168 5600 
69 325  89 580  109 1030  129 1850  149 3250  169 5800 

                 
70 335  90 600  110 1060  130 1900  150 3350  170 6000 
71 345  91 615  111 1090  131 1950  151 3450  171 6150 
72 355  92 630  112 1120  132 2000  152 3550  172 6300 
73 365  93 650  113 1150  133 2060  153 3650  173 6500 
74 375  94 670  114 1180  134 2120  154 3750  174 6700 
75 387  95 690  115 1215  135 2180  155 3875  175 6900 
76 400  96 710  116 1250  136 2240  156 4000  176 7100 
77 412  97 730  117 1285  137 2300  157 4125  177 7300 
78 425  98 750  118 1320  138 2360  158 4250  178 7500 
79 437  99 775  119 1360  139 2430  159 4375  179 7750 
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Afrol- 
omtre k 
in mm 

Se rie   
82 

Serie   
70 

Serie  
65 

Serie  
60 

Serie  
55 

Se rie  
50 

Se rie   
45 

Se rie   
40 

Serie   
35 

Serie  
30 

1545      175/50R13 195/45R13    
1550 125R12 145/70R12         
1555           
1560           
1565  155/70R12         
1570           
1575           
1580           
1585  135/70R13         
1590 135R12 155/70R12         
1595           
1600           
1605           
1610        215/40R14   
1615   155/65R13        
1625       195/45R14    
1630  145/70R13   185/55R13      
1635           
1640           
1645    175/60R13       
1650           
1655 145R12     185/50R14     
1660   165/65R13  195/55R13      
1665 135/80R13          
1670 135R13 155/70R13         
1675           
1680 155R12          
1685    185/60R13       
1690    165/60R14       
1695           
1700   175/65R13    195/45R15    
1705           
1710     185/55R14      
1715 145/80R13 165/70R13         
1720           
1725 145R13   175/60R14       
1730    155/60R15       
1735           
1740  135/70R15 165/65R14  195/55R14      
1745           
1750     175/55R15      
1755  175/70R13  205/60R13       
1760      195/50R15 215/45R15    
1765 155R13   185/60R14    215/40R16 245/35R16  
1770       195/45R16    
1775     205/55R14      
1780   175/65R14        
1785     185/55R15   225/40R16   
1790      205/50R15     
1795 125R15 165/70R14         
1800 145R14 185/70R13  195/60R14   205/45R16  225/35R17  
1805           
1810 165/80R13      235/45R15    
1815     195/55R15      
1820 165R13  185/65R14     205/40R17   
1825           
1830 135R15      215/45R16    
1835  175/70R14  205/60R14  195/50R16     
1840 155R14       215/40R17 245/35R17  
1845           
1850     205/55R15 225/50R15     
1855 175R13 195/70R13     225/45R16    
1860   195/65R14        
1865      205/50R16     
1870           
1875    195/60R15       
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Afrol- 
omtre k 
in mm 

Se rie   
82 

Serie   
70 

Serie  
65 

Serie  
60 

Serie  
55 

Se rie  
50 

Se rie   
45 

Se rie   
40 

Serie   
35 

Serie  
30 

1880 145R15 185/70R14   215/55R15      
1885        235/40R17 265/35R17  
1890           
1895 165R14  185/65R15        
1900   205/65R14        
1905 185R15 205/70R13         
1910    205/60R15   245/45R16    
1915       215/45R17 245/40R17   
1920 155R15 195/70R14   225/55R15     285/30R18 
1925           
1930  175/70R15   205/55R16 225/50R16     
1935 175R14  195/65R15    225/45R17  255/35R18  
1940 175/80R14       255/40R17   
1945      205/50R17  225/40R18   
1950    215/60R15       
1955           
1960     215/55R16 235/50R16   265/35R18 265/30R19 
1965 165/80R15 205/70R14     235/45R17 265/40R17   
1970 165R15       235/40R18   
1975  185/70R15 205/65R15   215/50R17   235/35R19  
1980         275/35R18 275/30R19 
1985 185R14   225/60R15       
1990       245/45R17 245/40R18   
1995     225/55R16      
2000  195/70R15       245/35R19  
2005           
2010           
2015 175R15  215/65R15        
2020    235/60R15       
2025           
2030           
2035           
2040  205/70R15         
2045           
2050   225/65R15        
2055 185R15          
2060    225/60R16 245/55R16      
2065       245/45R18    
2070           
2075     225/55R17      
2080  215/70R15         
2085         285/35R19  
2090   215/65R16     285/40R18   
2095       255/45R18 255/40R19   
2100    235/60R16       
2105 195R15    235/55R17      
2110           
2115      235/50R18     

 

Deze lijst is alleen bedoeld als indicatie. Per voertuig dienen de techn.specs. te worden geraad-
pleegd. 
De afrolomtrek van de optimale alternatieve bandenmaat ligt tussen +/- 2% van de standaard 
bandenmaat. 

Voorbeeld: standaard bandenmaat 155R13 (afrolomtrek 1765mm) 
  optimale minimumomtrek = 1765 – 2% = 1730mm 
  optimale maximumomtrek = 1765 + 2% = 1800mm 

 
 
Gerard Kreijveld 


