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ADRES SECRETARIAAT 

 
Barry Smits 

 

 

E- MAIL ADRES CLUB 

 

info@mazda626.nlinfo@mazda626.nl 
 

 

CLUB INTERNET SITE 

 

www. mazda626.nlwww. mazda626.nl 

 

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

 
 Indien je iets voor het clubblad hebt, gaarne dit onder duidelijke vermelding van 

“Redactie” of “kopij clubblad” sturen naar info@mazda626.nlinfo@mazda626.nl of aan het huisadres van 
de secretaris. Op deze wijze komt het altijd bij de Redactie terecht. 

 Het mag ook rechtstreeks aan mij gemaild worden; adres lvanderpijl@wish.nllvanderpijl@wish.nl  
 De ledenvergadering is vastgesteld op 20 Januari 2002! 
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Detlef Buhrmeister 626 Coupé GLX ('87) goud metallic sportset 
Rene Martena 626 Coupé GT 2.0i 8v ('87) wit 
Roger Luke 626 Coupé GLX 2.0 12v ('88) wit (verkocht) 
T.S. Notting  
Simon Berg, van den 626 Coupé GLX 2.0i 8v ('91) lichtblauw 
Ronald Rosmalen, van 626 Coupé GLX 2.2i 12v Ares ('91) zwart 
Rainier Veldhuizen, van 626 Coupé LX 1.6 ('86) grijs 
Eric Komen 626 Coupé GLX 2,2i 12v ('91) licht blauw 
Hans  Werdekker 626 Coupé 2.2i 12v ('90) rood TWR sportset 
Richard Holtkamp 626 Coupé GT ('88) rood 
ACJJ Coelman 626 Coupé GLX 2.2i 12v ('90) zwart 
Maurice Philippen 626 Coupé GT ('91) grijs met. 
 
 
 
 
 
 
EVENEMENTENKALENDER 

 
Racing & Tuning Show 16/18 November 

(Grenslandhallen, Asselt, België) 

Zandvoort Track 28 November 
(Circuit Park Zandvoort, Dutch Trackday Club) 

Speed & Design 29 Nov. / 2 Dec. 
(Jaarbeurs, Utrecht) 

Motor Show Essen 30 Nov. / 9 Dec. 
(Messe Essen, www.siha.dewww.siha.de) 

Auto & Motor Friesland 7/9 December 
(FEC Expo Centrum, Leeuwarden) 

Oldtimerbeurs 5/6 Januari 2002 
(Amerikahal, Apeldoorn 

InterClassic Oldtimerbeurs 11/13 Januari 
(MECC, Maastricht) 

Ledenvergadering 20 Januari 
Super Oldtimer Festival 26/27 Januari 

(Groenoordhallen, Leiden) 

Oldtimerbeurs 16/17 Februari 
(Fabriekspand, Roeselare, België, tel. +32-51-724725) 

Oldtimerbeurs 16/17 Februari 
Veemarkthallen, Doetinchem, St.Promobiel Totaal, tel. 070-3977210) 
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LEDEN (tot Nov.  2001 ) 

 
 
Hans Peters 626 Coupé GT 4WS ('89) AAS ABS 2-tone wit/zilver 
Eddy Molen, van der 626 Coupé GT ('87) blauw 
Peter Guldener, van 626 Coupé GT-S ('87) 2.0i 8v blauw 
Patrick Leegte 626 Coupé GLX 2,0 12v LPG ('89) wit 
Barry Smits MX6 GT Turbo 4WS ('89) winning silver 1F 
Rob Leereveld 626 Coupé GT 4WS ('89) wit  
Hans Verheij 626 Coupé GLX 2,0 12v ('89) zwart 
Jeroen Bos 626 Coupé GLX 2.0 12v ('88) blauw met. 
Jaap Gunst 626 hardtop SDX 2,0 ('82) blauw U2 
Marcel Veugelers 626 Coupé GLX 2,0i 8v ('92) zwart 
Niels Kaandorp 626 Coupé GLX 2,0 12v ('89) zwart 
Nico Dales 626 Coupé GLX 2,2i 12v ('92) rood 
Harold Gerven, van 626 Coupé GLX 2.0i 8v ('90) rood 
Jerome Wezelenburg 626 Coupé GLX 2,0 12v ('89) grijs 
Roel Versteegen MX-6 LX ('90) grijs met. 
Cornelis Hoogendoorn 626 Coupé GT ('88) zwart 
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 Pijl, van der 626 HB GT 4WS ('89) ABS grijs met. 
Maria Barents 626 Coupé GT ('90) ABS custom black 
Peter Ven, van der 626 Coupé GLX 2.2i 12v ('91) zwart 
Michel Steggerda 626 Coupé GLX 2.0 12v ('90) wit 
J Wentink 626 Coupé GLX 2.0 12v ('88) grijs met. 
Cor Anen, van 626 Coupé GLX 2.0 12v ('88) rood 
Marcel Lammers 626 Coupé GLX 2.2i 12v blauw 
Marcel Steenbergen 626 Coupé GLX 2.0 12v ('89) rood 
Albert Steenbergen 626 Coupé GLX 2.0i 8v ('91) rood 
Theo Marsman 626 Coupé GT ('88) custom black 
Mikis Es, van 626 Coupé GT ('88) custom black 
Guy Knorr 626 Coupé GLX 2.0 12v ('88) rood 
Erwin Kolner 626 Coupé GT 
Hendrik Jan Zwerver 626 HB GT 4WS ('89) wit 
J.A. Weeland 626 GLX 2.2i 12v AUT 
Silvio Stark 626 Coupé GLX 2.0 12v ('89) Argos zwart 
Cornelis Putten, van 626 Coupé GLX 2.0 12v ('87) wit LPG 
Johan Vassy, de 626 Sedan GT ('91) grijs TWR 
Andy  Dunnes 626 Coupé LX ('88) 2,0 12v rood 
M.J. Sman, van der 626 Coupé GLX ('88) rood 
Jan Zuidwijk 626 HB GT 2.0i 8v ('86) wit 
 
 
 38 

 
 
 
 3 



Jaargang 1  no. 4  November, 2001 Jaargang 1  no. 4  November, 2001 

 

 

VOORWOORD  

 
 
Beste Clubleden, 
 

Het is weer zover, het laatste clubblad van het jaar, en mensen, het 
gaat erg goed! 
Naast het feit dat Mazda Nederland ons prima met de start heeft 
opgevangen, het ledenaantal weer is toegenomen ook een extra 
dankwoord aan de sponsors Tonny van Deijne en APK Keuringstation 
Friezenkamp.  
 
Afgelopen jaar is prima verlopen, helaas blijft het moeilijk om de 
leden bij elkaar te krijgen en te houden. Het is voor mijzelf niet 
zozeer de auto maar puur het feit van mogelijkheid en kwaliteit wat 

zich vertaalt in duurzame houdbaarheid. Hoezo? Zul je jezelf afvragen. Wel, in onze hobby 
is er erg veel rommel te koop. Goedkoop autootjes repareren en op de weg houden is niet 
het uitgangspunt van een Mazda liefhebber, zeer zeker niet van een GT en 
Coupéliefhebber. Wanneer men een Mazda rijdt dan zijn alle onderdelen exact op elkaar 
berekend en afgestemd. Vervang je deze onderdelen door imitatie, logisch dat je dan 
kwaliteit inlevert. Er rest dan het volgende, wat moet dan wel en welke onderdelen zijn van 
belang? 
 
Wanneer je eens beslist om de auto ECHT GOED na te laten 
kijken door een door de club erkend station dan weet je in ieder 
geval wat je te wachten staat. Bij FRIEZENKAMP werken een 
aantal zeer deskundigen, die een hele ruime ervaring hebben in 
alle merken auto’s. Zo’n keuringstation komt alle jaren alle 
soorten merken auto’s tegen, ontdekken steeds weer nieuwe 
gebreken en vinden natuurlijk bij reparaties hele intelligente 
oplossingen. Voor je Mazda kunnen ze je een uitstekend advies 
geven. Een van de monteurs, Gerard Kreijveld, heeft een hele 
ruime ervaring en een goed Mazda verleden. Hij kent de Mazda’s 
(84 – 92) van haver tot gort.  Wanneer je daar een APK laat uitvoeren dan heb je als clublid 
10 gulden korting en je hoeft niets extra’s voor deze service te betalen. Geef bij de 
voorzitter door wanneer je wilt komen. Wanneer je alleen voor deze keuring komt kost dat 
wel apart geld. Je bent dus beter af met een ‘APK mazdaclub extra ’  Zij kunnen dan 
middels een overzicht aangeven wat je voor het komende jaar het beste kunt doen.  
Met behulp van de club kun je eventuele onderdelen krijgen met korting. Naast onze 
Dealer, de heren VAN GERWEN hebben we ook een goed en betrouwbaar Recycle bedrijf 
ter beschikking. TONNY VAN DEIJNE heeft honderden onderdelen van de 626 op 
voorraad en zal waar mogelijk de leden bijstaan voor goed advies. Meldt dit wel van 
tevoren!  
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ABS 

 
Vraag Maria: 
Wat is nou eigenlijk dat ABS op mijn Coupé? 
 
Antwoord Eddy: 
Hallo Maria,  bedankt voor je vraag over het mooie ABS systeem. Ik zal je 
het proberen uit te leggen hoe dit werkt en wat het is dat je hoort als het gaat werken. 
 
Allereerst is het Anti Blokkeer Systeem bedoeld om in een noodsituatie meer veiligheid te 
brengen. Dit wordt bereikt door er voor te zorgen dat als je heel erg hard remt de wielen 
niet kunnen gaan blokkeren zodat de wagen ten alle tijden bestuurbaar blijft.   
Het probleem met een blokkerend wiel is dat het rubber gaat glijden over de weg en je dus 
effectief een grote schaats aan je auto overhoudt. Je moet je maar eens indenken als je 
voluit remt dan glijdt de auto gewoon rechtdoor en kun je ook niet meer sturen met die 
grote schaats. Het ABS zorgt ervoor dat je wielen nog een beetje kunnen ronddraaien 
zodat er wel afgeremd wordt en er ook nog gestuurd kan worden. Op ieder wiel zit een 
sensor en een ring. Wanneer het wiel blokkeert dan detecteert de sensor geen 
weerstandssignaal en laat hij de rem op dat wiel los maar drukt het ook weer opnieuw in. 
Wanneer dit herhaald wordt, ontstaat er een rammelend geluid. Los-vast-los-vast enz… 
volgt elkaar in een hoog tempo op. Alleen draaiende wielen met grip kunnen sturen, ABS 
houdt de auto bestuurbaar.  
LET OP! Wanneer het spekglad is en je raakt echt op het ijs in een slip dan gaat het toch 
vaak fout. ABS is een hulpmiddel, geen oplossing om eens hard te rijden. In tegenstelling 
wat beweerd wordt heeft ABS een langere remweg omdat de auto bestuurbaar moet 
blijven. Soms is het een voordeel maar net als bij gordels kan het ook een nadeel zijn. Over 
het algemeen is het inderdaad erg veilig, vele testen hebben dat inmiddels bewezen en in 
de racerij wordt tegenwoordig ook al ABS gebruikt. 
 
Mat het starten van jouw auto hoor je wat bijgeluiden schrijf je in je brief. Dit is de pomp 
die oliedruk op je pedalen bouwt. Jouw rempedaal voelt heel strak en directer aan. 
 Mijn advies zou dan ook zijn probeer onder veilige omstandigheden eens uit hoe dit werkt 
zodat als je het eens echt nodig hebt je dit al eens ervaren hebt. Deze oefening wordt ook 
veel op slipscholen gedaan en daar heb ik deze kennis ook opgedaan.  
Wanneer je het contactsleuteltje omdraait en de motor start gaat de computer een 
zelftest af. 4 sensoren, de pomp en de unit zelf. Het lampje moet dus 6 keer knipperen. 
Dan hoor je de pomp die de druk opbouwt. Veilig en een makkelijk controlesysteem, beter 
kan niet. 
 
Beste Eddy, 
Dank voor je antwoord aan Maria èn omdat ik zojuist bij mijn auto ABS heb aangebracht, 
heb ik de vrijheid genomen om het één en ander aan je stukje toe te voegen. 
Hans Peters 
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LICHTJESROUTE 

 
De Historie:  
De “Lichtjesroute”, wat is dat nu precies? Het is een route die zich door Eindhoven slingert en 
waarvan de lantaarnpalen zijn versierd met allerlei figuurtjes, die zijn uitgebeeld met behulp van 
gekleurde gloeilampen. Deze route is ontstaan ter nagedachtenis aan de bevrijding van Eindhoven. 
Ieder jaar gaat de verlichting op Eindhovens’ Bevrijdingsdag (18 Sept.) aan en brandt dan gedurende 
één maand. De stroom wordt geleverd door de Gemeente en de lampen door Philips, maar het 
bevestigen en het onderhoud dient te gebeuren door enthousiaste vrijwilligers resp. 
buurtverenigingen en dat is heel veel werk voor die mensen. 
 
De Rit:  
Deze was gepland op zowel 5 als 6 oktober om de leden wat keus te geven. Daar er slechts één 
aanmelding (Rob Leereveld) was zou de 5e komen te vervallen. Aangezien mij niet was doorgegeven 
dat hij achteraf toch doorging, was ik toen helaas niet aanwezig. Wie waren er uiteindelijk wel: onze 
Voorzitter, Barry, Maria met kind en natuurlijk Rob. Een klein groepje, maar ze 
hadden het weer mee. Dus vol goede moed op pad. Voor Rob duurde de pret 
echter niet lang, want bij hem ging binnen het kwartier het licht uit. 
Zijn dynamo had het begeven en hij kon zijn auto nog net ergens 
parkeren om de rit voort te zetten in de auto van Hans. De tocht 
afgemaakt en wat toen. Hans wist wel een oplossing en ja hoor, ‘s avonds 
laat gaat bij mij de telefoon over met het verzoek Rob bij mij te laten 
logeren opdat men de volgende ochtend naar Van Deijne zou kunnen 
gaan. Ik had nog wel een matras en een slaapzak, dus dat was geregeld. De volgende dag 
met zijn drieën naar Van Deijne om o.a. een dynamo te kopen en toen door om Rob zijn auto 
te repareren. Terwijl we daar aan het werk waren (nou ja, ik keek rustig toe, want je hebt nu 
eenmaal werkpaarden en luxe paarden), kwam Barry ook nog even kijken hoe het werk vorderde, 
maar dat ging gelukkig redelijk vlot. Toen alles vastzat en ook nog bleek te werken, werden we door 
Rob nog getrakteerd op een verlate lunch, waarna Rob weer met zijn eigen auto naar huis kon. 
 
‘s Avonds naar het Motel Eindhoven voor de herhaling van de Lichtjesroute. Wie waren er deze 
ronde: wederom Hans P., Peter v. G., Leonora en dan nog uit het verre Friesland: Eddy v.d. M. en 
Mikis v. Es met hun vrienden: Cynthia en Marc.  Even kennismaken, nog snel een kop koffie en op pad 
gegaan. Jullie zullen het niet willen geloven, maar vanaf het moment dat we in de auto’s stapten, viel 
de regen met bakken uit de lucht en dat hield pas op toen we weer bij het Motel de auto’s 
parkeerden aan het eind van de tocht. Gelukkig branden die lampjes ongeacht het weer en ze deden 
het dan ook allemaal. Het was een leuke tocht met als extraatje een aantal onaangename drempels 
voor die verlaagde Friese GT’s, maar ja je kunt niet alles hebben en we hadden ze gewaarschuwd. Na 
anderhalf uur stapvoets door Eindhoven te hebben getoerd en -voor degenen zonder airco- regel-
matig beslagen ramen te hebben schoongeveegd, waren we terug bij het startpunt. Na een eindeloze 
rondwandeling door het Motel kom je dan toch uiteindelijk bij de Bar terecht en daar hebben we nog 
tot de vroege uurtjes zitten kletsen onder het genot van Reuze Cola’s en natuurlijk wat snacks. 
Jammer genoeg kwam het bij het vertrek van het parkeerterrein tot een kleine botsing tussen de 
auto’s van Hans en Eddy. Beide heren hebben weer extra werk gekregen met het herstellen van de 
bumperschade. Maar ja, niets meer aan te doen, dus schadeformulieren ingevuld en alsnog naar huis. 
 
Leonora 
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Wanneer je bij één van bovengenoemde bedrijven wilt kopen moet je de clubkaart bij je 
hebben. Natuurlijk rijdt je auto zo ook wel maar het rijdt pas als een nieuwe volgens de 
richtlijnen die Mazda uit heeft gezet en volgens een schema wat wij hebben opgesteld uit 
jaren ervaring.  
 
Overigens, wanneer je het handboek van Mazda nakijkt zul je na een optelling 
wel merken dat het voor zo’n 70 procent klopt! En? Zit Mazda er dan 30% 
naast. Nee, natuurlijk niet. Het feit dat onze auto’s een overcapaciteit 
hebben van zeker zo’n 10 jaar bij normaal onderhoud, is er gewoon niet alles in 
opgenomen. In Nederland schrijft men een auto af in 10 jaar. Rijden wij nog zo’n 
klasse auto voor hetzelfde geld wanneer wij ‘m nu inruilen en 15.000 bij betalen???  
 
Verder hebben we de importeur benaderd en toezegging gekregen van de heer H. Brouwer 
om ons een uurtje te komen vermaken met allerlei kennis en technische details. 
Jammer dat de autodag bij de importeur niet door kon gaan wegens gebrek aan 
belangstelling. 
 
Voor dit blad een paar leuke 'auto en eigenaar' stukjes, de dames van de EHBO en de 
Redactie in het zonnetje, verder wat belangrijke mededelingen en een hoop leesplezier. 
 
Hans Peters, Voorzitter 
 
 

TE KOOP:  

 
Bij Eddy van der Molen, tel. 0513-620484, tussen 19.00 en 21.00 uur: 
  Veerpootbrug voor onder de motorkap bij Coupé en Hatchback voor fl. 200,- 
  Set van twee voorremschijven geventileerd voor BJ ’87 t/m ’92. Voor de doe-het-zelvers onder 

ons slechts fl. 200,- 
  Complete trekhaak voor ’n Coupé à fl. 100,- 
  Witte tellerbladen voor GT model à fl. 35,- 
 
Door Barry Smits, tel. 0492 – 512783 na 18.00u, worden om persoonlijke 
redenen de volgende onderdelen te koop aangeboden: 
  Reserve motor, 2.2I 12V turbo, incl. bekabeling, luchtmeter, slangen, radiator, intercooler, 

versnellingsbak, aandrijfassen, motor management en nog wat klein spul. Dus echt iets voor de 
sleutelaars onder ons. 

  Airco incl. nieuwe condensor en economic sensor 
  Beiden evt. met schema’s 
  Via de volgende link kun je de motor en airco zien: 

http://httpd.chello.nl/~b.smits/probe/probe.htmlhttp://httpd.chello.nl/~b.smits/probe/probe.html  
 
Bij Hans Peters, tel. 0499-391092: 
  Regelbare intervalkolomschakelaar uit een GT voor fl. 100,- 
  Oscillerende ventilator voor fl. 100,- 
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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. 
 
Overeengekomen zijn de volgende punten:  
 
1. Met algemene stemmen wordt aangenomen dat de club toegankelijk is voor iedereen die een 626 

Coupé / 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 èn de 

wil aanwezig is dat hij/zij daar ook voor gaat. Dit om te voorkomen dat 
men van onze faciliteiten misbruik gaat maken. 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 dat er in dit groepsverband geen racerijen zullen ontstaan en 

respecteren iedere wet en weggebruiker, houden ons aan alle veiligheidsvoorschriften en 
snelheid. 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.) te willen testen of uitoefenen, dan dient de club rekening te 
houden met de wens van deze personen en daar aandacht aan te schenken. Met meerdere 
stemmen voor kan dit worden toegepast in een volgende meeting en dan wel op een daarvoor 
geëigende locatie. 

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

verplicht is de bijeenkomst 1x per jaar voor iedereen. Ondanks deze richtlijn gaan we er vanuit 
dat men zich bij regelmaat laat zien. 

 
7. Afgesproken is dat er tijdens èn na de cluburen GEEN alcohol wordt genuttigd door zowel 

bestuurders als passagiers, omdat dit de stemming kan beïnvloeden en omdat mogelijke schade 
aan geparkeerde auto’s vermeden dient te worden. 

 
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 alle clubleden 
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. 
 
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. 
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Het grote probleem wat ik nu heb is 
dat het mijn dagelijkse auto is en dat 
ik te weinig kennis heb om in een 
weekend grote veranderingen te 
plegen aan de auto. Voorlopig zijn er 
wel wat aanpassingen geweest. Ik heb 
er nieuwe banden onder gedaan sinds 
ik hem kreeg en een radio met 
speakers ingebouwd.  
 
In de toekomst wil ik nog wel wat 
aanpassingen maken aan de auto. Zo 
heb ik mijn zinnen gezet op: 
- elektrische spiegels (meegespoten) 
- stuurbekrachtiging 
- cruise controle (al moet ik er voor naar Amerika) 
- Verstelbare vering 
 
Na mijn eerste clubmeeting in Best heb ik het idee dat het me ook nog wel gaat lukken 
binnen 2 à 3 jaar. Ik hoop dat ik op een clubmeeting in 2005 met een ‘nieuwe’ Mazda aan 
kan komen rijden die helemaal naar mijn zin is.  
 
Tot de volgende meeting, Jerome Wezelenburg 
 
 
 
 

JARIG !!! 

 
Jerome Wezelenburg  12 december 

Barry Smits    21 december 

Rob Leereveld   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 
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EIGENAAR EN AUTO (3) 

 
Naam Jerome Wezelenburg 
Sport/Hobby Mazda, Computers 
Auto 626 Coupé 2.0 12V 
 
Laat ik beginnen met hoe ik met Mazda in aanraking kwam. Toen ik een jongetje van 
ongeveer 14 jaar was, kocht mijn opa een Mazda 626 Coupé. Eigenlijk was ik gelijk verliefd 
zonder dat ik het door had. Vaak reed ik mee met de Mazda van mijn opa. Mijn eerste auto 
was een Opel Kadett (let wel: uit 1964). Deze bracht mij min of meer veilig waar ik heen 
wilde. Het grote probleem met de kadett waren de onderdelen; nergens te krijgen. Toen ik 
in Den Haag ging wonen voor mijn studie heb ik ook het kadetje met een traan vaarwel 
gezegd. Ik heb mij anderhalf jaar met het openbaar vervoer kunnen redden tot dat Albert 
Heijn, waar ik al wat jaartjes werkte, mij een functie in Zaandam aanbood. Deze functie 
was in ploegendiensten. Nou dat kon net met het OV. Na ongeveer 2 maanden was ik het 
helemaal zat. Er moest een auto komen. Maar ja, wat voor auto kies je dan. En wat wil het 
toeval, de auto die ik als klein jongetje mooi vond kwam te koop. Dat wil zeggen mijn opa 
wilde een nieuwe Mazda gaan kopen en kreeg een belachelijk laag bedrag terug voor zijn 
Coupé. Toen ik hem sprak, zei ik gelijk dat betaal ik er ook voor!  Zo gezegd zo gedaan. De 
nieuwe auto van mijn opa liet aardig op zich wachten.  

Tijdens mijn 
onderzoeken 
naar deze 
auto (want 
dat is toch 
wel leuk als 
je een auto 
gaat kopen, 
kijken wat er 
allemaal mee 
kan) kwam ik 

er achter dat er een club was. Eerst wat terughoudend op de internet-site gekeken (lekker 
anoniem), maar na een tijdje toch gebeld. Ik kreeg Barry aan de telefoon. Nou ik heb met 
Barry een kort en bondig gesprek gehad waarna ik eigenlijk gelijk lid ben geworden. Mijn 
eerste meeting was in Best en daar heb ik echt veel opgestoken. Want ja het is als 
informatica ‘nerd’ niet makkelijk om aan een auto te sleutelen.  
 
Nu ik een tijdje bezig ben met mijn Mazda heb ik een soort plan op gesteld wat ik met mijn 
auto wil. Mijn idee is om de auto, als ik daarvoor in de gelegenheid ben, in zijn geheel te 
strippen en schoon te maken. Ook zou ik willen dat alle mogelijke opties die er bestaan voor 
het type dat ik heb er op zitten. Ik hoop ooit dat de auto er uitziet zoals hij er in 1989 uit 
zag toen mijn opa hem kocht. Dat zal nog wel wat voeten in de aarde hebben, maar ik heb 
het er voor over. 
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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: 
1. niet nakomen van financiële verplichtingen 
2. schade toebrengen aan andermans eigendom 
3. beledigende c.q. kwetsende uitspraken over/gedragingen jegens anderen 
4. niet nakomen van artikel 7 betreffende alcohol gebruik 

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

evenementen per jaar. 
 
16. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Dat 

mag eventueel aangevuld worden met twee extra bestuursleden en hun stemmen gelden. 
 
 Met algemene stemmen aangenomen en geaccepteerd. 

 

APK – KEURINGSTATION 
040-2527379 

FRIEZENKAMP 
 

Voor alle soorten keuringen en reparaties (Ook roetmetingen) 
 

Geen afspraak nodig 
Iedere werkdag van 09.00u tot 16.30u 

 
Op vertoon van onze ClubCard kunnen leden voor ƒ 100,- (45,38 Euro) een advanced 

onderzoek laten uitvoeren. Hier gaat dan nog de korting van af. Meld dit wel van te voren. 
 

10 gulden korting op een APK-keuring 
Van de voorzitter: 
In overleg met de eigenaar van het APK Keuringstation Friezenkamp zijn we overeengekomen om 
voor onze leden iets extra´s toe te voegen aan keuringen. Nu wordt er bij de APK alleen volgens de 
APK-richtlijnen gewerkt. Ieder keuringstation werkt zo. Met deze extra toevoeging wordt er 
vooruit gekeken op kleine dingen die het jaar erop vervelende gevolgen kunnen hebben. Vele 
onderdelen kunnen volgens de APK in orde zijn zolang ze functioneren. De APK gaat niet in discussie 
met het ´hoelang nog?´ vraagstuk. Met deze keuring wordt er meer in de toekomst gekeken, de 
wintermaanden en natuurlijk de vakantiemaanden. Ook zijn er diverse kortingen mogelijk op 
onderdelen. Voor meer info, schrijf of bel. E-mail: JGMPeters@Hotmail.comJGMPeters@Hotmail.com 
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REDACTIONEEL GEZIEN 

 
 
Redactioneel gezien, F7, bewaren, Nee?, dan maar doorspoelen. 
 
Ik stelde nogal hoge eisen aan het voeren en opzetten van een clubblad èn we zaten ook nog 
zonder redactie. We hadden iemand nodig die accuraat kan werken, affiniteit heeft met 
publiciteit, kan organiseren, regelen, de zaakjes bij elkaar houden en ook nog goed is in de 
Nederlandse taal. En wat heb je aan een redactie die niets van auto’s weet? Nee, niet veel. 
Leonora heeft al deze kwaliteiten èn weet het één en ander van auto’s. Ik kende haar 
natuurlijk al en polste eens voorzichting haar belangstelling. Ze werkt al een 
aantal jaren als topsecretaresse bij Marketing Intelligence, Philips Lighting. 
Heeft nogal het één en ander aan cursussen gevolgd, is 
welbespraakt en snel van begrip. Het grote 
voordeel is dat je dan niet veel hoeft te zeggen. 
Dat werkt, dus… die moet ik hebben! 
 
Het eerste clubblad was echt stressen. Ik zette het 
grietje behoorlijk onder druk omdat ik een goed blad wilde 
dat zich kon onderscheiden van andere autoclubbladen. Zoals we konden zien op de Japanse 
autodag waren de meeste clubbladen stencils of gewone afdrukken. Niets mis mee, goed 
initiatief, dat wel. Leonora, natuurlijk ook goed achter de pc, ze typt en corrigeert 
tegelijkertijd de tekst terwijl ze rechts van het toetsenbord het verhaaltje opleest. 
Allemaal in één keer. Zoiets werkt snel, heel snel. Best wel gaaf als je dat zo ziet. 
Inmiddels heeft ze al weer een aantal cursussen achter de rug, Lotus Notes - een 
mailpakket en een cursus om websites te bouwen en te beheren. Het gaat goed.  

 
Het 2de clubblad raakte zoek onderweg en door mijn stomme schuld kwam 
het derde blad een week te laat. Voor dit clubblad heeft ze het toch 
maar voor elkaar gekregen ‘m in elkaar te spijkeren vòòr onze 
bijeenkomst op 18 november. Begin er maar eens aan, dan kom je er wel 
achter hoeveel werk het is.  

 
Ik kan niet anders dan zeggen dat ik je werk erg waardeer en dat ik het fijn vind dat je dit 
voor onze club wilt doen. 
 
 
Bedankt, Hans Peters 
 
 
 
 
 
 
 
 8 

 

Let op:   
 
Wanneer je dus flink tegen trottoirbanden rijdt, ooit een ongeluk hebt gehad of je hoezen zijn 
vernieuwd dan is het raadzaam om je auto te laten uitlijnen. 
Wanneer je auto de laatste 2 jaar niet is uitgelijnd dan is dit artikel niet voor niets geweest. 
 

Willem 
 
Omwille van het feit dat Willem medio 2003 er mee stopt, wil ik ´m toch graag even naar voren 
halen. Willem werkte heel vroeger al met auto´s. Voor hem was het niet zozeer de motor die zijn 
aandacht trok maar meer het stuurwerk van de auto. 4-assers, 6-assers, alles moest recht lopen en 
sturen is een kunst. Dat kun je wel zeggen ja. Lompweg overal doorheen rammen is geen kunst aan, 
maar om een stukje grof techniek fijn af te kunnen stellen is een heel ander verhaal. 
De uitdaging ligt bij Willem toch nog wel een beetje in herstelwerkzaamheden. ´Hoe tover ik het zo 
dat een kromme auto recht de weg op rolt?´ Een vraag die vaak in zijn hoofd moet hebben 
gerammeld. 
   
Willem heeft bij diverse bedrijven gewerkt, het laatste station is Dassen waar hij nu al meer dan 30 
jaar werkt. Van schadeherstel tot hoogwaardig techniek. Het mag gezegd worden, er komen 
bedrijven speciaal voor Willem! Naast zijn werk weet hij ook als geen ander goede contacten te 
leggen, is bijzonder klantvriendelijk en zegt je ook direct waar het aan schort. De laatste jaren doet 
hij de bijzondere sportauto´s maar laat daarnaast geen enkele auto staan. “Alles kan worden 
uitgelijnd!”, zegt hij met brede lach. “Alles?”, zeg ik met gefronste wenkbrauwen? “Dan vind ik wel 
een manier.”, zegt hij, “Maar gesteld wordt hij!” 
 
De wereld van professionals is erg klein. Willem is min of meer het gezicht van Dassen. In de 
autowereld kennen ze hem allemaal. Gesprekken met hobbyisten leveren leuke anekdotes op. Het 
schijnt zelfs dat hij de APK-controleput nog heeft gebouwd bij ons allerbekende station 
Friezenkamp. Ze kennen hem echt allemaal, van de Eindhovense radiateurenfabriek, de Eindhovense 
Carrosseriefabriek tot aan de grootste hobbyist in een Ford Kanon uit de sloop van de jaren 50. 
Bovenstaande toont aan dat Willem een historisch figuur is in de autowereld die we zullen moeten 
missen. Na zoveel jaar arbeid zit het er gelukkig op. Doorpezen en jagen zit hem niet meer in het 
bloed. Zaterdagen overwerk heeft hij nu ook wel gehad en binnenkort mag hij genieten van een 
welverdiende rust! 
 
Ik bedankte ze voor hun tijd en het 
interview. Deur open, gordel om, contactslot .. 
sleuteltje en ik genoot met volle teugen toen 
ik door de files heen slingerde, ‘s middags om 
16.00u naar huis. 
Eindelijk tijd voor mijn krantje van 
eergisteren. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Hans Peters 
 
Met dank aan Johan Middel en Willem Hesemans 
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Motor even laten lopen i.v.m. de stuurbekrachtiging. Sensoren controleren of ze waterpas staan. 
Uiteraard voor alle 4 de wielen. 
Einde inregelen, nu kan het afstellen pas beginnen.  
 
Eerst wordt de sporing achter afgesteld en daarna die van de voorwielen. Een auto stuurt namelijk 
vanuit de stand van de achterwielen. Het 
klinkt echt wel vreemd maar wanneer je 
logisch nadenkt dan klopt dit precies. 
Als jouw achterwielen namelijk scheef 
staan dan loopt jou auto van de weg af. Jij 
corrigeert dit door aan jou stuur te 
trekken en daardoor komt jou stuur 
scheef in de auto te staan. Wanneer jou 
stuur dus scheef staat moet je de auto 
laten uitlijnen. 
 
Wanneer je dit werk al een aantal jaren 
doet dan constateer je ook dat de meeste 
fabriekswaarden niet de beste zijn. Zo vernam ik van Johan dat er naast de standaard opgegeven 
fabriekswaarden ook waarden zijn die niet meegenomen worden. Met name die van rij en –
afstelervaring. Een auto komt standaard uit de fabriek en daar wordt geen rekening gehouden met 
het type velg wat de burger er onder heeft hangen. 
Het remmen, gewicht voorin, soort van rijgedrag, het type band enz. spelen in deze ook een grote 
rol. Wanneer je jouw auto hebt uitgebouwd, verlaagd en verbreed dan kloppen er van al die waarden 
niets meer en aan je auto wordt als het ware getrokken. 
Hondaatjes, Golfjes enz. zien er leuk uit maar scheuren in het subframe komen wel degelijk voor. 
 
Nadat de auto is uitgelijnd wordt er een proefritje gemaakt door de uitlijners.  
 

Uitbalanceren 
 
Uitbalanceren is ook noodzakelijk maar staat toch los van uitlijnen. Bij het uitbalanceren neemt men 
het wiel persoonlijk onderhanden. Hierbij wordt het slingeren van de velg en band op elkaar 
afgestemd. Wanneer jouw stuur dus trilt, ongeacht bij welke snelheid, dan moet het wiel worden 
uitgebalanceerd. Echter een trilling in het stuur/de auto kan ook uit een onderdeel komen waar 
speling opzit, bijv. fusee, stuurkogel of kromme aandrijfas. 
 

Stikstof 
 
Vervolgens wees Johan mij op het gebruik van stikstof in de banden. Ik had er natuurlijk wel van 
gehoord maar hechte er verder niet zoveel waarde aan. Voordeel is dat de band nu langer en beter 
op spanning blijft en minder lawaai maakt tijdens de rit (lucht geeft trillingen namelijk veel beter 
door). Door die constante spanning blijft het rijgedrag rustiger. Met het uitlijnen erbij levert dit 
natuurlijk  brandstofbesparing op, zeker op grotere afstanden. Een auto die van zichzelf goed loopt 
behoeft geen energie om getrokken te worden. 
Ik had dit dus gedaan en het bevalt me gewoonweg prima. Voor die 25 piek per vier banden hoef je 
dit niet te laten.  
Ook voor mensen die eens wat harder rijden is dit zeker een aanrader. Stikstof wordt al jaren in de 
vliegtuigindustrie gebruikt omdat het minder gevoelig is voor temperatuur. 
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E. H. B. O.  

 
 
Hallo hier ben ik weer.  
Ik heb het heel druk gehad met mijn examen. De kaderopleiding van de EHBO...  en wat denk je? 
Jawel, ik ben geslaagd! Het was best moeilijk maar toch ik heb het in mijn beurs.  Ik mag nu mensen 
gaan opleiden en examineren op middelbare en hoge scholen.  
 
Zoals ik in het vorige clubblad al voorstelde, gaan we het nu over kleine ongelukjes hebben.  
We kennen verschillende dingen zoals splinters, iets in je oog krijgen, of een sneetje in je hand of 
been. Of wat dacht je van een verstuikte enkel en kneuzing, allemaal niet echt prettig om te hebben. 
Hierbij enkele tips hoe je deze het beste kunt behandelen. Om de rest van je leven met een lelijke 
hand of mank been rond te lopen is nu niet echt bevorderlijk voor je zelfvertrouwen. 
  
Splinter in je vinger, arm of voet  
Als je een splinter in een van deze lichaamsdelen krijgt dan trek je die eruit zoals hij er in gekomen 
is de zogenoemde lichaamsrichting. Doe je het anders tegen het lichaamsrichting in dan heb je kans 
dat hij afbreekt of zelf versplinterd. Waardoor je de splinter er niet meer geheel uit kan krijgen.  
Wat gebeurt er dan als een splinter blijft zitten. Een houtsplinter zweert er meestal gewoon uit. 
Het gaat ontsteken wordt rood gaat kloppen zwelt een beetje op en het wordt warm. Dat 
kun je er dan gewoon met een pincet uit halen. Verder ontsmetten met 
betadine en je plakt er een pleister op.  
Maar wat als je een infectie krijgt doordat die splinter blijft zitten? Dan 
gaat de wond rood worden je voelt een kloppende pijn in de wond. Er vormt zich 
een zwelling rond de wond, hier komt dan nog bij dat in die wond zich etter (pus) 
gaat vormen. Hier kun je zelfs koorts bij krijgen. Dit moet je als je het zelf gaat doen 
toch goed verzorgen, dat wil zeggen de splinter eruit halen ontsmetten en een 
pleister of een gaasje afdekken. Gaat dat niet ga dan naar je huisarts om het te laten verwijderen 
en verder te behandelen. Dat geldt vooral voor ijzersplinters, loodsplinters of roestige splinters die 
de neiging hebben om gauw te ontsteken.  
 
Sneetje aan de hand of vinger, voet enz.  
Het bloedt meestal flink, hou daarom de hand omhoog dan wordt de druk minder in de hand. Ook je 
voet omhoog leggen (b.v.) op een stoel dan zal het minder sterk bloeden. Spoel de wond af met lauw 
water om het schoon te maken. Droog het af met een schone doek en ga de wond verder ontsmetten 
met betadine. Doe er wel even een pleister op.  
 
Een grote diepe snee   
Ga dit niet ontsmetten maar doe er snel een gaasje op met een plukje witte watten en een zwachtel 
(verband). Ga wel direct  naar je huisarts of naar de eerste hulp. 
Waarom niet ontsmetten? Dit omdat de dokter dan niet kan zien wat er aan de hand is. Hij moet in 
de wond kunnen kijken om te zien hoe erg het is en of dat het eigenlijk meevalt natuurlijk. Betadine 
is namelijk bruin van kleur en wanneer je dat op de wond smeert dan verkleurt die ook. Tevens is het 
zo dat de dokter de wond ook gaat ontsmetten, dubbel pijn dus.  
 
Iets in je oog krijgen  
Er zijn heel veel verschillende dingen die je in het oog kunt krijgen.  
Denk maar aan een vuiltje of een metaalsplinter, bijtende stoffen, lasogen of een verbranding. 
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Wat kunnen wij doen als er iemand komt met deze verschijnselen? 
Sowieso niet proberen in je oog te wrijven want dan kun je het oog beschadigen. Zit het op het witte 
van het oog dan mag je het naar het dichtst bijzijnde hoekje wrijven en het met een doekje eruit 
halen. Zeker niet met vloeipapier want dat neemt veel vocht op en er zitten scherpe randen aan 
waarmee je het oog kunt beschadigen.  
 
Splinters 
Haal die er uit als die niet vast zitten. Dit mag ook met een doekje gedaan worden als het zich 
bevindt op het witte gedeelte van het oog.  Zit het op de lens van het oog, dat is het gekleurde 
gedeelte, ga het dan niet weg wrijven. Hiermee kun je de lens (pupil) mee beschadigen. Ga zo snel 
mogelijk naar een arts of eerste hulp. Zit de splinter vast, haal ‘m er niet uit en blijf 
er zoveel mogelijk af. Wanneer je dit toch doet dan kan er een gaatje ontstaan in het 
oog en heb je kans dat de vloeistof in het oog, wat ervoor zorgt dat het oog bol blijft 
staan, eruit loopt en het oog in elkaar zakt. Dan ben je het oog voorgoed kwijt. In 
het ziekenhuis hebben ze de oogarts die haalt het eruit en brand het gaatje 
meteen dicht dus kan het niet leeg lopen.  
Wat kunnen wij wel doen? Er een tuitje opzetten en er verband omheen draaien 
zodat het oog verbonden is en dat er niet ingewreven kan worden. Het zorgt er ook 
voor dat er geen druk op het oog komt, dat kan ervoor zorgen dat het letsel erger 
wordt.  
 
Bijtende stoffen   
Als je dat in je oog krijgt ga je meteen het oog spoelen met water (lauw water). Is dat niet aanwezig 
dan met koud water, ten minste 30 minuten. Laat wel het slachtoffer liggen met het oog naar 
beneden. Houdt het oog open of laat iemand anders het doen en spoel het uit met zacht stromend 
water. Waarom? Anders kan het oog wegvreten door de bijtende stof. Zorg er wel voor tijdens het 
uitspoelen, dat het oog waar die bijtende stof in zit naar beneden hangt. Anders heb je kans dat ook 
het bijtende stof in het andere oog komt. De gevolgen zijn niet te overzien en kan voorgoed 
blindheid veroorzaken.  
 
Lasogen  
Die krijg je door inwerking van ultraviolette stralen van lasapparatuur, hoogtezon, felle lampen of 
felle zon op sneeuw. Het bovenste laagje van het oog (het hoornvlies) kan worden beschadigd.  Je 
krijgt dan hevige stekende pijn, rode ogen waardoor je de ogen gaat dichtknijpen en tranen. Deze 
slachtoffers moet je naar een oogarts brengen.  
 
Verbranding van het oog  
Door middel van een steekvlam kun je een verbranding oplopen. Ga direct je oog koelen met veel 
zacht stromend water en doe dit  ten minste tien minuten. Breng hem vlug naar een oogarts.  
Wat gaan wij doen? Laat in ieder geval het slachtoffer rustig liggen. Houdt het oog open of laat 
iemand anders het oog open houden, spoel het oog schoon en houd het vochtig met veel zacht 
stromend water op dezelfde manier als bij een slachtoffer met een bijtende stof.  
 
Mochten er weer vragen zijn, dan laat het me maar weten. 
Veel plezier verder en succes met de wintervoorbereiding. 
 
Maria Barents 
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De camera´s moeten worden uitgeslingerd (nodig om de camera´s te kalibreren aan de auto). Nadat 
de wielen volledig  uitgeslingerd zijn, volgt het voor en achter inveren. Met behulp van de camera´s 
meten zij de hartlijn onder de auto door. De 
fuseekogel/hoes aandrijfas, wiellagers en ook 
stuurkogel controleren (zelf ook stuurhuishoes 
controleren, indien kapot, dan heeft  uitlijnen 
geen zin). 
 
Wanneer een stuurhoes moet worden vervangen 
dan wordt de stuurstang gedemonteerd en raak 
je namelijk de afstelling van het uitlijnen kwijt. 
Overdreven kan gezegd worden dat dan je auto 
de weg afrijdt wanneer dit niet goed zit. 
 

Een negatieve sporing noemt men uitspoor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Een positieve sporing noemt men toespoor. 
 
Vervolgens wordt de sporing op scherm verdeelt 
en wielen recht vooruit gezet. 
Het is nogal een voorbereiding om een auto uit te 
lijnen, maar het is ook niet niks. 
 
Nu worden de camera’s waterpas gedraaid en 
vastgezet. Remmen vastzetten en de askanteling 
gemeten. Dit kun je vergelijken met een 
voorvork van een fiets.  
achterover = positief / voorover = negatief  
Inmiddels nog steeds geen tijd voor koffie dus. 
 
Op grond van de gegevens van de computer (die zij dus van Mazda krijgen) wordt gekeken of mijn 
auto nog aan al die waarden voldoen. Ik had een kromme veerpoot die ik moest vervangen en mijn 

aandrijfashoezen moesten worden vernieuwd, dus afwijking 
was er gegarandeerd! 
 
Veerpoten kantelen bij belasting. Om de wielvlucht gelijk te 
krijgen bij belasting moet de chauffeur er in. (Kwestie van 
kennis en vakmanschap. Dit staat onder andere mooi niet in 
de boeken.) Dus dan is het zonder chauffeur ongelijk.  
De auto wordt van de rem af gehaald en inveren met die 
handel. Daarna stuur recht zetten en vast.  
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UITLIJNEN 

 
 
Uitlijnen is een proces waar veel te vaak en veel te licht over wordt gedacht. Wanneer een auto is 
uitgelijnd dan staan de wielen voor en achter in één lijn, afgemeten en afgesteld vanuit de middellijn 
van de auto. Het hart van de as is het uitgangspunt waar vanuit men stelt. 
 
Een goed uitgelijnde auto ´loopt´ ook prima, trekt niet naar links of rechts en stuurt gemakkelijk. 
In Nederland zijn de meeste autowegen toch redelijk goed van kwaliteit en wanneer je het stuur 
even loslaat zal een goed uitgelijnde auto gewoon rechtdoor blijven rijden. 
 
Is uitlijnen dan zo noodzakelijk? Jawel! Uitlijnen ´maakt´ de auto. Een 626 die niet is uitgelijnd en 
ook nog eens de verkeerde of verschillende banden heeft, maakt al gauw dat hij rijdt als een 
zeepkist. Uitlijnen bespaart banden maar ook brandstof en voorkomt andere onnodige slijtage aan 
lagers en/of carrosserie. Wanneer de auto niet is uitgelijnd dan ontstaat er binnen een mum van tijd 
een slijtrand op de band en bij de APK-keuring kun je een negatief briefje verwachten.  
Uitlijnen is nog altijd goedkoper dan één enkele goede band en je hebt het probleem ook meteen 
opgelost voor je nieuwe banden. Voordeel genoeg dus. 
 
Uitlijnen is ook een vak op zich, het vereist inzicht, accuratesse en bovenal het belangrijkste, de 
feeling. Al lijn je een auto nog zo goed uit, wanneer je het niet in je hebt krijg je ´m nooit zo op de 
weg dat je kunt zeggen… dit zit! Dit stuurt! Dit gaat! 
 
De firma Dassen in Eindhoven is één van de bekendste van Nederland. Ze wisselen banden, lijnen 
alles uit wat ook maar wielen heeft en zijn specialisten in de ook wat duurdere merken. Zo hebben ze 
Porsche, Aston Martin, Jaguar en Ferrari maar bijvoorbeeld ook Bentley of Rolls Royce. Naar 
geruchten hebben zij zelfs de nieuwe Toyota Supra op speciaal verzoek gedaan. Deze auto is nog 
niet eens officieel uit in Nederland.  
 
Reden des te meer om maar eens naar zo´n station te gaan en mijn kop eens onder die kraan te 
steken. 
Willem en Johan zijn de specialisten in dit vak. Willem, enigszins al langer dan 30 jaar bij de firma 
neemt momenteel de bijzondere auto´s voor zijn rekening. `Nog anderhalf jaar´ hoor ik ´m zeggen. 
Hij heeft zijn werk gedaan. Johan volgt hem verder op en werkt, zoals je kunt zien, aan mijn auto. 
 
Ik zal proberen het proces in stappen te beschrijven. 

 
 
 
 
De auto gaat de brug op en ondertussen zoekt hij in 
de computer een speciaal programma voor de 4WS. 
Nadat alle banden op spanning zijn gebracht 
(belangrijk i.v.m. wagenhoogte) worden de camera's 
op de wielen bevestigd. 
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ALCOHOL 

 
Geachte Leden,  
 

Naar aanleiding van enkele opmerkingen omtrent wijn, bier en andere alcoholische dranken 
heeft het bestuur unaniem besloten dat er  
 

géén alcohol 
 

wordt genuttigd tijdens evenementen en toerritten. Ook na de evenementen mag er geen 
alcohol worden genuttigd omdat er nog auto’s van clubleden op dezelfde plek aanwezig zijn. 
Een schrijven hierover komt in het eerstvolgende clubblad en zal regelmatig worden 
herhaald. Tevens wordt punt 7 in het huishoudelijk reglement overeenkomstig aangepast. 
 

Mocht men zich hier niet aan storen dan wordt men onmiddellijk geroyeerd en zal men 
verder voorgoed worden uitgesloten bij deze club. 
 

Ik verwacht dat dit geen enkel probleem zal opleveren bij toekomstige aangelegenheden. 
Bij voorbaat dank, 
 

Hans Peters 
Namens het bestuur van de 626 GT & Coupé Club Nederland 
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EIGENAAR EN AUTO (1 ) 

 
Naam Theo Marsman 
Leeftijd 45 jaar 
Sport/Hobby Schieten, Volleybal 
Auto 626 Coupé 2.0i 16V GT (custom black) 
Werk Coördinator Technische Dienst 
 
 
Hallo, zoals beloofd op het laatste dagje uit met de club, is hier mijn bijdrage aan 
"eigenaar en auto".  
We zijn thuis met vrouw,  die het meeste rijdt in de Mazda, en een zoon van zeven jaar die 
dol is op sportieve auto's.  Ikzelf ben dol op snelheid en vermogen, daar waar het veilig en 
toegestaan is. Wij hebben al langere tijd twee auto's voor de deur staan, omdat de 
werksituatie nu eenmaal niet toeliet om per fiets naar het werk te gaan. Mijn vrouw Sonja 
reed in een minicooper en ik had en Mazda 626 GLX hatchback op LPG. De laatste had nogal 
eens startproblemen op gas en zelfs de ervaren monteurs uit de garage konden dit niet 
verhelpen tot grote ergernis van mij. In 1988 komt de GT in de familie via mijn 
schoonvader. Tijdens een 
terugreis van vakantie met twee 
auto's, viel me al op dat die GT 
behoorlijk pittig was. 
Schoonpapa liet zich een heel 
stuk terugvallen en een flits 
later, niet die zielige palen die 
je tegenwoordig flitsen, zat hij 
weer achter onze Mazda. In 
1991 kwam de MX6 op de markt 
en pa wilde die hebben, maar de 
GT -een unieke auto- moest 
toch wel in de familie blijven; 
hij wilde deze auto niet aan een 
vreemde kwijt. Of wij hem niet wilden, dit was dus niet tegen dovemansoren gezegd. Onze 
auto's te koop gezet en even later waren we de trotse eigenaar van een Mazda GT, waar al 
het nodige aan verfraaid was. De auto was verlaagd, stond op brede lichtmetalen velgen, 
heeft een houten stuur en versnellingspook, 15 inch wielen met 205x50 Michelin MXV pilot 
banden, na drie jaar veel in de was gezet en de garage gezien te hebben met 23.000 km op 
de teller en een prachtkleur met idem spoiler.  
 
Een tip kregen we mee van pa, het is een renpaardje wat goed strak gehouden moest 
worden en dat klopt: tot 3.500 toeren is hij goed te schakelen en rijdt als een normale 
auto. Ga je echter in het gebied boven de 4.000 toeren schakelen dan wordt het een wilde 
hengst met spierballen waar menigeen zich in vergist. 
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HOERA … GESLAAGD! 

 
 
1 jaar EHBO in ons clubblad. Heeft het te maken met Mazda? Nee, niet echt. Heeft het te 
maken met autorijden en autohobby, ja indirect wel. Op 4 september haalde Maria haar 
examen in de EHBO als kaderinstructeur. Ondergetekende ging er naar toe. Met een 
gezellig bakkie koffie en een koekje deed zij haar verhaal.  
… Stress op stress en dat is niet verwonderlijk. Maria behaalde 2 jaar 
geleden haar EHBO-diploma en vervolgens wilde ze toch wel graag 
verder. Links en rechts geïnformeerd en wat bleek, je kon maar 
2 richtingen op. Lotus of Kader. Voor kader kwam ze niet in aanmerking 
want de vereniging eiste eerst 2 jaar EHBO en dienstverlening om 
ervaring op te doen. Daarnaast was de cursus te duur, het duurde 2 
jaar en het kostte te veel voor de vereniging. Zij ging voor dienstverlening 
en Lotus. Voor het laatste was geen geld en zo´n dure cursus droeg niet bij aan de 
hulpverlening. Na veel arbeid te hebben verricht bij sportwedstrijden (veelal bij PSV, 
sportdagen, evenementen en studentengrappen) werd het tijd om voor Lotus in te 
schrijven. Op dat zelfde moment kreeg ze te horen dat ze wegens gebrek aan Kaders de 
opleiding hadden ingekort, nog zwaarder dus maar nu had je de mogelijkheid om met een 
toelatingsexamen binnen te rollen. Het zou niet eenvoudig zijn. Ze had nogal wat ervaring 
opgedaan, alle bijeenkomsten bijgewoond en toonde behoorlijk wat initiatief, alleen haar 
vooropleiding was niet toereikend. 
 
Uiteindelijk betaalde de vereniging haar toelatingsexamen en in Tilburg rolden er maar 5 
personen moeiteloos doorheen. De eerste stap was gezet. Op dit moment waren er veel te 
weinig aanmeldingen zodat de opleiding niet door kon gaan maar in september vorig jaar 
werd er een groep gevormd. Ze kreeg een beurs van de EHBO vereniging en ging van start. 
Nu een jaar verder stond op 4 september het examen voor de deur. Onder toezicht van de 
voorzitter van de EHBO-vereniging, haar begeleider, 2 examinatoren en een groep van 
zogenaamde bouwvakkers moest zij les geven over een afgerukt lichaamsdeel met het 
aanleggen van een stompverband. (Zij liever dan ik). Volgens mij kun je beter een paar 
rijexamens afleggen dan zoiets, maar afijn.  
 
Met een mooi klein speldje, haar certificaat en bloemen werd de rest van de avond 
voortgezet in een echte feestavond. 
Inmiddels heeft ze al vele opdrachten gekregen en er is voor Maria werk in overvloed. 
Na een studiepauze van een klein half jaar heeft ze al laten doorschemeren dat ze verder 
wil gaan voor Sigma. Dat zijn de mensen die met reddingsbrigades optreden en 
hoofdzakelijk optreden bij rampen. 
 
Nou, Kaderinstructrice mevrouw Barents, namens het Bestuur van harte gefeliciteerd, 
bedankt voor je inzet en veel succes verder. Dat het je goed moge bekomen. 
 
Hans Peters 
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“ZEVER” COLUMN 

 
Hoe nou? 
 
Wat hoorde ik? Weer een autoloze zondag in Eindhoven en omgeving? Niet dat ik dat geen prima 
initiatief vind, dat niet, maar het is wel een uitgekookte bende. 
Eerst stappen ondernemen om geld te verdienen aan de autobezitters, houderschapsbelastingen, 
kentekenplaatjes, verzekeringen (die nagenoeg nooit betalen waar je recht op hebt of zaken zo 
verdraaien dat je niets krijgt), inmiddels 2 kwartjes van Kok met rente, milieuheffingen, bpm’s… en 
dan ook nog mijn blikkie een dag stil? Echt niet! 
Mij niet gezien, ik wil dan anders die dag terugbetaald hebben maar dat krijg je niet, nee en als er 
te weinig benzine wordt verkocht dan compenseert men dit ook nog eens op de prijzen. 
Het liefst iedere Nederlander 5 auto’s in bezit, vol betaald en verzekerd, veel benzine verbruiken 
door stationair op een eigen plekje laten draaien en waar dan ook nog flink parkeergeld over betaald 
moet worden. De politiek mag de kosten aftrekken dus dat gat mogen we ook betalen. Nog maar te 
zwijgen over de gesloopte flitspalen en administratiekosten. 

 
Laatst toch wat meegemaakt zeg. Ik dacht, weet je wat, ik koop me zo’n joekel 
van een fototoestel met een bak van een flitser. Staafie kopen en met wat 
keilbouten, die ik toch nog had liggen boorde ik de flitser op het dashboard, 
draadje naar een soort van belknop aan mijn stuur en hop het feest kon 
beginnen, prachtig toch. Als ik nou op de grote weg rij en ik heb haast, …FLITS… 
ruim baan. Dit moest getest worden. Vooraf nog even in mijn bumper de 

bumperpitjes gekleurd. Links werd rood en rechts pritte ik groen. Elektronica bij Hendrik Jan 
afgezeurd en nu gaan ze om en om uit en aan, rood, groen… rood, groen … rood, groen… op en neer 
onder in mijn bumpertje. Als dat niet wil lukken, dan weet ik het niet meer. 
 
Vrijdagavond 19.20, ramharde file op de a2. Als filetoerist kom ik daar geregeld om mee te rijden in 
die sliert van auto’s en te controleren hoelang een gemiddelde bestuurder er over doet om aan de 
andere kant te komen. Best wel leuk, doen we nu al met 113 auto’s. Maar nu ging ik incognito. Ik had 
een spandoek achter mijn ruit geplakt met de tekst, “Ik ben Rik niet”. Dan lieten mijn fans me wel 
met rust. Afijn, autootje gestart en gassen. Bij Den Bosch reed ik met 90 op een auto af op de 
linker baan…FLIST… en hop, die sukkel ging geweldig snel naar rechts. Hop, een 2de auto. FLITS... 
weer en FLITS…. Nog een keer, ik had een zee van ruimte. Weer een voorbij. 
Het probleem kwam toen ik zelf niet goed oplette. Ik reed met 190 op een stuk waar zelfs Gammele 
Jetje tijdelijk 70 mocht en toen ook FLITS op het moment dat ik ook FLITS zei. Mijn voorganger 
schroefde zijn rem omlaag in plaats van dat die sukkel naar rechts ging beukte ik recht achter op ‘m 
in. 2 sandwichautootjes stonden daar op de baan, een partij politie erbij en ik kreeg me toch een 
preek! 62 kilometer file, mijn fans konden trots zijn. Handboeien om en bij mijn oorlel werd ik de 
bak in gesleurd. Die mannen kunnen ook niet tegen een geintje zeg, ongelooflijk. Omwille van het 
ongeval en de enorme boete (1400,-) moest ik natuurlijk voorkomen. Ik probeerde nog duidelijk te 
maken dat ik het niet was die onder de minimumsnelheid afremde maar het haalde niets meer uit. 
Mijn auto werd afgepakt als straf. Ha ha ha, heb ik die lui mooi tuk, die bak was nu toch al total loss. 
Hebben ze ook  nog mooi mijn rommel opgeruimd. 
Toen de rechter zei dat ik de zaak op de weg terroriseerde met mijn gedrag vroeg ik ook 3000,-.  
Ik zit hier nu nog 3 maanden en ik hoef echt geen kaartje van jullie. 
 
Rik de Kikker 
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De auto is inmiddels al in heel wat landen geweest, ook waar de wegen minder goed zijn, dan 
is het verlaagd zijn een nadeel, in Schotland in de highlands de achterdemper kapot 
gereden op een steile bergweg met diep karrespoor. Kon ook niet uitwijken want ik reed 
met de rechterspiegel tegen de wand en links was een afgrond van 100 meter, dan heb je 
weinig keus. Het fijnste rijdt de auto zonder vrouw en kind. Sonja, haar collega van kantoor 
en ik samen onderweg naar München lekker over de autobahn met ongeveer 140 km/uur, we 
reden met meerdere auto's. Op de terugweg koos ik ervoor om als auto alleen terug te 
rijden. Zitten mijn vrouw en haar collega te praten, leeg wegdek goed te overzien. Wat doe 
je dan? Juist, je drukt dat gaspedaal in want dat mag in Duitsland, vervolgens kijk ik in de 
spiegel en zie een wit gezicht wat mij vraagt of dat de toerenteller is die 225 aangeeft. 
Nee, zeg ik dat is de snelheid, waarop ze naar de handrem wil grijpen, de malloot. 
Vervolgens maar met tegenzin teruggegaan naar 140 km/uur. Die vrouwelijke collega kwam 
ik laatst toevallig weer tegen als politie agente, waarop zij mij vroeg of ik dat racemonster 
nog had. Als antwoord gaf ik ja, maar dat is niet erg, want jij durft toch niet boven de 120 
km/uur.  

 
In het Mazda blad van de importeur 
kwamen wij een advertentie tegen 
van een GT club. Eerst eens 
voorzichtig geïnformeerd wat voor 
organisatie dit was en geen 
dekmantel voor wegkapen van mooie 
sportieve auto's. Dit omdat het al 
twee maal gebeurd is dat onze auto 
met een theelepel te openen was; zo 
was het slot bewerkt na 
boodschappen doen en dan ben je blij 

dat ze gestoord zijn. De eerste kennismaking was samen met onze zoon Ramon in het jaar 
2000 bij de A27, wat wij daar zagen was een gezellige club mensen die hetzelfde 
koesterde voor hun auto. Gezien ons zeer drukke leven ook in de weekeinden is niet 
mogelijk om bij alle evenementen aanwezig te zijn. Wanneer er gewone toerritjes of 
showdagen zijn neem ik Sonja en Ramon mee als ze zin hebben. Echter als er hard gereden 
mag worden met een minimum aan risico's, dan neem ik liever mijn nicht mee, want die is 
net zo verzot op snelheid als ik en met een verlaagde coupe heb je een fantastische 
wegligging. De km stand liegt er niet om 209.000 inmiddels met nog steeds dezelfde 
koppeling; alle lof voor de rijstijl van Sonja. Wanneer ik in de Mazda rijd, geniet ik met 
volle teugen van de souplesse van de motor, en kom ik tot rust. Mijn schoonvader heeft 
lange tijd spijt gehad van zijn verkoop, de MX6 valt tegen als je een GT gereden hebt. 
Soms plaagde ik hem ermee, nu heeft dat geen effect meer, want hij heeft weer een auto 
die vergelijkbaar is de Lexus. Ik heb er ook een stuk vanaf Amsterdam mee mogen rijden 
en ik moet toegeven, rijdt zonder meer lekker, maar de GT heeft toch iets wat je niet kunt 
omschrijven en dat is genot van een hoger niveau. Wij zijn blij dat we lid geworden zijn en 
het komt de auto alleen maar ten goede. 
 
Theo Marsman 
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TOERRITTEN JULI/AUGUSTUS 

 
Door Rob Leereveld 
 
 

Dit is het verhaal van de toertochten die ik beiden 
meegereden heb met m’n 626 coupé GT 4WS. Ja, 
waarom beiden zullen een aantal van jullie 
afvragen? Nou, dat komt doordat het voor mij dé 
activiteit is waarbij het mij een geweldig gevoel 
geeft van een club uitstralen. Iedereen zorgt voor 
een schone auto omdat het echte liefhebbers zijn 
en elk rijdt keurig in colonne door mooie 

landschappen en leuke dorpjes zonder stoer en luidruchtig te zijn. Tevens was het bij beide 
evenementen erg gezellig; koffie drinken, ervaringen uitwisselen, (het bijna vertrouwde) 
motorkappen openzetten om de anderen een blik onder die kap te gunnen, andermans auto 
te bewonderen, maakt niet uit of men met een LX of GT komt, iedereen wordt hetzelfde 
ontvangen op de verzamelplaats en gewaardeerd voor zijn of haar auto. Daarom dus… 
 
We begonnen op 1 juli j.l. te verzamelen op het 
Wilhelminaplein in Best, vanaf 10.00u tot 12.00u waren 
alle leden van harte welkom. Mooi weer, dus dat 
beloofde wat voor die dag. 
In het eerste uur kwamen de meeste leden, en om 
12.30u waren we maar met z’n zevenen. De opkomst 
viel dus tegen, maar we hadden al ruim twee uur 
gezellig gekletst, gekeken bij de anderen in en om de auto’s, een lekker bakkie koffie 
gedronken die Leonora thuis gezet had, de eerste kentekenplaat stickerstroken ontvangen 
met de tekst van onze club, dus de tijd was voorbij gevlogen. Vandaar om 12.30u 
vertrokken met Hans Peters als tochtleider voorop. De stoet was zoals gezegd kort, het 
hield voor hem wél lekker overzichtelijk in z’n achteruitkijkspiegels. De tocht voerde ons 
uit de bebouwde kom van Best, via legerplaats Oirschot naar Wintelre, Veldhoven, richting 
Steensel, door Zandoerle (voorheen nooit van gehoord!) tot een groot terras in Knegsel. 
Onze zeven auto’s konden maar amper geparkeerd worden bij het restaurant, er waren 

meer toeristen op hetzelfde idee gekomen, vandaar… 
De zon bleef schijnen, en de koffie en frisdranken 
gingen er goed in. Voor een aantal begon de maag te 
knorren, dus hup, een soepje en brood besteld. Na deze 
pauze weer verder gereden in de richting van 
Hoogeloon, naar Duizel, Middelbeers en Oostelbeers. 
Het volgende stadje wat we gingen bezoeken met de 
club was Oirschot. Wat hadden we daar een bekijks 

vanaf de terrassen die goed gevuld waren! 
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VEERPOOTBRUG 

 
Nee, ditmaal gaat het natuurlijk niet over de nieuwste film of zo, maar één van mijn 

persoonlijke wensen die nu eindelijk in vervulling is gegaan. 
Ikzelf ben iemand die het leuk vind om mijn wagen “een beetje aan te kleden”, liefst 

nog met dingen die het rijden in mijn Mazda nog leuker maken. Zelf was ik al een tijd op 
zoek naar een veerpootbrug, dit is een stang onder de motorkap die er voor zorgt dat de 
auto stijver wordt zodat bij het insturen van de bocht de wagen beter reageert. Zeker bij 
een sportieve rijstijl is het verschil duidelijk waarneembaar, het is net alsof je wagen over 
rails loopt.  

Na lang zoeken en doorspitten van menige folder kwam ik tot de conclusie dat als ik 
mijn veerpootbrug zou willen hebben ik hem zelf moest maken. Nu ben ik best wel handig 
maar om zoiets op te pakken was wel een grote stap, maar gelukkig heb ik een vriend, die in 
het staal zit, die mij wel wilde helpen. Kom ik vervolgens de secretaris tegen, die zelf ook 
zo’n mooi apparaat heeft gefabriekt in roestvast staal;  eerlijk gezegd was ik wel een 
beetje jaloers op al dat moois. Vervolgens met hem gesproken hoe hij het had aangepakt. 
Toen bleek het voor hem ook een eenmalig project te zijn; heel veel uren maken wel wat 
moois maar het bleef voor hem bij dit ene exemplaar. 

Daarna met mijn vriend toch de plannen gesmeed om dan zelf maar wat moois te maken. 
Na veel denkwerk, puzzelen en zo, toch een goed plan en een technische tekening gemaakt, 
zodat er geproduceerd kon worden. Na enige zaterdagen werk is hij dan nu helemaal af, 
klaar om gelakt te worden, een universeel toepasbare veerpootbrug voor alle coupés en 
hatchback modellen 626 GD. 

Omdat ik het me kan indenken dat er mensen zijn die ook wel zoiets op hun wagen 
willen monteren, heb ik er meteen een paar extra gemaakt. Natuurlijk gaat dat wel iets 
kosten om precies te zijn fl. 200,-  dan is hij hittebestendig gelakt en wel (kleur in 
overleg). 

Heb je interesse of vragen bel dan met: 
 
Eddy van der Molen, tel. 0513-620484 (graag tussen 19.00 en 21.00 uur) 
 
 

WIST U DAT …? 

 
… het wederom gelukt is een clubblad in elkaar te draaien 
… er deze keer al heel wat meer door de leden is ingestuurd 
… de Redactie en het Bestuur daar erg blij mee zijn 
… de Redactie de inzenders van harte bedankt voor hun bijdrage 
… de Redactie toekomstige clubbladen met dergelijke bijdrages vol 

vertrouwen tegemoet ziet 
… dit clubblad op de meeting van 18 nov. persoonlijk is overhandigd aan aanwezige leden 
… de overige leden het dus gewoon per post krijgen toegestuurd 
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SLEUTELEN – WAAR BEN IK NU MEE BEZIG? 

 
Nou mensen, reacties heb ik nog niet gehad maar het verloop van mijn werk kan ik wel vertellen. 
 

ABS:  
Inmiddels zit het ABS erin en dankzij Hendrik Jan Zwerver is het systeem nu ook stabiel en actief. 
Nadien hebben we 2 nieuwe kabelbomen moeten maken. Eén voor de verlichting en één voor de 
aansturing van de signalen voor die verlichting. Alles ingebouwd met originele kabelschoentjes en 
stekkers. Ik kan het zo overhevelen en in een andere auto zetten. 
 
2e GT:  
Ik heb ondertussen een 2de GT bijgekocht met stoelverwarming, digitaal dashboard, airco, 
cruisecontrole, ABS, AAS en een ongelooflijk rot dak. 
Men had daar een dak in laten bouwen, waarschijnlijk bij een aquariumdealer, en dat was zo rot als 
alle ellende van een roestig wereldje. 
Na even rond gewauweld te hebben nam iemand de uitdaging aan om een origineel fabrieksdak (uit 
een Engelse Hatchback geslepen) in mijn auto te bouwen. 
Wanneer je op een sloperij zo´n dak vindt dan kun je ´m overzetten. De fabrieksdaken (die nooit in 
Nederland leverbaar geweest) zijn groter aan de zijkanten, dus slechte stukken vallen af. Deze 
fabrieksdaken hangen in een frame en niet in het dak. Nu kun je alle mogelijke reparaties zonder 
meer goed toepassen. Afijn, die auto heb ik dus weggebracht. Ondertussen uit een zending een 2.0i-
16v automaat gekocht. (Alleen leverbaar in Japan.) Die komt hier in. Ook heb ik nog een reserve 
setje 4WS liggen, die komt er ook bij. Tot slot nog een brandblusser!!! 
De bedoeling is dat dit de meest geavanceerde Mazda 626 wordt allertijden. 
Ondertussen heb ik dankzij de vader van Barry, de heer T. Smits, mijn achterasleidingen voor de 
4WS gekregen. Meneer Smits, mocht je dit ooit lezen, kei bedankt, zonder uw hulp had ik dit nooit 
gered, da´s zeker! 
 
Tot de volgende keer, Hans Peters 
 
 
 
  Van de cruise controle moet ik nog 2 onderdeeltjes op de kop 

tikken, dan is die compleet 
  Mijn spiegels liggen klaar om gespoten te worden (eigenlijk had ik 

dat zelf zullen doen) 
  Roest wegwerken; mijn zijschermen achter moeten gerepareerd 

worden en er moeten zelfs stukken tussengezet worden. Ik heb 
iemand gevonden die dat voor ca. fl. 1200 wil doen; ben echter nog bezig met een prijs voor de 
hele auto.  Ik laat de spiegels wel alvast doen. 

  Oscilating vents kunnen elk moment ingebouwd worden, als ik ze maar eenmaal heb 
  Mijn andere 2 wensen: AAS en Stuurbekrachtiging zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld als 

gevolg van de kosten aan de zijschermen. 
Voorlopig zijn jullie weer even op de hoogte! 
 
Groeten, Jerome Wezelenburg 
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Het rondje Oirschot heb je zo gedaan, en over dezelfde weg weer 
het stadje uit richting St-Oedenrode tot het eindstation, 
een manege met terrasfaciliteiten. Weer gingen de 
frisdranken er goed in, en daar lekker buiten op het terras 
gezeten tot ieder voor zich weer terugging naar huis. Het was 
een leuke, gezellige dag die eerste juli 2001. 
 
Aangezien op 1 juli weinig leden konden komen of kwamen, had de 
organisatie besloten dezelfde rit nog een keer te organiseren, en 
wel op zondag 26 augustus j.l. Deze dag was nóg warmer dan die 
in juli, het was het laatste superhete weekend van deze zomer! 
Ik was als eerste vóór 10.00u in Best, kort daarna kwam Peter van Guldener en spoedig 
werd het plein in Best voller. Rond 12.00u waren we toch maar mooi met 17 Mazda 626-en, 
waarvan er een aantal voor de eerste keer bij was. Uit diverse delen van Nederland waren 
ze gekomen, allemaal enthousiast voor de toertocht, terwijl een aantal al een tocht die 
ochtend gehad had! Ook deze keer was de ontvangst op het plein goed en gezellig, vandaag 
koffie die door Maria Barents gezet was. Toen we vertrokken, was het in de 626-en al goed 
heet geworden door de gloeiende zon op het plein. Jammer dat Maria bij het achteruit 
wegrijden van het plein om de tocht te beginnen, tegen een lantaarnpaal reed. Een vouw in 
de kofferklep en bumper was het gevolg. Kan iedereen gebeuren, dus gingen we zonder 
vertraging verder. 
De route was weer bijna identiek, alleen had Hans 
een ander terras als tussenstop gekozen waar we 
met zo’n grote groep auto’s en bestuurders wél 
terechtkonden. We waren op deze dag niet de 
enigen die met een club auto’s een rit maakten; de 
Honda Civic/CRX club was ook actief, maar daar 
zag je bij dat die club niet normaal achter elkaar 
reed, en zij reden veel ruiger door de dorpjes dan 
wij deden. Het leek meer een wedstrijd met de nodige open uitlaten onder de Honda’s. 
Vanaf het terras zagen we er nog velen voorbij komen. 
Na het frisdrankrondje van het bestuur gingen we weer verder, onderweg heb ik de nodige 
foto’s gemaakt van de slier prachtige Mazda 626 coupés en GT’s. Zie de fotoselectie bij dit 
stukje voor degenen die er niet bij waren voor een indruk van de tocht. Op de 
eindbestemming waren we nog even met z’n 18en, doordat Leonora erbij kwam met haar 
belle 626 HB 4WS. 
 
Zo hebben we een mooi stukje Brabant gezien, en we kunnen terugkijken op een geslaagd 
evenement welke door het bestuur weer tot de puntjes verzorgd was! 
 
Alle leden, graag tot de volgende keer! 
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MET EEN BORREL … OP DE KORREL! 

 
 
Even voorstellen, ik ben Nico Dales. 
 
Begin 1997 had ik van een kennis een Mazda 626 GLX Coupé - oud model - uit 1987 
overgenomen. Een hele fijne auto met zijn irritante econometer en zijn lieve elektrische 
achterraampjes. 
 
In februari dit jaar heb ik hem - met teveel bier op - totall loss gereden tegen 
een paal langs de snelweg. Gelukkig had ik geen schrammetje. 
Maar dan komt de politie, mee naar het bureau, blazen, 1.3 promille… 
Die twee agenten hebben me naderhand wel netjes naar huis gebracht. Een paar 
maanden later kwam ik toevallig één van die agenten tegen. Hij herkende me nog 
en zei dat hij achteraf wel had gelachen, want volgens hem had ik alleen maar 
gezegd “wat zonde van mijn mooie auto”. Als je tussen de 1.3 en 1.8 promille 
blaast moet je naar een EMA-cursus (Educatieve Maatregel Alcohol en 
Verkeer). 
 
Die cursus gaat uit van het CBR en kost f 580,00 en 3 snipperdagen. Je wordt er toch wel 
een beetje binnenstebuiten gekeerd, maar het zit er gelukkig op. 
Als je boven de 1.8 promille blaast, dan kom je bij een soort psychiater terecht en als die 
maar even twijfelt, ben je jouw rijbewijs gewoon een hele tijd kwijt. 
De cursus is verplicht. Als je niet gaat, ben je jouw rijbewijs kwijt totdat je zo’n cursus 
hebt gevolgd. Ondertussen ben ik ook voorgeweest. Dat is een echte afgang want je zit op 
je beurt te wachten en dan wordt er heel hard omgeroepen “de zaak Dales”. Je gaat echt 
door de grond. Dat werd dus een flinke boete en een voorwaardelijke rijontzegging. 
 
Door dit alles werd het dus uitkijken naar een andere auto. Ik had al wel eens naar het 

laatste model coupé gekeken en daar nu mijn zinnen op 
gezet. De naaste dealer gebeld en die had er 1 
staan èn …… van 1992. De keus uit 1 auto. 
Ik heb hem gekocht en heb daar nog geen 

seconde spijt van. 
Maar eerlijk is eerlijk, als ik een oude coupé zie, springt mijn hart nog steeds op. 
 
 
Nico 
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Tot aan deze dag zijn ze nog steeds de enige Japanse autofabrikant die dit voor elkaar 
kreeg. Wat verder bijzonder was, is dat het de enige Le Mans winnaar is met een “wankel” 
of  “rotary” motor. Een afgeleide van deze motor zit in de nieuwe Mazda RX-8, namelijk de 
RENESIS rotatiemotor. Mazda is daarmee de enige fabrikant die vandaag een auto op de 
markt heeft met zo’n wankelmotor. 
 
Hieronder zie je de RX-8 naast de 787B zoals die werd gepresenteerd op de North 
American International Auto Show in Detroit.  

Dus laat nooit iemand je meer vertellen dat Mazda nooit wat heeft gepresteerd op 
autosport gebied. 
 
Marcel Veugelers 
 

 
 
 
 

Autobedrijf 
Van Gerwen & Zn v.o.f. 

 
Fr. Verhagenstraat 2 
5504 CC Veldhoven 

Telefoon receptie  040-2532271 
 

Openingstijden werkplaats 
 

maandag t/m vrijdag  08.00 tot 17.30 uur 
zaterdag 09.00 tot 13.00 uur 

 
Op vertoon van clubkaart krijgt ieder lid van de 626 GT en Coupé club 

op alle onderdelen: 
 

10% korting 
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A PASSION FOR THE ROAD 

 
 
Al betekende het jaar 1991 het laatste jaar voor de productie van de 626 coupe waarvan 
wij allen zo veel van houden, toch was er dat jaar een gebeurtenis die Mazda voorgoed op 
de kaart zou zetten. 
In dat jaar werd zoals ieder jaar de “24 Heures de Mans” gereden. Le Mans is een 
wedstrijd die (zoals de naam al zegt) gaat over 24 uur achter elkaar racen. De coureurs 
rijden “stints” van ongeveer drie uur per man. Het team wat na 24 uur de meeste laps 
heeft afgelegd is de winnaar. Er bestaan tegenwoordig drie klassen in Le Mans. De “GT’s”, 
“Open Prototype” en de “Closed Prototype.” Wat het gevaar daarvan is, is dat de 
snelheidsverschillen tussen de auto’s erg groot zijn en daarom moeten de rijders goed 
wakker en scherp zijn als ze aan het racen zijn. Wat natuurlijk ook van groot belang is, is 
dat je een auto moet hebben die verschrikkelijk hard kan gaan, maar vooral verschrikkelijk 
betrouwbaar moet zijn. Nou ja, daar is Mazda wel een ster in dacht ik zo. En dat zouden ze 
dan ook gaan bewijzen.  
In 1990 probeerde Mazda het met de 767B (zie foto)  

 
 
Toen was de winst even nog niet binnen bereik, al eindigde ze toen in de top 6 van de 
“Closed Prototype klasse” wat geheel niet slecht is op zo’n prestigieuze race als Le Mans.   
 
In 1991 probeerde ze het weer. Dit maal met de (inmiddels legendarische) 787B. Deze 
wagen stond er klaar voor, had de snelheid, de betrouwbaarheid en zeker ook de “looks” 
(zie foto) 

 
Dit jaar zou het ze gaan lukken en inderdaad, na 24 uur racegeweld eindigde de met meer 
dan 700 pk sterke 787B, bestuurd door Johnny Herbert, Bertrand Gachot en Volker 
Weidler op de felbegeerde eerste plaats. De Mazda 787B voltooide 362 ronden met een 
totale lengte van 4923,200 km bij een gemiddelde snelheid van 205,133 km/u. Mazda was 
de eerste Japanse autofabrikant die een auto had gebouwd die de 24 uur van Le Mans won. 
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TECHNIEK UITGELEGD 

 
 
Hallo Mazda fans, 
 
In deze Techniek Uitgelicht wil ik het hebben over een kant van onze Mazda’s die we niet 
zo goed kennen, maar die zeker niet ongevaarlijk is. Je zult wel denken waar heeft die gast 
het nu weer over, maar toch ben ik bloedserieus. Ik zal het vertellen aan de hand van het 
volgende verhaal. 
 
Laatst op een mooie zondag hadden we als bestuur weer eens een vergadering in het 
midden van het land. Aangezien ik uit het noorden kom, had ik een leuk ritje voor de boeg. 
Ik had besloten om de race GT te nemen dus wel wat minder comfort, maar toch wel stoer 
zo’n lange rit met die bak; zoveel lange ritten had ik nog niet gemaakt met dit race 
monster. Onderweg viel mij al wel op dat ik wat meer last van mijn rug had dan anders maar 
de bellen begonnen nog niet te rinkelen, dus onderweg maar wat vaker gestopt en natuurlijk 
toch nog mooi op tijd bij de vergadering aanwezig (race auto weet je wel). 
Na de vergadering besloot ik nog even naar de Achterhoek te gaan naar een vriend van mij. 
Nu kreeg ik onderweg weer wat last van mijn rug en heb ik enige malen de 
stoel iets rechterop gezet; dat hielp dan even maar last bleef ik houden. Op 
de terugweg heb ik de stoel nog een paar keer versteld maar ik had 
het gevoel dat het steeds erger werd. Of dat nu kwam door 
vermoeidheid of door de stoel zelf, dat wist ik nog niet. Tevens 
kreeg ik het idee dat de stoel steeds slapper werd, dus op het laatst 
maar rechtop gaan zitten en niet meer tegen de stoel geleund. 
Thuisgekomen dacht ik: misschien ligt het wel aan mij en heb ik het mij 
verbeeld, dus ik ga eens goed in de stoel leunen en wat gebeurt er 
tot mijn verbazing … de stoel breekt af en ik lig op de achterbank! 
 
Wat blijkt er achteraf aan de hand te zijn: het subframe onder de stoel is doormidden 
geknapt. 
Om grote onrust te voorkomen, dit gebeurt bij mijn weten alleen maar bij in hoogte 
verstelbare stoelen omdat die een ander subframe hebben dan de niet in hoogte 
verstelbare stoelen; die laatsten hebben daar een veel dikker stuk ijzer zitten. Heb je 
echter een in hoogte verstelbare stoel is het raadzaam om dit eens goed na te kijken. De 
drie stoelen die ik nu heb,  zijn allemaal al eens stuk geweest, dus dit is zeker niet iets wat 
niet weer kan gebeuren. 
Om dit te controleren kun je de stoel het beste uit de wagen halen, daarna het stuk plastic 
aan de zijkant wat het meest aan de buitenkant zit -als de stoel op zijn plek staat- te 
demonteren. Daarvoor is het nodig om alle knoppen te verwijderen. Dit moet met beleid en 
geduld gedaan worden, zodat je ze later ook weer kunt monteren. Als dat is gelukt, kijk je 
op het subframe.  Daar aan de achterkant van de stoel of aan de rechterkant van de 
zijkant zit de rugleuning bevestigd aan de onderkant van het subframe met twee bouten 
ongeveer 10 cm van elkaar.  
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Vanaf de bout die het meest in het midden zit, ga je ongeveer 5 cm meer naar het midden; 
dat is de plek waar de scheurvorming is te zien als de stoel het gaat begeven. De enige 
oplossing voor dit probleem is het subframe te lassen. Losse onderdelen zijn bij de dealer 
niet te krijgen;  een nieuwe stoel weet ik niet, maar zoal verkrijgbaar, dan ongetwijfeld 
met een stevig prijskaartje. 
 
Conclusie: heb je een in hoogte verstelbare stoel en voelt die een beetje slap aan, 
controleren dus en indien nodig lassen en verstevigen, want als je vrolijk onderweg bent en 
de stoel valt uit elkaar dan zijn dat geen grappen. Heb je zelf hier ervaringen mee of heb 
je iets over een ander onderwerp je reacties zijn welkom bij de redactie van dit blad. 
 
Eddy van der Molen  
 
 

VERGOEDING VAN FL.  50 

 
Geachte leden, 
 
Het bestuur heeft besloten dat - met onmiddellijke ingang - ieder die een 
tourtocht organiseert kan rekenen op een fikse vergoeding van maar liefst fl. 
50,- (20 liter benzine, ongeveer voor 200 km).  
Zo’n tourtocht moet minimaal 50 km lang zijn, 1 pauze bevatten en het leukste is 
het natuurlijk als het met een evenement eindigt (bv. een museum, gezellig 
terras, bowling etc…). 
Dit alles even in overleg of de zaak kostendekkend is, dus neem hierover contact op met de 
penningmeester. 
 
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 
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Verbaasde me niks want er zit een productie fout in de timer unit die de 4WS computer voed, dat 
hebben ze allemaal. De een wat minder erg dan de ander, maar het zit er wel in dus opgelet. 
Iedereen met 4ws die nog niet een revisie timer heeft, word sterk aangeraden via Hans Peters dit 
te regelen, want als hij uitvalt tijdens een haarspeldbocht (bij Almere heb je ‘n leuke 4WS bocht) 
met 140km/h…crash! Ik heb de volgende dag gelijk die van mij gerepareerd en sindsdien geen 
problemen meer gehad. 
 

Hoe heb ik Hans leren kennen: 
Toen ik net een jaar bij Philips werkte, was Hans 
daar ook via Origin aan het werk als helpdesk man. 
Hij zocht iemand die een potmeter passend kon 
maken voor z’n 4ws auto. Niemand op de afdeling 
wist daar iets van. Ik ook niet maar had er wel oren 
naar. Een auto die ook met de achterwielen kon 
sturen, dat wilde ik zien. Dat kon alleen als ik dat 
kreng gerepareerd kon krijgen. Na 1,5 jaar zoeken, 

meten en lezen in zijn workshop boeken ben ik er toch uitgekomen hoe het hele systeem werkt en 
kon die van Hans en inmiddels ook die van Barry repareren. Even dit: het was bij die auto’s niet 
alleen even de timer unit repareren maar er moest tevens een nieuw stukje circuit ontwikkeld 
worden om een andere potmeter elektrisch passend te maken op de 4WS computer. Dat was wel een 
leuke klus. Op een gegeven moment had ik het systeem zo onder controle dat ik met een afstel 
potmeter de wielen achter kon laten draaien zonder het stuur aan te raken. Dat was voor mij een 
bewijs dat alles klopte. 
 
Zomervakantie in Terhorne 
Mijn enige echte passie zijn speedboten en al het andere wat met water(-sport) te maken heeft. Ik 
heb vorig jaar een speedboot gekocht, opgeknapt, vaarbewijs gehaald en een dikke stinkende 60pk 
3cilinder tweetakt aanhangmotor erbij gekocht. Dat zaakje is in mei te water gelaten en flink 
gebruik van gemaakt. Ik heb daar ontzettend veel plezier mee gehad in en op het Sneeker meer. Ik 
weet niet of jullie de dag kunnen herinneren dat Maxima (niet de Nissan maar die griet van Willem) 
op het starteiland was. Het was de hardzeildag tijdens de Sneek week. Nou toen waaide het storm, 
golven van meer dan een meter hoog. Ik en m’n neef waren er ook met onze speedbootjes en hoe! M’n 
neef heeft tijdens dat stormachtige weer z’n 240pk 
aanhangmotor verloren. Was kompleet afgebroken van de spiegel. 
De boot was aan het zinken. Ik was er nog net op tijd om het 
zaakje aan mijn boot te koppelen en hem van het Sneeker meer af 
te halen anders was hij verzopen. Ik had ook nog twee blondjes 
achter in de boot, die waren ontzettend bang geworden (ach 
vrouwen hè, zijn niks gewend). 
Voor de rest ben ik eigenlijk alleen maar wat wezen waterskiën en 
bier drinken. Dat was m’n vakantie. 
 
Na de vakantie 
Werken aan m’n nieuwe oude speeltje, en die van Hans. Ik heb er Xenon HID verlichting ingebouwd, 
grillicht, cruise controle. M’n achterbumper zat een deukje in, die heb ik er uit weten te krijgen en 
gelijk maar met wat tectyl bezig geweest. In die van Hans nog de kabelboom voor ABS gemaakt en 
de bedrading onder het dashboard opgeruimd. Nu wil ik een “intelligente” auto headlamp leveling 
ontwikkelen die ook zelflerend is. In het volgende clubblad vertel ik daar meer over. 
Ik denk dat ik nu maar stop want m’n bier is bijna op en het is al laat. 
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EIGENAAR EN AUTO (2) 

 
Naam Hendrik Jan Zwerver 
Geboren Ja, in 1973 
Sport/Hobby Waterskiën, Elektronica en nu ook de 626 erbij 
Auto 626GT Hatchback 4WS uit 1989 
Werk Voorontwikkelaar bij Philips Lighting Electronics. Ik ontwikkel elektronische 

lamp drivers 
 
Mij is de gelegenheid geboden om een stukje te schijven in het clubblad, zodat ik jullie kan vertellen 
wie ik ben, wat ik doe en waarom ik nu ook zo’n wagen heb gekocht. Ik kom van oorsprong uit 
Heerenveen en heb daar zowat mijn hele leven gewoond, totdat ik na mijn afstuderen in 1998 werk 
kreeg in Eindhoven. Ik ben van kleins af aan al bezig geweest met elektronica. Het begon al op de 
lagere school. Ik wilde perse in de techniek, dus ben ik naar de LTS gegaan. Met een LTS diploma op 
zak ben ik naar Leeuwarden gegaan en heb daar de MTS en de HTS gedaan. Na een tijdje zoeken 
naar werk ben ik in Eindhoven terechtgekomen. Het was in het begin wel erg wennen want ik was ver 
van mijn Friese haagje, elk weekeinde met de ramp trein op en neer naar Eindhoven en ik woonde bij 
een oude hospita in. 
 
Het werk bij Philips voldeed goed, dus heb ik besloten om in Eindhoven te blijven en heb daar een 2-
kamer flatje gekocht. Omdat ik elk weekeinde naar Heerenveen wilde (doe ik nog steeds) heb ik een 
NISSAN SUNNY 1.7D uit 1989 voor f6000,- met 180.000 km op de teller gekocht. Ik had toen 
totaal geen kijk op auto’s. Het enige wat ik wist was dat een Jap altijd goed is. De wagen heeft zijn 

dienst wel bewezen want ik had er 
tot aan het begin van de afgelopen 
zomer een dikke 100.000 km mee 
gereden en relatief weinig 
mankementen gehad. Ik wilde de 
SUNNY ook helemaal niet weg 
doen, totdat ik een keer in 
Leonora haar 4WS auto mocht 
rijden. Ik was meteen verkocht. 
Zo’n kar wil ik ook. Iemand van de 
club (ik weet niet meer wie) 
vertelde mij tijdens de Japanse 
autodag in Assen dat er in 
Roermond al een hele tijd een 626 

met 4WS te koop stond. Ik heb Hans gevraagd of hij mee wilde om te kijken of dat iets was. Daar 
eenmaal aangekomen bleek dat er nog al wat aan mankeerde. Ik zei tegen de verkoper dat ik in 
principe een goede wagen weg deed voor een andere oude wagen waar van alles mee mis was en dat ik 
de prijs naar beneden wilde hebben. Want eigenlijk dacht ik bij mezelf op dat moment dat ik wel gek 
leek. Welke gezonde Nederlander ruilt nu z’n oude wagen in, waarvan je zeker weet dat hij goed is, 
tegen een andere net zo oude wagen waar van alles aan mankeert èn er ook nog eens een 5500 gulden 
bij moet leggen. Dat is toch financieel gezien erg krom, maar ik vond de wagen toch wel erg mooi. 
Maar goed, na lang gepraat hebben Hans en ik de verkoper zover weten te krijgen dat hij de wagen 
picobello in orde zou maken en dat ik de wagen met afleveringsbeurt voor 5500 gulden mee kreeg. Ik 
blij, want ik rij in een bijna tweekeer zo grote auto terug en ik heb 4WS. Die pret met 4WS begon 
op dezelfde dag al te haperen. 
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ILLEGAAL SPRINTAVONTUUR IN FRIESLAND 

 
Ik dacht dat dit wel een mooi verhaal is om te vertellen over de belevenissen van ons met onze 
"racebaby", zoals de Mazda van ons liefkozend genoemd wordt. 
 
In de week voor ons avontuur kwamen er diverse klanten binnen in mijn zaak die het over een plek 
hadden waar illegaal gesprint zou worden. Toen ook nog Eddy van der Molen erover begon, ging er 
wat kriebelen en al snel werd het plan gevat om met een groep EsRij-leden naar Drachten te gaan 
kijken en eventueel mee te gaan doen. 
 
Welnu het zou elke keer op vrijdagavond gebeuren en na wat lospeuteren bij diverse mensen wisten 
we ook precies de locatie, dus vrijdag snel de zaak dicht en het avondeten naar binnen proppen. Het 
weer was de dag ervoor niet al te best dus ik had eigenlijk al het plan gevat om alleen te gaan kijken, 
maar vrijdag was het droog en redelijk warm dus wie weet. Ondertussen hadden we telefonisch 
kontact over waar we zouden samenkomen zodat iedereen de "race site" kon vinden, de groep 
bestond uit een Vento, CRX en onze Mazda 626 GT en 8 mannen en vrouwen. Toen we er kwamen was 
het al een drukte van belang en we keken onze ogen uit en de adrenaline kwam al flink omhoog 
opzetten. Ook om ons heen zag je de mensen al zenuwachtig heen en weer dribbelen op wat er komen 
zou. Toen we de auto’s geparkeerd hadden, kwamen er direct een aantal mensen kijken wat wij voor 
moois bij ons hadden en dachten misschien dat wij er ook bij hoorden. We besloten een stukje te 
gaan lopen en de kat eerst maar eens uit de boom te kijken. Op een gegeven moment hoorden we een 
enorm schurend geluid en we keken allemaal om, waarop we een grote container zagen verschuiven 
door een grote groep mensen. Deze containers versperden de weg naar de illegale sprintstrip zoals 
we hoorden van de mensen om ons heen. Dit werd met een luid gejuich ontvangen en de eerste auto’s 
reden met spinnende banden naar de strip. 
 
Iedereen liep er heen; wij dus ook in spanning wat er zou gebeuren. Daar aangekomen bleken er al 
een paar auto’s klaar te staan, dus we gingen snel langs de strip staan. Bij elke sprint werd er een 
foto gemaakt door de Leeuwarder krant die er inmiddels ook lucht van gekregen had. 
 
De adrenaline was inmiddels op een dermate hoog punt beland dat ik besloot om de Mazda op te 
halen, ik had er nog geen benul van hoe het in zijn werk ging maar dat zou ik daar wel zien. 
 
Ik ging eerst een rondje maken om de olie op temperatuur te krijgen maar daarna was het tijd om te 
sprinten. Daar aangekomen reed ik door de inmiddels van mensen vergeven "sprintlane" en wachtte 
op een tegenstander, maar deze kwam niet dus besloot ik om een proef sprint te trekken. Ik liet de 
motor 6000 toeren draaien en knalde de koppeling los; het was in mijn ogen een perfecte sprint 
zonder al te veel wielspin. Ik hoorde later van Eddy dat hij dacht dat ik de auto niet volledig 
doortrok maar volgens mij waren de mensen zo luidruchtig dat je de auto niet eens goed kon horen. 
Snel een rondje draaien en weer aansluiten om nu toch eens tegen een tegenstander te kunnen 
rijden dacht ik maar daar kwam niks van. Het was een eind voor de strip een verkeerschaos dus ik 
stond zo vast als een huis. Ik deed mijn raam open en wachtte geduldig af, nou ja geduldig, ik wilde 
immers racen! Er kwamen een aantal bekenden van me langs en die zeiden dat de politie in aantocht 
was dus nog een keer racen zat er niet in. Ik begon al wat te balen toen iemand tegen me zei dat de 
meesten naar Noord-burgem zouden vertrekken en dat het daar verder zou gaan. Dus toen ik de 
rest van de groep tegenkwam waren we het snel eens dat we daar ook heen gingen. Eddy met zijn 
perfecte topografische kennis loodste ons er in noodtempo heen en we kwamen op een verlaten weg 
bij een gigantische elektriciteitsfabriek. Het was er pikkedonker op een paar lantarenpalen na en er 
kwamen al steeds meer auto’s. 
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We hadden in Drachten een rode Mazda 2.2 turbo gezien en we hoopten uiteraard dat die ook weer 
zou komen en wat dacht je, daar kwam hij aan. Eddy had al een briefje van de club onder zijn 
ruitenwisser gedaan, maar we wilden natuurlijk meer van deze persoon weten omdat hij Mazda reed. 
Ik gaf Eddy de instructies mee dat als die gozer sprinten wilde, ik er klaar voor was. Na een 10 
minuten kwam Eddy terug (wij hadden ondertussen naar een paar sprints gekeken) en hij had de 
racebaby laten zien en ook even de auto van die jongen bekeken èn aan de glimlach te zien, wilde de 
jongen wel een sprintje trekken. Dus we stelden ons aan elkaar voor en pakten snel onze auto’s. Er 
stond een jongen te wachten bij het beginpunt en we deden beiden ons raam open, op 3 en dan 
starten zei hij. 
 
Ik werd even verblind door een aantal flitsen maar het gas ging erop en weg waren we. Ik had in de 
eerste versnelling teveel wielspin dus hij hield me nog bij maar toen ik naar de tweede schakelde liep 
ik echt meters bij hem weg. Ik dacht: ik houd het gas er vol op misschien spint hij ook nog, maar in 
de vierde versnelling met ongeveer 190 km per uur had ik wel 2 wagenlengtes voorsprong op hem. 
Toen ik van de binnenspiegel weer naar voren keek en afremde zag ik een busje met zwaailicht en 
knipperende lampen voorbij schieten. Dat bleek dus de politie te zijn maar deze reed gewoon door 
naar de startplaats, ondanks mijn grootlicht op hun (hihi). Hierop zag ik vanuit de verte een hele 
groep auto’s vluchten die allemaal bang waren om gepakt te worden. Dit bleek dus best mee te vallen, 
ze maakten gewoon een praatje met de voor hen waarschijnlijk "bekenden" daar. Om niet ook een 
"bekende" te worden, besloten we om het voor die avond maar voor gezien te houden en huiswaarts 
te keren. 
 
Op weg naar huis kwamen we nog een oude Volvo tegen die we ook bij het sprinten hadden gezien en 
we konden het niet laten om deze even een poepje te laten ruiken. Bij 205 km/uur moest hij lossen 
en Eddy liet het gaspedaal gaan tot 245 km/uur. Ik moet er wel bij zeggen dat onze teller door de 
kleiner wielomtrek iets overdrijft, dus 225km/uur zal aardig reëel zijn. 
 
Groetjes Mikis van Es  
 
PS: Ik kreeg in de week erna nog post van de 
Politie. Erg onder de indruk waren we niet, maar 
we vermijden Drachten en omstreken voorlopig 
wel zoals je vast wel begrijpen kunt. 
Muis met staart 
In de week nadat ik de brief kreeg, kwam ik bij 
mijn wekelijks bezoek aan mijn ouderlijk huis een 
verontruste moeder tegen die me vroeg wat ik nu 
weer uitgespookt had. De politie had namelijk 
naar dat adres getelefoneerd of ik ook de brief 
gelezen had en brave zoon als ik ben had ik 
natuurlijk niks verteld van ons "illegale avontuur". 
Dus daar stond ik met een bek vol tanden. Mijn 
moeder dacht dat oude tijden herleefden, omdat 
ik vroeger in mijn brommertijd ook wel eens een 
telefoontje kreeg van de politie over mijn 
zogenaamde misdragingen. Na ons "moederlijk 
gesprekje" had ik het één en ander opgehelderd, 
moesten we er allebei hartelijk om lachen en 
volgens mij mist moeders diep in haar hart mijn 
escapades ook wel. 
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Benelux’ grootste !! 
 

Wij staan ten alle tijde 
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