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Voorwoord 
 
37e jaargang maart nr.402 
 
Het Heinkelseizoen is, wat ik heb gehoord, goed begonnen. De sfeer was 
gezellig en het eten was heerlijk. Na het eten werd het 40-jarig bestaan van 
onze Heinkelklub ingeluid door het bestuur. Nou dit kan niet meer stuk, nu 
de rest van het seizoen nog. 
 
Op 2 april begint het Heinkelen pas echt en zijn we allemaal welkom in de 
Kwakel. Natuurlijk starten we precies om 12 uur en zal het weer een 
schitterende rit worden. De rit-uitzetters zijn het wel bekende Kwakelteam 
JaRuPi. 
 
Of ik met de Heinkel kom, is nog maar de vraag, mijn scooter staat voor een 
klein deel weer bij de spuiter. Ik vond de kleur roze toch niet helemaal mooi 
bij de buddyzit passen en heb Ton zover gekregen dat hij mijn scooter weer 
uit elkaar heeft gehaald. Dus of hij op tijd klaar is????? 
 
Nu is mijn moeder ook nog geopereerd aan haar knie en wil natuurlijk wel 
bij de eerste rit zijn, dus waarschijnlijk kom ik dan toch maar met de auto 
zodat zij er ook bij kan zijn.  
 
Jullie hebben dus nog een paar weken tijd om Hein in orde te maken en ik 
hoop iedereen te zien in de Kwakel tijdens onze eerste Heinkelrit van het 
seizoen. 
 
Met vriendelijke heinkelgroet,  
 
Wendy van de Vall 
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Evenementenkalender 2017 
 

2 april   :     1e Heinkelrit in De Kwakel  
(door JARUPI) 

 
7 mei  : 2e Heinkelrit in Drenthe 

(Freerk Zuideveld & Wilfred Leunge) 
 
11 juni :      3e Heinkelrit / Jubileumrit in Hillegom 

(Carole Teeuwisse en Kees Colijn) 
 

17 & 18 juni : 10e Oldtimertoertocht (Leon Bemelmans) 
 

30 juni – 2 juli : 4e Heinkelrit / Clubactiviteit in Zundert 
(Ton Hoogeboom) 

 
6  augustus :   5e Heinkelrit in Drenthe 

(Rob & Aly Veldkamp) 
 
3 september :       6e Heinkelrit in Limburg  

(Roel Rievers & Lucas Slomp) 
 
16 september : Herdenkingsrit Adriaan van Breda in Brabant 

(Tonny & Andrea) 
 
23 september : Nationaal Veteranentreffen Woerden 
 
1 oktober :          Afheinkelen in De Kwakel  

(Arie Verdonk & Jaap Overwater) 
 
Het rijden van ritten geschiedt op eigen risico. Heinkelklub “De Kwakel” kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor leed of schade aan personen en/of persoonlijke 
eigendommen. 

Sluitingsdatum kopij is 5 april 2017 
redactie@heinkelklubdekwakel.nl / Molenstraat 12 1718 BL Hoogwoud 

 

mailto:redactie@heinkelklubdekwakel.nl
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Lief en Leed 
 

Beste Heinkellaars. 

Bedankt voor de goede wensen, belangstelling en de bloemen na mijn heup 

operatie. Het heeft ons goed gedaan! 

Het gaat goed met me, loop weer rechtop en, wat voornamer is, zonder 

pijn! 

Ik hoop weer soepel  achter op de scooter te klimmen en zo de gezelligheid 

van de club weer mee te kunnen beleven. 

Groetjes van Francien Butter. 

 

Andries Janssen is op 28 februari geopereerd aan zijn schouder.  

Het gaat goed want hij heeft weer praatjes voor tien. 

Namens het bestuur en alle leden van "Heinkelklub De Kwakel" wensen we 

je algeheel herstel toe. 

Misschien wil je op bezoek of een kaartje sturen, hier is zijn adres: 

 

A. Janssen 

Tullekensmolenweg 119 

7364 BB  Lieren 

tel: 0555061860 
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Uitnodiging 1e HeinkelRit 2017: 2 april 
 

Allereerst alle Heinkelaars van harte proficiat met ons jubileum!  

Zondag 5 maart jl. bestond onze Heinkelklub De Kwakel maar liefst 40 

jaar! En wij, het Kwakelse Heinkeltrio, Ja-Ru-Pi (de al wat oudere 

youngtimers) zijn gezamenlijk goed voor minstens 115 jaar! 

Heinkellidmaatschap en daar zijn we maar wat trots op! 

We zijn maar net opgedroogd van de fantastische Pizza Party met 

spetterend optreden van de steelband van Tavenu, hulde aan ons 

Heinkelbestuur én het Dorpshuis én de Pizzarette voor de perfecte 

verzorging van deze speciale/gezellige avond-viering! 

En dan staan wij nu weer te trappelen voor de eerste Heinkelrit van het 

seizoen 2017 en die is op zondag 2 april a.s. 

Voor ons is het dan de kick om u Heinkelaars weer een stukje Randstad-

Nederland te laten zien waar we met de Heinkels nog niet eerder zijn 

geweest en we mogen stellen dat ons dit wederom gelukt is, we hebben 

een prachtige rit van zo’n 2 keer 40 kilometer rondom De Kwakel voor u 

uitgezet. 

Deze eerste rit mag nooit langer zijn dan zo’n 80 kilometer omdat onze 

“Heinen” en zijn/haar berijders het meestal toch weer een paar maanden 

zonder Heinkelkilometers hebben moeten doen en we er zo weer rustig in 

kunnen komen.  

Maar goed, we rekenen er op dat u uw Heinkeltje 

netjes  oppoetst en dat’tie in perfecte rijstaat aan de 

start zal verschijnen. Want zoals u weet zijn onze 

Heinkels ook een lust voor het oog en het is toch wel 

belangrijk dat we dit 40-jarige seizoen een beetje 

fraai starten. 
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We hebben dit jaar weer een rit langs bijzondere 

bezienswaardigheden en langs prachtig typisch 

Nederlans natuurschoon, zoals dijken en watertjes en 

groene weilanden en … En weet u wat?  

Kom gewoon 2 april naar De Kwakel en rijdt mee ! 

Uiteraard rijden we deze Heinkelrit volgens het “voor- 

en door elkaar systeem” en voor de nieuwe Heinkelaars, maar ook als 

geheugensteuntje voor de ‘ervaren’ Heinkelritrijders, volgen nu nog een 

aantal aanwijzingen c.q. opfristips.  

De ritmeester rijdt voorop en draagt een ORANJE vest (u haalt de ritmeester 
nooit in).  Als u met uw Heinkel direct achter de ritmeester rijdt, dan zal 
hij/zij u bij een richtingverandering of bij een (te) lange doorgaande route, 
een plek aanwijzen. U dient dan de neus van uw Heinkel in de te volgen 
richting te zetten, zodat alle Heinkelaars na u weten welke kant zij op 
moeten. Let u zelf ook even extra op voor de juiste plek zodat u goed 
zichtbaar bent voor de aankomende Heinkels. En nu volgt toch het 
allerbelangrijkste: u blijft daar staan tot de sluitmeester (GROENE vest) er 
aan komt en u met een handgebaar te kennen geeft dat u weer kunt gaan 
rijden.  
 
Zorg dan wel dat u ook meteen gaat rijden, want we rijden hier in een “druk 
stuk” van Nederland en het is voor eenieder prettig als alles vlotjes 
verloopt. Dus blijf goed opletten en zodra u het groene vest ziet (sluitrijder) 
rijdt dan weg vòòr de sluitrijder en vervolg de weg middels de overige 
‘aanwijzers’. 
 

Let wel, u bent niet verplicht mee te doen aan dit systeem, 

maar bedenk wel dat andere Heinkelaars dit ook voor u doen! 
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Aanvang rit zondag 2 april: 

Start om 12.00 uur (koffie klaar om 11.15 uur) vanaf: 

“Dorpshuis De Quakel” 

 

Kerklaan 16 

1424 BK  De Kwakel 

Tel. 0297-531528 

 

Gezien de parkeermogelijkheden, verzoeken wij u vriendelijk om de 
aanwijzingen op te volgen van Heinkelaars die u naar de dichtstbijzijnde 
HeinkelParkeerPlaatsen zullen wijzen !!! 

 

Heinkelgroeten, JaRuPi 

 

 

 

 

En heeft u nog iets te vragen, bel ons gerust: 

 

JA (n) Samsom =    0297-329213  

RU (ud) Zijerveld =    0297-343938  

PI (et) de Jong  =    0297-540248 

TOT ZONDAG 2 APRIL IN DE KWAKEL 
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Aanheinkelen 4 maart 2017 
 

We konden het al als aankondiging in ’t Heinkeltje lezen: zaterdag 4 maart grootse 

viering van het 40 jarig bestaan van onze klub in Het Dorpshuis in De Kwakel. 

Eigenlijk één dag te vroeg, de oprichting vond plaats op 5 maart en wel in het jaar 

1977. Er circuleerde deze smaakvolle feestavond een fotoalbum uit die begintijd 

over de tafels, compleet met ledenlijst. Die ledenlijst van toen bevat namen van 

mensen die nog steeds actief lid zijn. Leuk hoor, die historisch blije gezichten van 

hen op de talrijke foto’s te zien, omringd door hun grote hobby; Heinkelscooters. 

Om half zes was men reeds welkom. Buiten stonden een aanhanger met twee 

houtgestookte pizzaovens er op en daarnaast een buitenkeuken met 

koelvoorziening onderin. Dat betekent pizzaparty! Dit was nog niet eens alles wat 

er te zien viel. Een rood/witte Heinkel 103 A2, volbehangen met accessoires gelijk 

een vrachtwagen. Dit mag voor menigeen duidelijk genoeg zijn als omschrijving 

van wie die scooter is. André Visser was als enig lid per Heinkel naar het hart van 

onze vereniging gereden. Handen ritmisch op elkaar voor de kleine grote man uit 

het Noord-Hollandse Berkhout. 

De ovens waren op temperatuur om half zeven, toen kon het eten beginnen. De 

feestzaal in het Dorpshuis was compleet in Italiaanse stijl. Italiaanse landsvlag aan 

de muur, de klubkraam met dakbedekking in tricolore en rood wit groene 

vlaggetjes in de vorm van pizzapunten. Tot in detail ging het door met de servetten 

en bierviltjes met afbeelding van de toren van Pisa. Het was dus niet je glas dat 

scheef stond…. 

Gelukkig was het buiten zacht weer. Op het RVS keukenblad werden pizzabodems 

bedekt met een laagje tomatensaus als basis en vervolgens deed de Hollandsche 

pizzabakker, geassisteerd door twee enthousiaste blonde meiden die ook de 

pizzastukken rondbrachten, naar keuze de verse ingrediënten op. Na korte tijd 

naast het vuur van kurkdroog beukenhout te hebben gelegen, kwamen de pizza’s 

na verwijdering uit de oven lekker knapperig op een RVS-schijf terecht onder een 

hete gloeilamp.  Heerlijk hoor, zo’n door en door warme, verse pizza. Vooral die 

met stukjes kip er op, was torenhoog favoriet. Edward en zijn vrouw, plus de 

nimmer ontbrekende Ria, zorgden er als vanouds voor gesmeerde kelen. Binnen 

op tafel, lekkere frisse groente- of pastasalade. Vers stokbrood met kruidenboter. 
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Na het eten, hoe laat was dat eigenlijk?, kwam er een kar met ijs binnen gereden. 

Wie dacht dat de buiken vol waren, had het mis. Toch kunstig om te zien hoe het 

smeltende ijs zich via de mond een weg baant naar de laatste ongevulde kubieke 

millimeters in het darmstelsel. Nico Out had wat extra aandacht nodig. Op den 

duur stond hij met drie ijsjes tegelijk in zijn handen. Nou ja, iedereen weet dat Nico 

een grote mond kan hebben, dus……. 

Voorzitter Ton hield zijn praatje, er werden bloemen uitgedeeld, confetti geknald! 

Uit grote kartonnen buizen knalden vele goudkleurige snippers de zaal in. Heel 

feestelijk tintje aan dit besloten feest. Tegen half tien kwam steelband Tavenu de 

zaal in. Wij kennen hen natuurlijk van hun optredens tijdens de opening op enkele 

Internationale Scooter Treffens. Tussen haakjes, die vereniging bestaat al 90 

(NEGENTIG) jaar. Onze Heinkel-sociëteit verkeert daarbij nog in de luierperiode. 

Een leuk feitje: Menigeen die ’s avonds voorbij reed over de Kwakelse Kerklaan, 

keek hongerig vanuit de auto naar deze opstelling op het Dorpsplein. Op een 

passend naambord, had het plein deze dag “Piazza delle Pizze ” mogen heten.  

Helaas, het is niet anders, stond het aantal deelnemers op een laag pitje. 

Van de vaste prik (en Prak) ontbrak een belangrijk deel. Kon zelf ook niet met een 

compleet gezin aanwezig zijn.  Wie betaald had voor de entree kreeg een geel 

polsbandje om. Misschien waren er ook mensen met een enkelband bij? Dat dus 

geen reden is om thuis te blijven! Wel als je pijn hebt, ziek bent of andere 

verhindering. We hopen dat dat zo over is en die mensen allemaal te zien bij de 

eerste rit van het seizoen op zondag 2 april. Tot dan! 

 

Kees Colijn 
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HeinkelHandel 
 

Dit is het advertentieblad van Heinkelklub “De Kwakel”. Deze pagina 
wordt samengesteld door de redactie. Wij hebben geen enkel inzicht in de 
kwaliteit van het gebodene en adviseren dringend om bij duurdere 
aankopen altijd een deskundig onderzoek uit te (laten) voeren. 
 
(Nieuw) TE KOOP AANGEBODEN: Windscherm (universeel) & geheel 
compleet. In goede staat. Weinig gebruikt. Vraagprijs € 30,- 
Frans van der Geer, 0653-342055  of fransvdgeer@ziggo.nl 
 
TE KOOP AANGEBODEN: benzinetank en frame zonder vork A2. 
Ton Bernards 072 5121528 
 
TE KOOP AANGEBODEN: Origineel sierstuk voor de uitlaat van uw Heinkel 
€40 plus €6,95 verzendkosten. Foto op aanvraag. 
Peter Fick, tel. 073 5323711 of pjfick@home.nl 
 
TE KOOP AANGEBODEN : nieuwe buddyseatstikkers 2 stuks voor € 10,-. 
doming logo voor royal zijspan € 10,-. p/st. 
Ferdy van Haperen fapa@live.nl  
 
TE KOOP AANGEBODEN: Nieuwe draadbomen ad. € 50,-.  
Jaap Overwater. Tel. 0297-564047. 
 
TE KOOP AANGEBODEN: cilinders en zuigers, koppen en krukassen, 
versnellingsbakonderdelen, dynastarters. NU of NOOIT en NOG MEER  
Cees Vink 071-3011491 of Ben Koppert 0252-519188 
 
TE KOOP AANGEBODEN: Schuim voor zadels voor 103 A1 en 103 A2. € 
29,50 + € 6,75 verzendkosten.  
Jan Wijnand. tel. 043 – 3645861 na 18.00 uur. 
 
 

mailto:fransvdgeer@ziggo.nl
mailto:pjfick@home.nl
mailto:fapa@live.nl
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TE KOOP AANGEBODEN: Nieuwe en gebruikte Heinkel-onderdelen. Ook 
voor bemiddeling bij koop of verkoop!  
Johan Vloedbeld Tel. 0541-291784 
 
E KOOP AANGEBODEN: Bandjes Continental 400x10 €40/st en Heidenau 
(ook tubeless) 110*90*10 €45/stuk. Koolborstels Bosch/SIBA €15 en €18. 
Elektronische ontsteking (dus geen condensator meer!) van AccuSpark UK 
€59. Stuurinrichting Kabine €150. Achteruit tandwielenset €200 
Gerard Vingerhoed 0640100228 heinkel@planet.nl 
 
TE KOOP AANGEBODEN: Alles van en voor uw Heinkel. Onderdelen -
Reparatie - Onderhoud, In en Verkoop. Transistorontsteking met 
gebruiksaanwijzing €30,- excl. verzendkosten (€ 3,-)  
Léon Bemelmans 043-6041193 leon.bemelmans@planet.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIL JE ZAKEN AANBIEDEN OF BEN JE JUIST OP ZOEK NAAR IETS IN HET 
BIJZONDER VOOR JOUW HEINKEL?  
MAIL DE REDACTIE: redactie@heinkelklubdekwakel.nl  

• GELIEVE DE ADVERTENTIETEKST AAN TE LEVEREN IN MAX. 200 TEKENS.  

• ZONDER TEGENBERICHT WORDT EEN ADVERTENTIE SLECHTS 
EENMAAL GEPLAATST.  

• ADVERTENTIES VAN LEDEN ZIJN GRATIS, NIET-LEDEN BETALEN €10,- 

 
 

mailto:heinkel@planet.nl
mailto:leon.bemelmans@planet.nl
mailto:redactie@heinkelklubdekwakel.nl
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Heinkel Perle Van Hauwaert 
 
Een bromfiets met opsmuk en allure was voor de beter gesitueerde Belg in 
1957 goed te veroorloven. De Van Hauwaert Heinkel Perle had heuse haute 
couture in huis. 
 
De ‘gewone’ Heinkel Perle is een uitzonderlijke bromfiets vanwege zijn 
aluminium frame welke in hamerslag gespoten spoten is. De benzinetank is 
keurig weggewerkt en de benzinedop verstopt onder de korte buddy. De 
wielen zijn uitwisselbaar dankzij de steekassen. Voor zijn tijd was de Perle 
een gedurfd ontwerp. Er zijn uiteindelijk zo’n 27.000 van deze bromfietsen 
geproduceerd.  Een exemplaar ervan vinden is dan ook lastig. Een Van 
Hauwaert Heinkel Perle is dan uiteraard al helemaal een unicum op zich. 
 
Volgens onze Limburgse gastheer Leon Bemelmans zijn de genoemde 
brommers inderdaad nog zeldzamer, maar niet onvindbaar. In de loop der 
jaren wist hij de hand te leggen op een tweetal exemplaren. Een ervan is 
aan zijn verzameling toegevoegd en de ander geruild voor een Zündapp. 
 
De Van Hauwaert Heinkel onderscheidt zich door een extra tank van 4 liter 
die over het frame is gelegd. Natuurlijk voegt dit iets toe aan het voorkomen 
van de bromfiets. In combinatie met de lange buddy maakt het hem wat 
stoerder en serieuzer. Vanwege de beide benzinetanks, is de Heinkel 
voorzien van twee benzinekraantjes. De voor- en achterspatborden zijn 
beide voorzien van metalen schilden waarmee de ‘haute couture’ nog eens 
extra onderstreept wordt. De als accessoire leverbare beenkappen destijds, 
zitten er ook op. Het bagagerek tenslotte getuigd van een arbeidszaam 
leven bij de posterijen of op de boerderij. 
 
De firma Van Hauwaert, uit Brussel, was destijds importeur van Heinkel. 
Vandaar dat elke bromfiets die door hen werd geïmporteerd ook die naam 
op de kettingkast kreeg. De genoemde firma werd opgericht in door de 
beroemde Belgische wielrenner Cyrille Van Hauwaert, die in 1908 Parijs-
Roubaix won. De firma produceerde in 1910 fietsen en later motorfietsen 
en bakfietsen. Er werd aan badge-engineering gedaan, wat ook op de Perle 
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werd toegepast. De standaard Perle was verkrijgbaar voor Bfr. 8990 en de 
‘aangeklede’ versie kostte duizend franks meer. In 1959 werd de fabriek 
overgenomen door De Visscher, waarvan de nazaat nog altijd fietsen op 
maat produceert. 
 
Elke Heinkel Perle is natuurlijk een pareltje. Toch is de special van Van 
Hauwaert extra begeerlijk, vanwege de fraaie ‘jas’. Haute couture blijkt 
toch voor altijd te zijn… 
 
Bewerking van gelijknamig artikel uit: ‘De Bromfiets’ nov./dec. 2014 
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☺ Wist u dat … ☺ 

 

- Heinkelklub De Kwakel nu 40 jaar bestaat? Hoeraaa ! 

- Wij dit op de 1e zaterdag van maart jl. gevierd hebben? 

- Deze PizzaParty heel geslaagd was? 

- De pizzabakker én zijn assistentes (waarbij vermeld dat Denise deze 
avond de op 2 na mooiste van De Kwakel was) super hebben gebakken 
in de pizza-oven en uitgedeeld! 

- De thuisblijvers ongelijk hadden … 

- André Visser met zijn 70 lentes jong de enige echte met de Heinkel was! 
Hulde! 

- Ton en Annet als ze klaar zijn in het “staal” een catering kunnen gaan 
beginnen? 

- Hun salades (én die van Edward!) overheerlijk smaakten, werkelijk top! 

- We weer op onze wenken bediend werden in het Dorpshuis? 

- Het hier altijd top geregeld is! 

- Margo Stolwijk óók al 40 jaar lid is van onze klub? En nog steeds graag 
naar De Kwakel afreist! Geweldig! 

- Nico Out vroeger in Papoea is geweest en door het (toen nog) smalle 
Suez-kanaal is gevaren? En dat hij daar bijzondere mensen heeft 
ontmoet, met speciale “attributen”?! 

- Dit verhaal ervoor zorgde dat de feestvreugde nog meer werd 
verhoogd, vooral toen de Steelband van Tavenu ons muzikaal kwam 
“omlijsten”? 

- Dit optreden bijzonder in de smaak viel? Voor herhaling vatbaar wat ons 
betreft! 

- Karin op zoek is naar een nieuwe tas, wél een witte! 

- Edward heeft toegestemd om tijdens de 1e rit ook tassen te showen! 
Komt dat zien en wel op 2 april a.s. / Tot dan! 
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Uitnodiging dinsdag 5 september 2017 

 

40 jaar geleden is het allemaal begonnen … tijdens de kermisoptocht in De 
Kwakel reden 40 Heinkels mee (veelal uit Rinus zijn “magazijn”) en van 
daaruit is onze Heinkelklub ontstaan! 

 

Dit jaar is er binnen De Kwakel voor de 65e maal een ‘Kermisoptocht’ en lijkt 
het ons leuk om met 65 Heinkels (of zo veel mogelijk!) “mee te rijden”. 
 
De optocht vindt plaats op de eerste dinsdag van september: 5-9-2017. 
 
Daarom aan u het verzoek, wilt u hieraan deelnemen? 
 
Meld je / jullie dan aan op behoudheinkelserie@live.nl 

 

  

mailto:behoudheinkelserie@live.nl
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Nieuwe leden 
 

Hartelijk Welkom!! 
   

Joris en Hanneke Gribnau  uit Wassenaar & 
Rob Kran uit Lochem. 
 
Welkom bij  “Heinkelklub de Kwakel” 
 
We hopen jullie snel een keer te zien op één 
van de klubactiviteiten. Misschien wel op  de  
openingsrit  van 2 april uit de Kwakel? 
 

 

 

 

Leuke en interessante niet-clubactiviteiten 
 

• Classic Motor- en Bromfietsbeurs te Leek op 18 en 19 maart 
www.classicmotor-bromfietsbeurs.nl  

 

• Tijdens 1e en 2e Paasdag (16 & 17 april) 
vindt het Noord-Hollands Oldtimer Festival plaats met voertuigen, 
onderdelen en muziek. www.oldtimerfestival.nl  

 

Organiseer jij, of ken je, een leuke en interessante niet-clubactiviteit?  
Past de activiteit bij onze club of moet je er gewoon absoluut bij zijn?  
 
Mail de redactie! redactie@heinkelklubdekwakel.nl 
 

 

http://www.classicmotor-bromfietsbeurs.nl/
http://www.oldtimerfestival.nl/
mailto:redactie@heinkelklubdekwakel.nl
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Vooraankondiging rit 7 mei 
 
Op zondag 7 mei  organiseren wij een rit vanuit Beilen door een stukje 

Noordwest Drenthe. 

De start is bij: 

Cafe Bar het Zwaantje  
Markt 5  
9411 KP Beilen (er is voldoende parkeergelegenheid) 
 

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar een hapje te eten. Er kan 

gekozen worden uit verschillende dagschotels (graag bij inschrijving uw 

keuze doorgeven). 

 
Voor de liefhebbers onder ons is er de mogelijkheid om er een 
kampeerweekend van de maken. 
 
Camping de “Moraine” 
Moraineweg 20 
9417 TB  Spier 
Tel.nr.: 0593 562317 
  
 
Tot dan! 

 

Freerk & Anneke Zuideveld 

Wilfred Leunge & Ankie Zuideveld 
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Fiat Topolino 
 
De  Topolino was een van de kleinste 
auto’s ter wereld ten tijde van zijn 
productie. Vanaf de introductie in 
1937 werden er tot 1955 drie 
modellen gelanceerd, allemaal met 
kleine mechanische en cosmetische 
veranderingen. Hij was uitgerust met 
een 569cc viercilinder, zijklep, 
watergekoelde  (voor de vooras 
geplaatste) motor, later een kopklep 
motor. Het was dus  eerder een 
volwaardige auto dan een cyclecar. De radiator zat achter de motor 
geplaatst waardoor een verlaagde aerodynamische neus lijn mogelijk werd 
in een tijd dat concurrenten een platte bijna verticale grill hadden. De vorm 
van de  voorkant van de auto maakte een buitengewoon  goede blik naar 
voren mogelijk. 

 
De achtervering bestond aanvankelijk uit kwart ronde veren, maar de 
kopers propten regelmatig vier of vijf personen in de  tweezitter en in de 
latere modellen werd het chassis aan de achterkant verbreed zodat  
robuustere semi elliptische veren mogelijk waren. 
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Met 13 PK lag de top bij 85 km/h en kon een verbruik van 6L/100 km bereikt 
worden. De oorspronkelijk prijs was gepland op 5.000 Lire, maar toen hij 
uitgebracht werd was het 9.700 Lire, hoewel  het tijdvak in Europa er een 
van dalende prijzen was. Later in de 30 er jaren werd de Topolino verkocht 
voor ongeveer 8.900 Lire. Ondanks het feit dat de auto duurder was dan 
aanvankelijk gedacht, was hij toch concurrerend geprijsd. Er werden er 
bijna 520.000 verkocht. 
 
Er werden drie modellen gemaakt. Model A en B hadden dezelfde 
carrosserie, alleen de motor van Model B had 16 Pk tegenover 13 Pk van 
model A. Model A werd gemaakt van 1937 tot 1948,  terwijl B werd 
gebouwd in 1948 en 1949.  Het A model was maar een tweezits sedan, 
terwijl Model B ook een driedeurs station wagon leverde onder de naam 
500 B Topolino Giardinetta (“station wagon estate car”).  
 
Model C startte in 1949 met een gerestylde carrosserie en dezelfde motor 
als Model B en werd als tweedeurs sedan en driedeurs wagon aangeboden. 
Sinds 1952 werd de Giardinetta Belvedere genoemd. (“een koepel of anders 
gevormde structuur die een plezierige kijk verschafte van de omgeving”, 
doelend op zijn zonnedak) Model C werd geproduceerd tot 1955. 
 
In 1955 werd de 
middelklasse achter 
aangedreven Fiat 600 
gelanceerd door Fiat en 
dat zou het ontwerp 
worden voor de nieuwe 
Fiat 500, de Nuova 500. 
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Van de redactie 

 
Zoals de laatste keer geschreven, zijn de momenten om op de Heinkel te 
stappen bijzonder spaarzaam. Dat krijg je als je twee kleine kinderen rond 
hebt lopen. De aandacht gaat dan in de eerste plaats naar het gezin uit. Wat 
dat betreft snap ik best dat de gemiddelde leeftijd van clubleden een stuk 
boven de mijne ligt. 
 
Gelukkig valt de hobby af en toe wel met de kinderen te delen. Als er niet 
op gereden kan worden, dan maar poetsen en in de was zetten. Dat doen 
ze graag en die kleine vingers kunnen ook mooi overal bij. Alleen oppassen 
geblazen dat de spons niet op de straat valt en er vervolgens weer mee over 
de lak gewreven wordt…. 
 
Al gauw gaat het Heinkelseizoen dan nu weer echt beginnen. Van de 
uitnodiging voor de eerste rit moet je gewoonweg enthousiast worden. Ik 
ga dan ook zeker mijn stinkende best doen erbij aanwezig te zijn. Het is geen 
grap, maar de dag ervoor schijn ik alweer 36 te worden. Eens kijken hoe dat 
uit pakt. En anders wordt het toch zeker begin mei in het land van Bartje.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Roel Rievers 
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