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Voorwoord 
 
38e jaargang maart nr. 415 
 
Na enige jaren van afwezigheid in het bestuur heb ik mij beschikbaar gesteld voor 

een bestuursfunctie en ben aangesteld tijdens de ALV in februari jl. De 5 

overgebleven bestuursleden waren dringend op zoek naar nieuwe kandidaten om 

het 7-koppige bestuur weer voltallig te krijgen. Jammer genoeg waren er geen 

extra kandidaten, die zich beschikbaar stelden voor een functie tijdens de ALV.  

Mijn eerste deelname aan de bestuursvergadering was in maart. In overleg met 

de overige bestuursleden ga ik me bezighouden met de ledenadministratie, omdat 

Carole vorig jaar het secretariaat onder haar hoede heeft genomen en Wendy de 

boekhouding bijhoudt. Verder is de taakverdeling is onveranderd gebleven. Ton 

blijft onze voorzitter, Simon houdt zich bezig met verzekeringen en diverse andere 

lopende zaken. Elly blijft rittencoördinator en verzorgt de Lief & Leed rubriek en 

verstuurt de verjaardags- en beterschaps-kaarten, fruitmanden en/of bloemen   

Wij zoeken nu nog 1 bestuurslid om het bestuur weer te completeren tot 7 

man/vrouw. Enige ervaring met communicatie via de laptop of personal computer, 

werken met internet en email is een pré.   

Wie o Wie is die vrijwilliger, die zijn tijd en energie wil besteden aan het 

voortbestaan en gaat helpen bij het besturen van onze club.  

Wie durft de Heinkelklub “De Kwakel” een toekomst te geven? 

Sedert vorig jaar zijn er grote veranderingen in de wetgeving over de privacy in de 

1e en 2e kamer behandeld en de wet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) wordt per 25 mei 2018 officieel van kracht. Dit 

betekent dat wij aan strengere eisen moeten voldoen om uw gegevens te mogen 

bewaren en gebruiken. Daarom ontvangt u binnenkort een persoonlijke brief van 

mij en verzoek ik u uw gegevens te controleren en opnieuw toestemming te 

verlenen voor het gebruik. Over de “AVG” staat in dit Heinkeltje een (verkorte?) 

uitleg.    

Namens het bestuur – Hans van der Zwaan  
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Sluitingsdatum kopij is 9 mei 2018 
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mailto:redactie@heinkelklubdekwakel.nl
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Evenementenkalender 2018 
 

 
6 mei  : 2e Heinkelrit in Utrecht (Kees en Kitty Storm)  
 
3 juni  : 3e Heinkelrit in Brabant (Jan en Gonnie Piels)  
 
1 juli  : 4e Heinkelrit in Noord-Holland 

(Hans en Marla v d Zwaan) 
 

5 augustus : 5e Heinkelrit in Drenthe (Piet en Grietje Hollander)  
 
2 september : 6e Heinkelrit in Brabant (Jan en Jose Wams)  
 
7 oktober :  BBQ rit in De Kwakel   
  
 
 
Zoals jullie zien, staan er nog geen zaterdagritten vermeld. Uiteraard is het 
nog mogelijk je daarvoor op te geven. 
 
Tevens geldt dit eveneens voor de ritten voor 2019. Er is tot op heden een 
rit ingepland in september. 
 
Aanmelden of informatie via: ritten@heinkelklubdekwakel.nl 
  
 

 
 
  

mailto:ritten@heinkelklubdekwakel.nl
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2e Heinkelrit mei 2018 
 
Zondag 6 mei organiseren Kees en Kitty Storm een mooie rit in de provincie 
Utrecht.  
 
Zowel de start als het eindpunt is op SVR camping “Midden Op ’t Landt”: 
 
Benedeneind NZ 430A 
3405 CD Benschop  
Mobiel 06-10309642 
E-mail  gerdaohl@gmail.com 
www.campingmiddenoptlandt.nl 
 
 
 
Zij die op de camping willen staan, moeten zich zelf tijdig aanmelden. De 
kosten bedragen €15,- voor 2 personen (excl. Toeristenbelasting). Graag 
vermelden dat je van de Heinkelklub bent. 
 
Op de camping is tevens een pannenkoekenhuis. Voor ongeveer € 10,00 
heb je daar een lekkere pannenkoek na afloop. 
 
Tel: 030-6664010 / 06-51793609  (Kees Storm) 
Mail: keesenkitty@casema.nl 
 
Groetjes Kees en Kitty 
 

Routebeschrijving: 
Vanaf de snelweg A12, afslag 14 Woerden. Vervolgens richting Linschoten- 
Montfoort N204. Alsmaar rechtdoor blijven rijden. Je passeert 
drie rotondes, dan het eerste stoplicht bij Benschop rechtsaf richting 
Polsbroek Benedeneind NZ 430A, na 4km rechts de brug over en dan linksaf. 
U ziet de camping en start vanzelf. 
 
  

mailto:gerdaohl@gmail.com
http://www.campingmiddenoptlandt.nl/
mailto:keesenkitty@casema.nl
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13e Internationale Scootertreffen Heinkelklub “De Kwakel”??? 
 
Het is alweer bijna 2 jaar geleden dat we weer genoten hebben van ons 
laatste Scootertreffen. Wat we daar wel zagen was dat het aantal 
aanmeldingen behoorlijk terug loopt. De redenen daarvoor kunnen we 
allemaal wel aangeven. Binnen de klub gaan er echter toch alweer 
stemmen op om voor de 13e keer een treffen te gaan organiseren. Daarvoor 
is dan wel draagvlak nodig van bestuur en leden. Tijdens de ALV is de vraag 
gesteld:  
 
Wie van de hier aanwezige leden zou zich, als we op dit moment een 
treffen gaan organiseren, aanmelden als deelnemer ??  
 
Een klein deel van de aanwezigen gaf direct aan dit te zullen doen. Dit zien 
wij echter nog niet als voldoende draagvlak. Daarom herhalen we deze 
vraag hier nog een keer voor alle leden. 
 
Wie zou zich, als we op dit moment een treffen gaan organiseren, 
aanmelden als deelnemer ??  
 
Reacties graag naar Carole (secretaris@heinkelklubdekwakel.nl) of Richard 
(richard.zeldenthuis@gmail.com). 
Bij voldoende positieve reacties zullen we de organisatie verder op pakken. 
 
Daar op vooruitlopend hebben we alvast de volgende vraag. 
 
Om zo’n treffen te organiseren hebben we natuurlijk vrijwilligers nodig. Ten 
eerste een aantal mensen die, samen met ons, de daadwerkelijke 
organisatie op zich willen nemen en daarnaast vrijwilligers die ons tijdens 
het treffen ondersteunen met bijv. het uitzetten van ritten enz. 
 
We zien jullie reacties graag z.s.m. tegemoet !!   
 
Carole en Richard 
 

mailto:secretaris@heinkelklubdekwakel.nl
mailto:richard.zeldenthuis@gmail.com
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Foto-impressie Heinkelrit de Kwakel 
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Informatie over de nieuwe wet op de persoonsgegevens: 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 

Wat verandert er?  

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie 
gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun 
bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens 
verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu– op 
de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij 
zich aan de wet houden.  

De nieuwe privacywet zorgt ervoor dat uw gegevens beter worden 
beschermd. Organisaties krijgen meer verplichtingen en moeten in 
heldere taal uitleggen welke gegevens ze gebruiken. En u krijgt meer en 
sterkere privacyrechten. 
 
Controle over uw data  

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde 
privacyregels gelden in alle landen van de Europese Unie.  

U staat sterker 

We delen allemaal steeds meer informatie over onszelf. Soms bewust, 
vaak onbewust. De AVG geeft u meer bescherming in dit digitale tijdperk. 
Met de komst van de nieuwe regels staat u sterker in het beschermen van 
uw (online) privacy. 
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Nieuwe privacy rechten 

De AVG versterkt uw bestaande privacyrechten en u krijgt 2 nieuwe 
rechten erbij. Daarnaast krijgen organisaties meer 
verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld om binnen 1 maand te reageren op 
verzoeken van mensen die hun rechten willen uitoefenen. 

Heldere informatie 

Onder de AVG hebben organisaties een informatieplicht. Zij moeten u als 
nieuw of bestaand lid dus duidelijk informeren over wat zij met uw 
persoonsgegevens doen. Bijvoorbeeld via een heldere online 
privacyverklaring of in de statuten en/of huishoudelijk regelement. 

 
Nieuw is dat wij moeten kunnen aantonen dat u geldige toestemming heeft 

gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. En dat het voor u net zo 

makkelijk moet zijn om uw toestemming in te trekken als om die te geven. 

Uw rechten onder de AVG 

• Recht op vergetelheid. U heeft het recht om online ‘vergeten’ te 
worden (NIEUW). 

• Recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om uw 
persoonsgegevens over te dragen (NIEUW). 

• Recht op inzage. Dit is het recht om de persoonsgegevens die 
organisaties van u verwerken in te zien. 

• Recht op rectificatie. Dit is het recht om de persoonsgegevens die 
organisaties van u verwerken te laten aanpassen of aanvullen. 

• Recht op beperking van de verwerking. U heeft het recht om 
organisaties te vragen om het gebruik van 
uw persoonsgegevens te beperken. 

• Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Dit 
betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten 
die over u gaan. 
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• Recht op bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen 
de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld bij direct marketing. 

 
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben 
organisaties een stevige informatieplicht. Dat betekent dat zij u duidelijk 
moeten informeren over wat zij met uw persoonsgegevens doen. Vaak 
gebeurt dit via een online privacy-statement. 
Zo’n online statement of ander document mag volgens de AVG niet te 
lang en niet ingewikkeld zijn. Het moet voor u makkelijk te begrijpen zijn 
wat de organisatie met uw persoonsgegevens doet. Immers, alleen dan 
kunt u bepalen of u uw persoonsgegevens wel met die organisatie wilt 
delen. 

Welke grondslagen zijn er?  

De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:  

1. Toestemming van de betrokken persoon. 
2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 

overeenkomst. 
3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van 

een wettelijke verplichting. 
4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van 

de vitale belangen. 
5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een 

taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag. 
6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van 

de gerechtvaardigde belangen. 
 
Het bestuur van Heinkelklub De Kwakel is verantwoordelijk om te 
beoordelen of zij zich voor een verwerking van persoonsgegevens kunnen 
baseren op één van de 6 grondslagen.  

Bijzondere en strafrechtelijke gegevens 
Het verwerken van bijzondere (b.v. medische gegevens of 
geloofsovertuiging of ras) en strafrechtelijke persoonsgegevens zijn 
verboden, tenzij er voldaan wordt aan een aantal strengere eisen.  



 
13 

 

Persoonlijk gebruik 
Verwerking van persoonsgegevens voor puur persoonlijk gebruik is wel 
altijd toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan een verjaardagskalender of een 
bestand met adressen van familie en vrienden. 

Verantwoordingsplicht 
Het bestuur moet kunnen onderbouwen dat zij de verwerking van 
persoonsgegevens op minimaal 1 van de 6 AVG-grondslagen kan baseren 
als de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt. Onder de AVG geldt 
namelijk de verantwoordingsplicht. 

 

Eisen informatieplicht AVG 
De AVG stelt strikte eisen aan wat er in zo’n privacydocument  moet staan. 
Organisaties moeten u onder meer laten weten:  

• welke persoonsgegevens zij van uw verwerken; 

• voor welk specifieke doel zij dat doen; 

• of zij de gegevens delen met of doorverkopen aan andere 
organisaties en zo ja, aan welke.  

Tip bij het lezen van privacy-statements 
Is een privacydocument niet goed vindbaar? Onvolledig, of te lang en 

ingewikkeld? Vraagt u zich dan af of u met die organisatie wel uw 

persoonsgegevens wilt delen. Wellicht zijn er andere organisaties die 

hetzelfde product of dezelfde dienst leveren en wel transparant zijn. 

Heeft u niet de mogelijkheid om voor een andere organisatie te kiezen? 

Neem dan contact op met de organisatie om hen te wijzen op hun 

informatieplicht. U kunt daarbij ook verwijzen naar de informatie op deze 

website.  

U heeft behalve het recht op inzage in uw persoonsgegevens ook het recht 
op de volgende informatie: 

• Waarom de organisatie bepaalde gegevens verwerkt. 
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• Welke soorten persoonsgegevens de organisatie verzamelt. 

• Indien van toepassing: aan welke andere organisaties de gegevens 
worden doorgegeven. Dit geldt ook voor doorgifte van uw gegevens 
aan organisaties in andere landen of aan internationale 
organisaties. 

• Hoe lang de organisatie uw persoonsgegevens bewaart. Kan de 
organisatie dit niet precies aangeven? Dan moet de organisatie 
duidelijk kunnen maken welke criteria deze hanteert om een 
bewaartermijn te bepalen. 

• Welke privacyrechten u heeft: het recht om uw persoonsgegevens 
te laten wijzigen of aanvullen of om de gegevens te laten wissen, 
om organisaties te vragen om het gebruik van uw 
persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken als 
organisaties uw persoonsgegevens verwerken. 

• Dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

• Indien van toepassing: van wie de organisatie uw persoonsgegevens 
heeft ontvangen als dat niet via uzelf was. Indien van toepassing: op 
basis van welke logica en welke persoonsgegevens de organisatie 
een geautomatiseerd besluit over u heeft genomen. 

 
De ledenadministratie en/of de penningmeester van Heinkelklub De 
Kwakel, die uw persoonsgegevens verwerkt, is er verantwoordelijk voor 
dat deze gegevens juist zijn. Daarom moet de organisatie uw gegevens 
updaten als dat nodig is. 
 
Merkt u op dat de gegevens die een organisatie van u gebruikt niet 
kloppen? Bijvoorbeeld nadat u een inzageverzoek heeft gedaan? Of 
blijken uw gegevens incompleet te zijn? Dan kunt u de organisatie vragen 
om uw gegevens aan te passen of aan te vullen. De organisatie moet dit 
vervolgens doen. 
U heeft ook het recht om te vragen aan wie de organisatie uw onjuiste of 
onvolledige gegevens in het verleden heeft doorgegeven. De organisatie 
is verplicht om de wijzigingen of aanvullingen van uw gegevens ook aan 
deze andere organisaties door te geven. 
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Onze informatieplicht m.b.t. de AVG 

Van de ledenadministratie ontvangt u binnenkort een persoonlijke brief 

met daarin een overzicht van uw gegevens, die bij ons in de administratie 

bekend zijn. Wij vragen u dan om deze te controleren, eventueel aan te 

vullen of te verbeteren en deze brief te ondertekenen en in de bijgevoegde 

envelop terug te sturen.  

Tevens vragen wij uw toestemming om uw gegevens binnen de Heinkelklub 

te mogen gebruiken voor;  

• Verzending van ’t Heinkeltje en verjaardagskaarten  

• Ledenlijsten te maken voor de servicestations 

• Controle ledenlijst (zonder adres) bij inschrijving voor ritten, die na 

het einde van het rittenseizoen vernietigd worden.  

• Het emailadres wordt gebruikt voor een nieuwsbrief of urgente 

berichten 

Uw adresgegevens worden nimmer verstrekt aan derden voor reclame of 

andere zakelijke doeleinden.  

N.B. Ten gevolge van de strengere eisen is het versturen en verspreiden van 

ledenlijsten in ’t Heinkeltje gestopt.  

 

Namens het bestuur - Hans van der Zwaan  
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PRIVACYBELEID VAN HEINKELKLUB DE KWAKEL 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die 

HEINKELKLUB DE KWAKEL (hierna: HKDK) verwerkt van haar leden, 

donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden 

Indien u lid wordt van HKDK, een donatie doet of om een andere reden 

persoonsgegevens aan HKDK verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming 

om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.  

Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw 

eigen administratie. 
 

1. Verantwoordelijke  

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

Heinkelklub De Kwakel, Postbus 815, 0172-539931, KvK nr. 40533504 

De functionaris-, leden- en donateursadministratie is bereikbaar via email  

ledenadministratie@heinkelklubdekwakel.nl  of telefonisch, zie de actuele 

informatie in de kaft van het maandblad ’t Heinkeltje of op de website: 

www.heinkelklubdekwakel.nl 

2. Welke gegevens verwerkt HKDK en voor welk doel 

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende 

persoonsgegevens verwerkt: 

a) voor- en achternaam, geboortedatum, roepnaam, Heinkel voertuigtype 

en kenteken  

b) adresgegevens, eventueel postadres 

c) telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer  
 

2.2 HKDK verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de 

volgende doeleinden:  

- uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor 

contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan,  

mailto:ledenadministratie@heinkelklubdekwakel.nl
http://www.heinkelklubdekwakel.nl/
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- uw naam, adresgegevens, e-mailadres, type/kenteken, geboortedatum 

en telefoonnummer worden gebruikt voor uitnodigingen, 

verjaardagskaarten en informatie over activiteiten van HKDK; 

- uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van 

het lidmaatschapsgeld, bestellingen van clubartikelen af te wikkelen en te 

controleren. 

2.3 Uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk één jaar na afloop 

van uw lidmaatschap overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw 

ervaringen met HKDK en u te informeren over de ontwikkelingen binnen 

de HKDK  en daarna worden deze vernietigd. 

E-mail berichtgeving (opt-out): 

HKDK gebruikt uw naam en emailadres om u nieuwsbrieven met 

informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie 

over het lidmaatschap van HKDK te sturen. Afmelding voor deze mailingen 

is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. 

 

3. Bewaartermijnen  

HKDK verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van 

uw lidmaatschap en tot maximaal één jaar na afloop van dit lidmaatschap. 

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft HKDK passende 

technische en organisatorische maatregelen getroffen.  
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4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt HKDK bij 

gebruik van diensten van derden een zogenaamde bewerkers-

overeenkomst.  

 

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen of klachten 

5.1 Via de ledenadministratie van HKDK kunt u een verzoek indienen om 

uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te 

verwijderen. HKDK zal uw verzoek in behandeling nemen en u, 

binnen een maand na ontvangst hierover informeren.   

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw 

persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact 

opnemen met de ledenadministratie.  

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop HKDK  uw 

persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u 

contact opnemen met de voorzitter.  

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid 

kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via email; 

ledenadministratie@heinkelklubdekwakel.nl  

 

6. Wijzigingen  

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de  

website www.heinkelklubdekwakel.nl  gepubliceerd. 

 
 

 

mailto:ledenadministratie@heinkelklubdekwakel.nl
http://www.heinkelklubdekwakel.nl/
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Van de bestuurstafel 
 

• Deze keer kunnen we Lambert de Jonge Koeter verwelkomen. Hij heeft 
nog niet toegezegd in het bestuur te willen komen, maar wil een aantal 
vergaderingen bijwonen  voordat hij een beslissing neemt. 

 

• De eerste rit van 2018 wordt nabesproken, het was een mooie rit, zoals 
we gewend zijn van de heren JaRuPi. Er waren 52 voertuigen, wat een 
mooie opkomst is. 

 

• De zorg wordt uitgesproken over het gebruik van het voertuig die de 
ambulance trekt. Het bestuur wil dat er minimaal 3 zitplaatsen vrij zijn 
voor degenen die pech krijgen. 

 

• Er is schade ontstaan aan het zijspan die op de ambulance beland is. We 
zijn hiervoor verzekerd. Onze verzekeringsman Simon gaat uitzoeken 
hoe de schade is ontstaan en hoe deze vergoed gaat worden. Tevens zal 
er nogmaals kritisch naar de ambulance gekeken moeten worden om in 
de toekomst schade te voorkomen. 

 

• Er is gekeken of verzending met Sandd een betere / goedkopere optie 
is als verzenden met PostNL. Het lijkt er echter op dat zij niet altijd de 
termijn nakomen betreffende bezorging. Het is bij onze klub geen optie 
om ’t Heinkeltje een week later op de deurmat te laten vallen, dus hier 
wordt van afgezien. 

 

Het was een prettige vergadering, deze keer weer met 6 bestuursleden en 

een toehoorder. We hopen in de toekomst de vergaderingen met een 

volledig 7-koppig bestuur te mogen houden! 

Carole Teuwisse 

Secretaris 
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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: Heinkel type 103 a2. Bouwjaar 1966 
Kenteken VE 6397 en aanhangwagen voor twee scooters. In de winter gaat 
de scooter gedeeltelijk naar de zolder. Prijs nader overeen te komen. 
B.Meurs 024-3451089 

 
TE KOOP AANGEBODEN Heinkel 103A-2 van 1965, kleur blauw. Tevens een 
motortrailer voor de scooter. Scooter aangeschaft via Ton van der Vall, 
voorzien van elektronische ontsteking. Staat nu stil wegens fysieke 
omstandigheden. Fam. Otto Elfrabon@xs4all.nl  
 
GEZOCHT: de achterste ophangrubbers voor een royal-zijspan met starre 
as, lijken me van een bestaand iets, maar wat? (buitenste afmeting ca. 105 
mm  breedte 35 mm dikte ca. 12 mm). Tevens een windscherm voor dit 
zijspan gezocht. Alle info is welkom. 
Ferdy van Haperen fapa@live.nl 
 
TE KOOP AANGEBODEN: Een 103 A1 en 103 A2 elk voor 1600,- euro per 
stuk. 
Mevr. Caris 06-30799018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Elfrabon@xs4all.nl
mailto:fapa@live.nl
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Advertenties in het kader van Bemiddeling: 
 
Te koop: Heinkel 103 A2, in goede staat. De laatste jaren niet meer gereden. 
Jammer, dat ie blijft staan.  
 
Te Koop: Heinkel 103 A2, deels gedemonteerd (snel te herstellen). Er zijn 
enkele foto’s beschikbaar. Het lijkt mij een goede deal.  
 
Te koop: Heinkel 103 A2. In goede staat. Sinds aug. 2017 niet meer gebruikt. 
Ook hier zijn enkele foto’s beschikbaar.   
 
Te koop: Heinkel 103 A1. Nog in gebruik, maar de eigenaar gaat stoppen. 
De prijs is interessant. 
 
Bij belangstelling: bellen of mailen met Johan Vloedbeld.                                           
info@heinkelservice.com of 06 229 801 91 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:info@heinkelservice.com
mailto:redactie@heinkelklubdekwakel.nl
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Contactpuntloze ontsteking 

De contactpuntloze ontsteking ZTH/B is een universele ontsteking waarin 
op een onderplaat zowel een sensor als een vermogenscurve zijn 
gehuisvest. Het is een vervanging voor accu-ontstekingsinstallaties met 
onderbrekercontacten. Hij kan zowel op 6 volt als op 12 volt werken. 
  
Inbouw handleiding: 
  

1. onderbreker en condensator losmaken 
2. de ring centrisch op de onderbrekernok monteren. De blauwe 

magneet schakelt de ontstekingsstroom in, de rode onderbreekt 
de ontstekingsstroom. 

3. De ontstekingsinstallatie monteren op de plaats van de 
grondplaat met punten. Let op dat de aarding goed is. 

4. De rode kabel met klem 15 en de groene met klem 1 verbinden 
(voormalige aansluiting van de onderbreker). 

5. Verder aansluiten zoals de onderbrekerplaat die erin zat. De 
groene LED gaat branden als de ontsteking goed staat. 

  
Adres en prijs indicatie: Laubtec@gmx.de  Prijsindicatie € 125,00 
  
Firma Laubersheimer Elektro-und Feinwerktechnik 
Im Justus 7 
76829 Landau 
www.laubtec.de  
Tel.:06341/4241 
Fax: 06341/4246 
 

mailto:Laubtec@gmx.de
http://www.laubtec.de/
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Yes! We mogen weer!!! 
 

Op zondag 8 april is het eindelijk weer zover. Een week later i.v.m. Pasen 

mogen eindelijk de Heintjes weer de weg op voor de eerste rit. Op zaterdag 

de scooter uit de schuur gepeuterd, normaal gesproken overwintert hij in 

de garage, maar door omstandigheden dit jaar niet en stond hij in ons 

schuurtje. Uiteraard moest ik tanken en mijn lieftallige echtgenoot vroeg 

waarom ik er niet gelijk mee naar het werk ging, ik moest zaterdags ook 

werken.  

 

Zo gezegd, zo gedaan en 

met de eerste echt 

lekkere dag van 2018 

snorde Heintje vrolijk 

naar De Kwakel (waar ik 

toevallig ook werk) op en 

neer.   

 

Hij reed als een zonnetje 

en vol vertrouwen stapte ik zondagochtend op en stuurde wederom 

richting De Kwakel. Toen ik De Kwakel inreed, sprong er opeens een 

gloeilampje boven mijn hoofd aan…. De start was niet in het Dorpshuis!!! 

Dat besefte ik, maar oeps, vergeten te kijken waar dan wel! Ik gokte er 

daarom maar op dat het in ’t Fort was, dus voorzichtig daarheen gereden 

om tot mijn opluchting inderdaad 2 Heinkels te zien! Vlak na mij arriveerde 

Wendy en kon de inschrijving beginnen. Maar liefst 73 personen op / in 52 

voertuigen mochten we op deze zonnige dag inschrijven! Wat een 

mooie opkomst. 
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Deze keer ging de rit de andere kant op als normaal, rondje Schiphol / 

Haarlemmermeer. Wat voor mij eigenlijk inhield dat ik een groot deel van 

de dag rondom mijn woonplaats cirkelde. Maar, de Haarlemmermeer is 

mooi, dat bewees deze rit wel! 

Langs de banen van Schiphol gereden waar diverse vliegtuigspotters met 

grote lenzen klaarstonden om foto’s te maken. Niet van onze fraaie 

oldtimers, maar van de vliegtuigen die startten of landden. De eerste stop 

was in Badhoevedorp, waar we lekker bij konden kletsen, wat dan ook 

volop gebeurde.  



 
26 

 

Henk Kooyman stond op de ambulance en zodra deze aankwam sprongen 

er tig mannetjes op om het span weer aan de praat te krijgen, wat dan ook 

lukte! Snel weer afgeladen zodat Henk de rit op de scooter kon vervolgen. 

Langs de Ringvaart lekker verder gereden op weg naar de tweede stop. 

Deze was in Vijfhuizen bij het Graanpakhuis. De koffie was hier superlekker 

en iedereen had een plekje binnen of buiten bemachtigd.  

Helaas was de tijd om te gaan veel te vlug weer gekomen en de Heintjes 

werden weer gestart om richting de Ringvaart verder te gaan. 

Bij Lisserbroek de Ringvaart verlaten en richting Leimuiden. Daar stond ik 

met m’n knipperlichtje naar rechts om aan te geven dat bij het volgende 

stoplicht afgeslagen moest worden. Toen ik er even stond, stopte er een 

groep motorrijders. De achterste stopte naast mij en vroeg of alles in orde 

was. Jawel, ik zei dat ik de richting aan stond te wijzen. En bedankt voor het 

stoppen! Dit had ik nog nooit meegemaakt. Een toetertje naar de rest van 

zijn groep en daar gingen ze weer! 

Na een laatste mooi stuk route kwamen we uiteindelijk even na vieren weer 

aan bij ’t Fort. Ik besloot om niet nog wat te drinken maar om gelijk weer 

naar huis te gaan. Toch nog even staan kletsen met jas aan en helm op in 

het brandende zonnetje, maar na een tijdje toch Hein weer aangeslingerd 

en samen met Kees (Colijn) en Kees (de Graaf) richting… Haarlemmermeer. 

Kees de Graaf verliet ons na Aalsmeer en Kees Colijn sloeg linksaf in Nieuw- 

Vennep toen ik bijna thuis was.  

Het was een superdag met supermooi weer en een supermooie rit! Zo, deze 

pakken ze ons niet meer af! 

Heren rituitzetters, wederom bedankt! 

 

Heinkelgroetjes van Carole 
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Met dank … aan o.a. Frank 
 

Helaas, hij is niet meer onder ons, maar vaak komt zijn naam nog voorbij … 
en misschien heeft u het destijds ook in het Heinkeltje gelezen, Frank heeft 
ooit uitgeplozen hoeveel letters en woorden er tot aan dat jaar al in de 
Heinkeltjes hadden gestaan, hoeveel inkt er was gebruikt én hoeveel 
bomen er gekapt waren voor al die exemplaren die tot dan toe verschenen 
waren en nog veel méér leuke “Heinkeltjes-wetenswaardigheden”! 

 

In dat kader vroeg Frank ook aan mij hoe 
e.e.a. in zijn werk ging bij het VNP-en.  
Wij vouwen/nieten/plakken dus de 
Heinkeltjes en doen ze daarna in een 
postzak, die vervolgens de andere dag 
naar het postkantoor wordt gebracht. 
Hierbij merkte Frank op dat ik dan al 
minstens 300 keer naar het postkantoor 
was geweest met (ooit in onze toptijd wél 
2)  postzakken vol met Heinkeltjes.  
Toen ben ik eens terug gaan rekenen en 
jawel, laatst was het zover: toen heb ik 
voor de 400e keer het Heinkeltje naar het 
postkantoor gebracht … 
 

Tegenwoordig is het zo dat we op internet invullen wanneer en hoeveel 
Heinkeltjes we komen “aanbieden” en doen we een gele tie-wrap met code 
om de postzak en die wordt vervolgens op het postkantoor “ingelezen” en 
dan ben je klaar, heel wat anders dan vroeger, dan moest je naar een lokaal  
postkantoor en formulieren invullen en vervolgens wachten tot men had 
uitgevonden wat je kwam brengen én je een getekend exemplaar terug 
kreeg, want ja je wilde wel een bewijs dat je Heinkeltjes had aangeboden. 
 

Én omdat het tegenwoordig zo eenvoudig gaat, mogen de overige vnp-
leden vanaf dit jaar zelf de postzak wegbrengen, want dat mag zelfs bij de 
plaatselijke ‘kruidenier’, makkelijker kan het niet én dan blijft u in ieder 
geval het Heinkeltje maandelijks ontvangen en daar gaat het toch om!! 
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Heinkelrit de Kwakel 8 april 2018 van JaRuPi 

Wat geweldig! Ik kan weer lopen, na weken zitten en verwend worden, 
wordt deze rit mijn eerste dagje uit. Hoe mooi kan het leven toch zijn. 

De start van de rit is bij Fort de Kwakel, en het is even geleden dat we daar 
waren, maar het is gemakkelijk te vinden. Bij aankomst zijn er al heel wat 
Heinkelaars aanwezig op het terras voor het Fort. Het wordt een super 
gezellige boel, want de opkomst is behoorlijk groot. Het precieze aantal 
deelnemers aan de rit weet ik niet, maar het valt zeker niet tegen. Het is 
ook heel erg mooi weer, na een zo lange koude periode. 20 graden en een 
lekker zonnetje! We hebben er weer zin in om het Heinkelseizoen te 
openen. We krijgen allemaal een stempelkaart om de ritten waaraan je 
deelneemt bij te houden. Ook een mooie routebeschrijving is aanwezig. 

Het wordt een rondje Schiphol en Haarlemmermeer. Altijd een mooi 
gezicht al die vliegtuigen en de vliegtuigspotters. Het eerste gedeelte van 
de rit gaat dwars door de plaats Aalsmeer. We passeren een watertoren 
langs het water. Hoofddorp en Badhoevedorp komen we langs, er zijn hier 
wel veel stoplichten. De eerste stop is bij een winkelcentrum, waar we 
allemaal de boterham eten. Er staat bij deze stop al een zijspan op de 
ambulance, er volgt echter een snelle reparatie en iedereen doet weer mee. 



 
29 

 

Als we de weg vervolgen passeren we Lijnden, Zwanenburg en we rijden 
vaak langs het water. 

De koffiestop is bij het Graanpakhuis in Vijfhuizen. Een heel leuk oud 
gebouw met genoeg parkeergelegenheid en lekkere koffie met appeltaart. 
We laten het ons allemaal goed smaken op het terras in het zonnetje. Na 
het altijd gezellig bijkletsen vervolgen we de weg langs mooie huizen en 
maneges. De boeren lijken hier vertrokken….Af en toe wordt het zonnetje 
wat zwakker en is het eigenlijk wel fris, zeker op de scooter. We komen 
langs de Cruquius, met het gemaal, en Zwaanshoek. Ook de dorpjes 
Beinsdorp en Lisserbroek komen voorbij, met wederom het water aan de 
kant. Op het water is het trouwens nog niet zo druk met bootjes, nog iets 
te koud waarschijnlijk. Via Nieuw Vennep en Leimuiden gaan we richting de 
Kwakel waar bij het Fort de koffie en het bier weer klaarstaat. Wij rijden 
nog even voor een patatje naar het dorp. Het was een leuke, gezellige rit 
met veel dank aan de rituitzetters. Tot de volgende keer! 

Martine Slootweg 
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Vooraankondiging juni-rit 2018 
  
Hallo beste Heinkelvrienden en -vriendinnen, 
 
Op zondag 3 juni mogen we 
weer een rit organiseren van 
onze ritten-coördinator. We 
zijn daar dankbaar voor en 
hebben daarom onze 
uiterste best gedaan om 
jullie weer een mooie dag of 
lang weekend te bezorgen. 
Helaas hebben we het weer 
niet in de hand, maar aan 
ons zal het niet liggen. 
 
De start zal evenals bij onze vorige edities, plaats vinden vanaf het 
parkeerterrein bij: 
 
 Chauffeursrestaurant Treurenburg 
Treurenburg 1 
5221 CD Den Bosch 
Tel. 073-6311277 / Tel. eigenaar Joop 06-54656456 
 
Nog een keer voor alle duidelijkheid: Deze uitspanning ligt bij de oude 
Hedelse brug aan de Oude Rijksweg aan de Brabantse kant! Behalve de 
start, is de rit een èchte rit in Gelderland. De grootste provincie van 
Nederland, waar wij tenslotte geboren en getogen zijn en nog steeds met 
veel plezier wonen. We laten jullie dan ook met gepaste trots kennismaken 
met ‘onze’ Bommelerwaard.  De Bommelerwaard is een riviereiland en 
wordt omsloten door de rivieren de Waal, de Maas en de afgedamde Maas. 
De Bommelerwaard is 147,6 km2 groot en had op 1 januari 2018 52.387 
inwoners. De omtrek is via het water gemeten 66 kilometer. 
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Voor de eventuele kampeerders onder ons, hebben we net als twee jaar 
geleden weer gekozen voor camperplaats “Het Uilennest”. Caravans en 
ook tenten zijn welkom moesten we vermelden van eigenaar Eddie 
Hoskam. Het adres is: 
 
Groenstraat 2a 
5327 AE Hurwenen 
Tel. Eddie 06-630840704 / Tel. Aagje 06-14694184 
 
Graag even van tevoren bellen en zeg dan meteen dat je van de Heinkelklub 
bent. De kosten zijn €12,50 per nacht per kampeermiddel. Er is alles 
aanwezig, incl. WiFi, alleen douches zijn er niet! Dat hoeft geen 
belemmering te zijn volgens ons, gewoon van te voren je extra goed 
wassen……! 
 
Voor de liefhebbers rijden we zaterdag een tochtje door de Betuwe. 
 
Zijn er nog onduidelijkheden, onze telefoonnummers: 
0418-661435 en 06-20850060 
 
Graag tot ziens, 
 
Jan de Zijspanman en Gonnie 
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Hein komt uit zijn winterslaap… 

 
Cuijkse groeten van Theo Arts  
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Rörh-Rolleta 
 
Tussen 1952 en 1958 bouwde de “Machinenfabrik Erich Röhr” in 
Landshut/Beieren de “Rolletta-Roller”. Op de tweewielermarkt speelde 
deze echter altijd een ondergeschikte rol, hoewel de “Rolletta” tot de meest 
standvastige  en geschikte zijspan voertuigen in zijn soort  behoorde. 
 
Slecht was hij zeker niet. De 
nog steeds bestaande firma 
kon zich niets meer herinneren 
van de geschiedenis. Alleen dat 
de scooter erg veel interesse 
opriep op de Tweewielerbeurs 
in Frankfurt in de jaren 50. De 
constructie verried soliditeit en 
Beierse elegantie en maakte de Rolletta tot een werkelijk gebruiksvoertuig. 
De 3,50 x 12 Inch wielen zorgde voor een goede wegligging en goede 
bochtvastheid. 
 
Enige interessante technische details: In het overzichtelijke dashboard zat 
een lampje dat aangaf in welke versnelling werd gereden. De bekende 
tweetakt motor met vliegwiel koeling stond garant voor een lange 
levensduur en buitengewone  prestaties. Echter; niet iedereen vond de 
aankleding mooi en de onderdelenvoorziening was niet al te best. Daarom 
liep de verkoop slecht en werd de productie in 1958 gestopt. 
 
Fabrikant: Machinefabriek Erich Röhr, Landshut 
Type:  Röhr-Rolletta 
 

 

 

 

 

motor pk cc Km/h prijs Bwj. Aant. 

Ilo 1 cilinder 

2 takt 

 

10 

 

197 

 

90 

DM 

1.690,- 

 

1952-57 

 

? 
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Van de redactie 

 
Met dank aan ons nieuwe redactielid Kees Colijn, vond u hier de vorige 

editie ineens een stuk van de hand van een nieuwe ‘meester’.  

Het mooie weer nadert met rasse schreden en ook de dagen worden 

langer. Dat betekent uitgelezen kansjes om met de Heinkel op pad te 

gaan. Op een droge zondagmiddag, met een van de naderende club-ritten 

of gewoon even in de avond een blokje om.  

Na zijn winterslaap heeft ie weinig nodig gehad; kleppen miniem 
bijgesteld, het ‘zwarte goud’ ververst, accu’s terug geplaatst met een 
vinger vaseline aan de polen en de bandjes op spanning gebracht. Dit voor 
de verandering eens onder bezielende begeleiding van Peter, wel bekend 

inmiddels van maar liefst drie voorstelrondes 😉 Ik moet hem nog 
betrappen op iets wat hij niet weet…. 
 
Inmiddels de 1e clubrit vanuit de Kwakel achter de kiezen. Mooiste is dan 
toch het weerzien van bekende gezichten en het ontmoeten van nieuwe 
leden. Immers heb ik verstek moeten laten gaan bij een aantal 
clubactiviteiten rondom de jaarwisseling. 
 
Minder mooi is dat ik de scooter lopend moest starten na de 1e stop. Kees 

Storm was na de nare ervaring vorig jaar allang gevlogen natuurlijk 😉 
Uiteraard bleef het niet bij eenmaal duwen. Dan maar Léon raadplegen en 
de portemonnee trekken; startslot, spanningsregelaar en beide accu’s 
vervangen. Zo hakt de start van het nieuwe Heinkelseizoen er toch 
financieel in. Laat de rest van de aankomende zomer alleen maar benzine 
en koffie kosten… 
 
 

 
Sluitingsdatum kopij is 9 mei 2018 

redactie@heinkelklubdekwakel.nl / Mauritslaan 6 b, 6161 HV Geleen 

mailto:redactie@heinkelklubdekwakel.nl

