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Voorwoord 
 
38e jaargang maart nr. 416 
 
Zoals jullie al lang gemerkt hebben, schrijven we als bestuur steeds het voorwoord. 

Voor deze maand sta ik op de lijst. Wat is er mooier dan een heerlijk enthousiast 

verhaal over de Heinkel en de Heinkelclub te schrijven, als er net een prachtige rit 

achter de rug is. Een openingsrit met 52 voertuigen is toch om vrolijk van te 

worden, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Helaas bleef de ambulance niet 

leeg, want Henk Kooyman met zijn zijspan kreeg pech. Niet gewoon een klein 

dingetje, nee het vlottertonnetje was zo lek als een mandje. Je bent dan blij dat de 

bezemwagen er is en Henk met kleinkind in de auto mee kan rijden. Bij de zgn. 

rookpauze zijn de technici het snel eens: Niet te repareren. Maar gelukkig wordt 

er uit een rijdend magazijn een nieuwe getoverd! Zo zie je maar, als clubleden mag 

en kan je gewoon niet zonder elkaar. Natuurlijk een welgemeend dank je wel, aan 

de rituitzetters Jan, Ruud en Piet. 

We hebben  de mei rit, die vertrok vanuit Benschop, een mooie opkomst gehad, 

ruim 30 voertuigen. De voorbereidingen van Kees & Kitty  waren fantastisch. Zij 

hebben alles in het werk gesteld, om er een superrit van te maken. Het weer 

werkte prachtig mee en het leek erop, dat de ambulance leeg bleef, helaas op het 

einde van de rit toch nog een pechgeval. Wat is het toch schitterend, die 

toertochten, daar alleen al voor blijf je je leven lang lid!!! 

Ik geef enkele huisregels door, voor mensen die het misschien een beetje vergeten 

zijn. Passeren is toegestaan, maar maak er geen racetocht van. Blijf altijd achter 

de ritmeester en voor de sluitrijder. Houd rekening met je collega Heinkelaars en 

je medeweggebruiker. 

De ambulance moet altijd min. 3 zitplaatsen vrij houden voor pechgevallen. De 

hele familie kan dus helaas niet meerijden, want het gaat om service naar de leden 

toe! 

Graag zie ik nog zaterdagritten tegemoet, voor dit seizoen is er nog geen enkele 

aangemeld. 

Groet en tot ziens bij de junirit, Elly Out. 
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Evenementenkalender 2018 
 

 
3 juni  : 3e Heinkelrit in Gelderland (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 dit jaar, dit geldt  
eveneens voor de zaterdagen van 2019. Uiteraard is het nog mogelijk je 
daarvoor op te geven. 
 
De ritten voor de zondag zijn onder voorbehoud al wel rond voor 2019 . 
 
Aanmelden of informatie via: ritten@heinkelklubdekwakel.nl 
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Lief en Leed 

 
Theo Arts heeft een herseninfarct gehad. Namens alle leden van de 
Heinkelklub de Kwakel wensen wij jou een voorspoedig herstel toe. 
 
Theo Arts 
Hertog Karellaan 13 
5431 GX  Cuijk  

 
Op 3 juni wordt Meindert Havers 65 jaar. Meindert  van harte gefeliciteerd 
namens alle leden van de Heinkelklub de Kwakel 
 
Meindert Havers 
Jacob Reviusstraat 46 
2394 VP Hazerswoude 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leden 
 

We mogen Gert-Jan Botden uit Aijen & Jan van Schuppen uit Aalsmeer 

verwelkomen als nieuwe clubleden. We nodigen hen van harte uit zich voor 

te stellen in ons clubblad en ontmoeten ze graag bij een van de ritten.  
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Uitnodiging rit door de Bommelerwaard 
 
Beste Heinkelfamilie, 
 
Zondag 3 juni is het zover, we organiseren dan een rit door de streek waar 
we geboren en getogen zijn: ‘De Bommelerwaard’, gelegen in het 
Rivierengebied in de provincie Gelderland. Dus niet in Brabant zoals 
geregeld in het Heinkeltje vermeld stond. 
De start is voor de meesten wel bekend:  
 
Chauffeurscafé Treurenburg 
Treurenburg 1, 
5221 CD Den Bosch. 
Tel. 073-6311277 
Mob. Joop ‘Treur’ 06-54656456 
 
Na afloop hebben we weer een prima Heinkelmenu met Joop 
samengesteld met keus uit: 
 
Bal mayo, friet                  €  7,50 
Uitsmijter Treurenburg      € 7,95 
Kipsaté, friet, mayo, sla   € 13,50 
Schnitsel, friet, mayo, sla €16,95 
Dus voor de prijs hoef je geen honger te lijden……… 
 
Hoe naar de start te komen: Via de A2 uit het westen en het zuiden neem 
je afslag 19 en ga in beide gevallen onderaan bij de stoplichten rechtsaf 
richting Hedel, Ammerzoden. Dan bij de eerstvolgende rotonde neem je 
de 4e afslag richting ’s-Hertogenbosch. Dit is de Oude Rijksweg naar ’s-
Hertogenbosch toe. Deze rijden tot de eerste rotonde, dat is over de brug 
over de Maas. Dan neem je de 3e afslag en je hebt je bestemming bereikt, 
zou je TomTommetje zeggen. We hebben de Heinkelbordjes (van Adriaan 
van Breda!) opgehangen vanaf onderaan de afslag van de A2, dus 
verdwalen kan echt niet! 
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Voor de kampeerders onder ons hebben we weer gekozen voor 
Camperplaats ‘Het Uilennest’ , Groenstraat 2a in Hurwenen. 
Tel. Eddy Hoskam 06-6308840704 
 
Wel even bellen van te voren en aangeven dat je van de Heinkelklub bent. 
Tenten en caravans zijn ook welkom. De kosten zijn net als 2 jaar geleden      
€ 12,50 per nacht. Alles is er aanwezig, behalve douches. 
 
Voor de liefhebbers hebben we zaterdag 2 juni nog een ritje door de 
Betuwe. 
 
Zijn er nog vragen, bel gerust, ons telefoonnummer is 0620850060. 
We hopen uiteraard op een grote opkomst en mooi weer. We hebben ons 
best gedaan, maar zonder jullie allemaal wordt het natuurlijk niet zo leuk! 
 
Groetjes van Gonnie en Jan de ‘Zijspanman’ 

 

 

 



 
9 

 

 

Op weg naar…. Benschop!! 

 
Woensdag 18 april vertrekken we na de spits met camper en Heinkel 
Kabine op de aanhanger naar Dinant, België. 
Van donderdagmiddag t/m zondagmiddag is er een klein dwergauto 
treffen van de Belgische club vanaf de camping Falaën. 
Met 22 dwergen en jawel 2 Heinkelscooters hebben we 4 dagen de 

Ardennen doorkruist met bezoek aan Abdijen (lekker bier en kaas), 

Kastelen en als afsluiting op zondagmiddag de Citadel in Dinant en een 

boottocht op de Maas. 
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Maandagmorgen vertrekken we na het ontbijt en rijden via Luxemburg 

(goedkope diesel en benzine) en Frankrijk naar het Saarland in Duitsland. 

Hier stappen we op onze e-Bikes en maken een mooie tocht langs de Saar. 

De volgende dag moeten we weer verder om bestelde  Heinkel-

onderdelen bij de Duitse Heinkelclub in Lauffen op te halen. Dit duurt 

natuurlijk langer als gedacht, koffie drinken en kletsen dus blijven we daar 

op de camperplek overnachten. 

Volgende morgen vertrekken we op tijd naar Zwitserland voor het 

volgende dwergauto treffen in Wohlen. Hier wordt elke 4 jaar een zeer 

groot internationaal treffen georganiseerd met ruim 150 dwergauto’s tot 

400cc. Uit heel veel Europese landen komen diverse merken dwergen 

naar dit leuke en vooral gezellige treffen met mooie ritten door de bergen. 



 
11 

 

En als afsluiting is er op de zondagmiddag een Bergrennen van auto’s en 

motoren van o.a. begin vorige eeuw. 

In de pauze rijden wij dit jaar met 162 dwergen de berg op en natuurlijk 

ook weer af en het is dan niet een race wie het eerst boven is maar …..... 

of je de top wel bereikt. Dit is super om mee te maken en het publiek is 

dolenthousiast als ze zoveel kleine autootjes, sommigen gaan in de 1e 

versnelling omhoog, voorbij zien komen na het geweld van grote oude 

auto’s en snelle zeer luidruchtige motoren. 

 

 

Na dit evenement maken we nog een aantal fietstochten rond de 

Bodensee en de Fulda-rivier. 

Vrijdag vertrekken we naar Billerbeck om zaterdag, 5 mei, nog een klein 

en vooral leuk Kleinwagentreffen mee te maken. Met 50 dwergauto’s, 4 

Heinkelscooters, 1 Goggoscooter en een Zündapp Bella maken we een 
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leuke puzzelrit met opdrachten onderweg, dus niet alleen de weg vinden 

maar ook zoeken naar de antwoorden op de vragen tijdens de rit. 

Tussen de middag is er een gezamenlijke lunch met dit keer als opdrachtje 

zoveel mogelijk moeren (M10) in 1 minuut stapelen. Ook hier is het weer 

zonnig en heerlijk met  open dak te rijden. 

 

 

Na 2300km zijn we in Benschop aangekomen en op tijd voor de rit van 

Kitty en Kees.  

Uit heel veel provincies zijn de Heinkels weer aan komen rijden. 

Om 12 uur is zoals gewoonlijk de start en ook nu schijnt de zon weer 
volop. 
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Via kleine landweggetjes, slingerende dijken en ook een aantal 
verkeerslichten en drempels  hebben we een klets-lunch-rook-toilet pauze 
bij de kerk in Schalkwijk, koffie stop in Leersum en een ijsjes stop aan de 
Lek.  

 
 
 
Dan volgt het laatste stukje van de rit en zijn we om 17 uur weer terug op 
de camping na een rit van iets meer dan 100km. 
Na afloop hebben we nog een heerlijke pannenkoek gegeten en dan de 
Kabine weer op de aanhanger en na nog een bezoekje aan dochterlief op 
weg naar Oldebroek. 
De terugweg van Benschop naar huis is toch heel wat korter dan de 
heenreis was. 
 
Met vriendelijke groet, 

Gerard en Suus  
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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. 
 
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: 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: Nieuwe en gebruikte Heinkel-onderdelen. Ook 
voor bemiddeling bij koop of verkoop! Johan Vloedbeld Tel. 0541-291784 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fapa@live.nl
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TE 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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Het is me gelukt! 

Het is me gelukt om na 28 jaar op de clubaanhanger te komen, ik had 
haast de moed opgegeven, maar zie, eens komt de tijd . Maar als prijs mag 
(moet) je een stukje schrijven in het clubblad over de rit die je met zoveel 
enthousiasme bent begonnen. 

Waar we het nu over gaan hebben is de rit van afgelopen 6 mei met als 
startplaats Benschop/Polsbroekerdam. Een rit met geweldig mooi weer en 
een ieder die niet heeft mee gereden zal zoveel spijt hebben, maar 
misschien komt er nog een rit dus houd moed. 

Zoals ik al schrijf we vertrokken uit Polsbroekerdam via enkele 
binnenwegen richting de rivier De Lek. 

Die we een heel stuk volgden, we passeerden diverse leuke campings en 
daar was het gelijk met de zondagsrust gedaan, jammer voor die gasten, 
maar wij genoten van alles wat we passeerden. 

Onze eerste rustplaats was bij een grote kerk met een hele grote 
begraafplaats, ik ben al een beetje op leeftijd en dan is dat geen leuk 
gezicht maar ze hadden wel bankjes om op te zitten. 

Daarna zijn we naar Wijk bij Duurstede gereden via Zuwedijk naar Houten 
en daarna Doorn – Choten 

Hier hadden we een stuk oerbos met dikke hoge bomen (kleine dikke 
bomen zijn er niet) ik kan nog wel vele mooie punten opnoemen maar je 
moet eigenlijk meegereden hebben om al het moois zelf gezien te hebben 
en dat is leuker als achteraf het verslag te lezen. De koffiepauze was bij 
een chinees restaurant die speciaal een groot stuk parkeerterrein voor ons 
had afgezet, dat is toch ook wel uniek. 

Op de terugweg zagen we iemand die was van electrische fiets gevallen en 
die had het niet best. 
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Het was een route die je ook makkelijk met de auto kan rijden dus 
misschien ga ik hem nog wel eens rijden. Voor de leden die niet 
meegegaan zijn is het erg jammer het was een prachtrit maar niet 
getreurd volgende maand is er weer een rit. 

Kees en Kitty Storm heel erg bedankt voor deze prachtige rit. 

Auto’s 2 

Scooters 32 

Personen niet te tellen, ze liepen steeds door elkaar. 

Jaap van de Lindt. 
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Van de redactie 

 
Wederom een hele mooie rit achter de kiezen in een fantastisch groen en 
waterrijk gebied onder de rook van Utrecht. Uitstekend verzorgd door 
Kees & Kitty en leuke stopplaatsen onderweg. Een dikke 100 kilometer op 
zo’n middag maakt een rit vanuit het zuiden de moeite meer dan waard. 
 
De investeringen in onderhoud werpen zijn vruchten af en ook deze keer 
bleef de aanhanger keurig op afstand. Wellicht is een waardevolle tip om 
in clubverband tijdens ritten in de zgn. baksteenformatie te rijden, iets 
wat in België gewoon verplicht is. Uiteraard doe je dit niet bij het ingaan 
van een bocht. Ik zie behoorlijk wat mensen in een treintje rijden en dat 
loopt goddank altijd goed af. Het plaatje onder illustreert de voordelen 
van de baksteenformatie: 
 

 
 
Tenslotte is gebleken dat mensen de weg naar de redactie weten te 
vinden. Immers viel ondanks een keurig tijdschema van de redactie en de 
VNPPloeg, het vertrouwde Heinkeltje ruimschoots laat op de mat. Navraag 
leert dat PostNL in dit geval geen betrouwbare partner bleek in het 
distribueren naar de leden. We wachten nog steeds op een uitleg… 
 
Tot in de Bommelerwaard! 
 
Roel Rievers 
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