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Voorwoord 

 

39e jaargang januari nr. 424 

Welkom 2019, na 2018 afgesloten te hebben en terugkijkende op 

een mooi Heinkeljaar, is het nieuwe jaar begonnen. Wie er bij de 

aftrap van het nieuwe (Heinkelklub)jaar was, zegt vast het dat het 

gezellig was in het dorpshuis in de Kwakel.  

Voor alle leden die niet op de Nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn 

geweest, (net als ondergetekende) om wat voor reden dan ook, 

wensen wij namens het bestuur een heel voorspoedig en gezond 

2019 toe. 

De voorzitter en zijn vrouw hebben kerst en oudjaar op het 

Indonesische eiland Bali gevierd en waren niet op tijd terug om de 

Nieuwjaarsreceptie bij te wonen.  Zo’n jaarafsluiting is een hele 

aparte, maar ook mooie ervaring. Maar daarover later meer. 

De eerstkomende Heinkeldatum in de agenda is de Algemene 

Ledenvergadering op zaterdag 8 februari. Waar wij ervan uit gaan 

vele leden te mogen ontmoeten, om daar de voortgang van de Klub 

te bespreken en te bepalen. Ook het komende klubjaar is een 

agendapunt. Er wordt besproken wat er voor het komende jaar op 

de evenementenagenda staat. Alle datums voor 2019 zijn inmiddels 

ingevuld en rituitzetters bekend.   

Kunt u niet op de jaarvergadering aanwezig zijn dan hopen wij u op 

een van de klubevenementen in 2019 te mogen begroeten.  

Wat kan of wil ik u verder nog vertellen? Heinkeljaar 2019 kom maar 

op, we hebben er zin in! 

Uw  Voorzitter       Ton Hoogenboom 
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Agenda Klubactiviteiten 2019 

 

9 Februari 2019    Zaterdag ALV 

2 Maart 2019     AanHeinkelen 

7 April 2019      1e rit 

21 & 22 april     Oldtimerfestival Venhuizen 

5 Mei 2019      2e rit 

2 Juni 2019      3e rit 

7 Juli 2019      4e rit 

4 Augustus 2019     5e rit 

1 September 2019     6e rit 

6 Oktober 2019     7e rit 

 

Alle data zijn vooralsnog onder voorbehoud! Nadere informatie: 

ritten@heinkelklubdekwakel.nl  

 

Lief en Leed 

 

 

Alie Nijland kan wel een oppertje gebruiken. Alie  heeft een nieuwe 

heup gekregen  en daar zijn complicaties bij gekomen. Op 

oudejaarsdag gelukkig weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. 

 

Alie wij wensen jou een voorspoedig herstel toe namens alle leden 

en bestuur van Heinkelklub de Kwakel. 

  

Alie Nijland 

De Hilde 36 

9472 WB Zuid Laren 

  

mailto:ritten@heinkelklubdekwakel.nl
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Uitnodiging Algemene LedenVergadering 2019 

 

Zo, vers in het nieuwe jaar. De Nieuwjaarsreceptie is alweer achter 

de rug, dus de eerste gelegenheid om met mede-Heinkelaars bij te 

kletsen is alweer voorbij. De dagen worden langzaamaan weer 

langer en met het langer worden van de dagen, begint de zin om 

lekker op de scooter te touren ook weer te komen. 

 

Het volgende Heinkel “evenement” op de kalender staat uiteraard 

alweer gepland. De ALV, de ultieme gelegenheid om met z’n allen 

mee te denken over onze klub.  

 

Opgave van onderwerpen of afmelden voor deze vergadering kan 

op verschillende manieren. Doet u dat per mail, telefonisch of per 

post naar één van de bestuursleden. Liefst ruim van tevoren zodat 

het bestuur indien nodig voorbereidingen kan treffen. 

 

Wat de samenstelling van het bestuur aangaat: Simon en Carole zijn 

beiden aftredend en herkiesbaar. Wendy is aftredend. 

Verder draait Lambert de Jonge Koeter al een tijdje mee met het 

bestuur als aspirant-lid en hij zal tijdens de komende ALV beëdigd 

worden. 

 

We vertrouwen op een hoge opkomst! 

 

De ALV vindt plaats op: 

 

Zaterdag 9 februari 2019 

vanaf 14.00 uur 

Dorpshuis “De Quakel” in De Kwakel. 
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Welkom nieuwe leden 

 

 

In december hebben twee leden zich aangemeld bij onze club. Te 

weten dhr. Jaques van Buuren uit Harmelen en dhr. Klaas de Boer uit 

Heemstede. Op de nieuwjaarsreceptie van 6 januari heeft dhr. Loek 

Fakkeldij uit Weesp zich eveneens aangesloten.  

 

Namens het bestuur en leden van harte welkom bij ‘Heinkelklub de 

Kwakel’. We ontmoeten jullie graag het komend jaar tijdens een van 

de ritten of een van onze andere activiteiten.  

 

Van de bestuurstafel 

 

• Uiteraard wordt het lief en leed besproken, zoals elke 

vergadering. 

• De details van de nieuwjaarsreceptie worden doorgenomen. Wie 

doet wat en wanneer. De voorzitter is op vakantie, dus Simon 

neemt de honneurs waar. 

• De jaarhangers zijn gemaakt en er is een overzicht wie er recht 

op heeft. Met de nieuwjaarsreceptie zullen de eerste uitgedeeld 

worden. 

• De begroting voor het komende boekjaar wordt besproken aan 

de hand van het uitgavenoverzicht. 

• Ook worden al de zaken voor de ALV besproken die al geregeld 

moeten worden. 

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. 

 

TE KOOP AANGEBODEN: motorblok Heinkel €100,- 

Ton Bernards Tel.072 5121528 

 

TE KOOP AANGEBODEN: Nieuwe en gebruikte Heinkel-onderdelen. Ook 

voor bemiddeling bij koop of verkoop!  

Johan Vloedbeld Tel. 0541-291784 

 

TE KOOP AANGEBODEN: Bandjes 10 inch Continental of Heidenau (ook 

tubeless) €40/stuk gratis thuis bezorgd. Koolborstels Bosch/SIBA €15 en 

€18. Remcilindertjes Kabine €75. Richtingaanwijzer relais tot 250 Watt €10.  

Vragen kost niets!  

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  

 

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 

mailto:heinkel@planet.nl
mailto:leon.bemelmans@planet.nl
mailto:fapa@live.nl
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Een eigen wil 

Dit is het verhaal van iets wat ikzelf heb meegemaakt. 

Een aantal maanden geleden werd ik gebeld door een Heinkelaar 

die al 30 jaar een Heinkel had en ook al ongeveer zo lang lid was. Hij 

vertelde dat hij deze scooter al had gekocht toen hij 16 was. Nu had 

deze  zo'n 10 jaar stilgestaan en omdat hij het te druk had met zijn 

zaak, had hij geen tijd om hem weer aan de praat te krijgen. Of ik 

dat wilde doen. Ja natuurlijk, leuk! 

Hij werd gebracht in een bestelwagen. Toen ik hem bekeek was al 

duidelijk wat er moest gebeuren. Nieuwe banden, nieuwe voor 

swingarmen en goed nakijken. Ik heb een lijstje gemaakt en naar 

Johan gestuurd. Dat was al een behoorlijk bedrag.  Ook moest het 

zadel opnieuw bekleed worden.  

Toen begon het! Bij het demonteren was er al verzet van de scooter. 

De velgen waren deelbare, dus dacht ik makkie even nieuwe banden 

erop en klaar. Nee dus. De banden zaten zo vast dat het me uren 

gekost heeft om ze er af te krijgen. Er is zelfs een enorme 

bankschroef aan te pas gekomen. De kilometeraandrijving deed het 

ook niet meer en was er een die ik nog nooit had gezien. Ik had 

twee passende liggen. De ene paste niet en de ander zat vast. In 

overleg met Ootmarsum opgestuurd en werkend terug gekregen 

met een meeneemring. In elkaar gezet, nadat ik de swingarmpjes 

had gemonteerd. In tussen was de koppelingskabel aan de beurt. Er 

moest een nieuwe op. De spindel bleef op het uiteinde hangen en 

dus kon ik het wormwiel er niet uit halen. Heb hem kunnen draaien 

en opnieuw vastzetten. Afstellen op de gewone manier kon niet, dus 

via de stelbout geprobeerd. Daarvan was de schroefdraad op het 

motorblok lam. Ook de versnellingskabel was niet meer goed te 
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gebruiken. Was aan het rafelen. Opnieuw gemonteerd, maar het 

heveltje op het asje was niet goed in te stellen, want het bekende 

streepje was niet meer zichtbaar en er waren 5 andere op getekend. 

Dus vervangen. Toen kwam de voetremkabel aan de beurt. En zoals 

wellicht bekend was die niet los te krijgen. Met de andere kabels 

ging het wel goed.   

Een andere vraag was om alleen het grijze gedeelte van de scooter 

te laten spuiten. Degene met wie had afgesproken om dat te doen, 

had telkens geen tijd en dus moest ik op zoek naar iemand anders. 

Ook dat lukte niet en dus heb ik de eigenaar gebeld. Die vertelde 

dat hij ooit eens een aantal brommertjes had gespoten en dat hij dat 

wel wilde proberen. Dat heeft, door omstandigheden een tijd 

geduurd. Bij het demonteren van het knieschild bleek dat het 

contactslot vast gesoldeerd zat en geborgd was met een borgring 

van een kogellager. Dus weer tegenslag. Bij montage ging alles 

goed. Intussen had ik de meegeleverde nieuwe accu's opgeladen en 

gemonteerd. Alleen gaf de motor geen sjoege. De eigenaar was in 

het verleden zwakstroom monteur geweest en is gekomen om een 

en ander door te meten. De ene accu was kapot en daarom niet 

geladen. Twee dagen later kreeg ik een nieuwe opgestuurd. Die 

deed het wel. Ik kon nu de motor gaan afstellen en de elektrische 

onderdelen gaan monteren en  aansluiten. Ik begon met de 

knipperlichtschakelaar en de knipperlichten. Die bleek het maar aan 

een kant te doen en de andere kabel was gebroken. Dus een nieuwe 

kabelstrang gemonteerd. Resultaat! Noppes. Alles nagelopen en 

doorgemeten, lampjes getest, gaten voor de bouten goed blank 

gemaakt. Aarding gecontroleerd, nog steeds niets. Eigenaar is terug 

geweest en kwam tot de conclusie dat het potentieel( what ever that 

may be) te hoog was en heeft dat gecorrigeerd. Ze deden het nu. Ik 
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blij en verder opbouwen. Toen kwam de proefrit. Eerst droog de 

versnelling goed afgesteld, Koppeling werkte niet goed. Ombouw er 

weer af. Bijgesteld. Motor liep niet goed. Carburateur nogmaals 

nagekeken en ontsteking afgesteld. Nieuwe pakkingen in de 

carburateur gemonteerd. Bij het monteren van de achter ombouw 

bleek dat er voor de richtingaanwijzers van het achterlicht andere 

kleuren waren gebruikt.  

Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en is de scooter vorige 

week opgehaald. Ik heb veel bijgeleerd van dit stuk eigengereid blik. 

Tot zover mijn verhaal, 

Albert.  
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De nieuwjaarsreceptie 

Zondag 6 januari, om twee uur 's middags de aftrap van het eerste 

Heinkelevenement van het jaar: de nieuwjaarsreceptie. Pal voor het 

dorpshuis stond één trotse Heinkel geparkeerd. 

De grote kleine man uit Blokker was de enige die het milde weer in 

de eerste week van januari inderdaad zacht genoeg vond om zijn 

truck-met-oplegger-op twee-wielen-achtige 103 A2 richting De 

Kwakel te sturen. Ja, na afwezigheid van een witte kerst bleven de 

sombere weersomstandigheden van december gehandhaafd. 

Dat wil zeggen: Weinig zon en zo rond de tien graden Celsius. In elk 

geval zijn de wegen dan goed begaanbaar. Een ander voordeel kan 

ik er niet van inzien. 

Je aanwezigheid werd geregistreerd en per deelnemer werden twee 

consumptiemunten verstrekt. Ja, u leest het goed. Na het laten 

vervallen van het drukken van consumptiebonnen is het bestuur 

overgestapt op muntjes. Daardoor hebben ze meer tijd beschikbaar 

voor het op de juiste manier besturen van onze klub. De 

consumptiemunten zien er qua afbeeldingen ongeveer hetzelfde uit 

als de boodschappenkarrenpenningen die een paar jaar geleden zijn 

verstrekt. 

De opkomst was redelijk. Het was een knus gezelschap dat zo bij 

elkaar rondom twee volle tafels zat. Elk jaar wordt dit groepje 

begrijpelijkerwijs steeds kleiner. Al kwamen er later toch nog wat 

extra leden bij. Bij het handen schudden kon je merken dat ze op de 

fiets waren gekomen. Ze hadden dus een 'kauwe klâwe rit' er op 

zitten. Ria bediende de Dorpshuisbar en kon dat in haar eentje 

makkelijk af. Er werd al lekker wat afgekletst in de zaal. Tussen een 
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rijtje dames ontwaarde ik Riet Koppert en verderop Coby Lek. Denk 

er om dat het voor deze vrouwen best afzien is om hier te kunnen 

zitten. Meteen hoop ik hierbij niemand over te slaan die in hetzelfde 

soort schuitje zit. De buitenkant laat immers vaak niks van de 

binnenzijde zien. Hun beider Heinkelharten kloppen in elk geval 

stevig genoeg om het Dorpshuis te bezoeken. 

De drie maanden na de laatste rit zijn voorbij gevlogen. Nou zitten 

we alweer hier op de kalender en in de tussentijd is genoeg 

gebeurd. De helft van het bestuur was aanwezig. Mmmm, da's niet 

helemaal waar. De bovenste twee bestuursleden van het rijtje aan de 

binnenkant van de gele kaft hadden een geldige reden om afwezig 

te zijn. Simon van der Heden hield tegen drieën de toespraak voor 

een keer, omdat voorzitter Ton ergens op de wereld aan het 

genieten was van een welverdiende maand vakantie. Simon 

verwoordde de wensen van het bestuur om er opnieuw een mooi 

jaar van te maken. 

De fotowedstrijd heeft twee superfoto's opgeleverd. Eentje van de 

beide fotografen was aanwezig. Haar naam luidt Sonja en ze kreeg 

voor haar beeldende bijdrage een prachtige bos bloemen van de 

klub. Toen werden de mensen naar voren gehaald die afgelopen 

seizoen 6 of meer ritten hebben gereden. Het waren er eigenlijk best 

veel van de aanwezigen. De handen op elkaar voor deze 

kilometervreters. 

Onder andere Evert Verhulst zat daar tussen. Ook 

Servicestationbeheerder Noord viel in de prijzen, maar had 

begrijpelijkerwijs de hele reis vanuit Drenthe naar De Kwakel niet 

gemaakt voor pakweg twee uur aanwezig zijn. Hij zal vast tijdens de 

ALV present zijn. Henk Odijk bijvoorbeeld, die had zelfs 9 gereden 

toertochten achter zijn naam staan. Jaap Overwater kwam naar 

voren voor zijn aandenken met een lichtelijk gekromd lichaam. Hij 
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laat zich dus niet weerhouden door een zichtbaar tegensputterend 

lichaam om nostalgisch te kunnen scooterrijden. Joop Kaandorp 

werd ook genoemd. Zijn goede voornemen om komend seizoen een 

rit uit te zetten, werd met applaus ontvangen. Hans Stimm trad op 

als hoffotograaf. 

Ook na de toespraak bleef het gezellig. Er werd geborreld op het 

verse jaar. Het stond in elk geval goed vol voor de bar toen ik tegen 

het donker aan naar huis ging. Laten we hopen dat het inderdaad 

een goed jaar gaat worden met veel hoogtepunten. Voor veel van 

de aanwezigen geldt: tot weerzien op de ALV. U doet er trouwens 

allemaal goed aan om op de tweede zaterdag van februari naar deze 

jaarvergadering te komen. 

Heinkelgroeten van Kees Colijn 
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Fotowedstrijd 

Zoals jullie wellicht herinneren, hebben we vorig jaar een 

fotowedstrijd uitgeschreven. Helaas kwamen er niet honderden 

foto’s binnen, zoals we gehoopt hadden, maar we hebben wel een 

aantal foto’s mogen ontvangen, waarbij meerdere van de families 

Piels en Verhulst. Beiden zijn daarom winnaars van onze wedstrijd!   

Hieronder zien jullie de winnende foto’s: het mandje met de 

Heinkelsticker en een onwetende Jeanne tijdens één van de 

gezellige Heinkel-weekenden. 

Top gedaan Gonnie, Jan, Evert en Sonja!!! 
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Ik zwaai jullie uit 

 

In 2001 werd ik lid van Heinkelklub de Kwakel. In het plaatselijke 

krantje destijds stond dat deze club van Heinkelliefhebbers het 

Limburgse Geulle aan zou doen. Het bleek een rit van Leon 

Bemelmans te zijn van wie ik ook mijn Heinkel gekocht hebt voor 

een niet meer voor te stellen bedrag in guldens nog. 

 

Tijdens de allereerste rit in 2002 te Breda werden we gelijk gedoopt 

als nieuw lid in de stromende regen. Samen met mijn vrouw Mets 

heb ik vervolgens heel wat mooie jaren mogen beleven. Als actief lid 

hebben we in die jaren met veel plezier een aantal mooie ritten 

uitgezet in het Limburgse Zuiden. Meestal vertrokken we vanaf de 

kerk in Geleen, de manege in Stein of het café van mijn dochter het 

‘Kemke’ in Steijn. Memorabel is hierbij de fotoshoot met mijnwerker 

of de echte zigeunerwagen met paard ervoor. 

 

Met het overlijden van Mets is het kwakkelen met de gezondheid 

begonnen. Eerst een heupoperatie en later prostaatkanker. Mijn 

dochter Irma nam tijdlang de plaats van Mets in, wat lastiger werd 

toen zij zelf oma werd. 

 

Behalve ritten uitzetten, namen we het ‘Rode Kruiswerk’ voor onze 

rekening. Er werd wel eens uit de bocht gereden of iemand die zich 

verbrandde aan de uitlaat. Treurig was een reanimatie aan de kust 

van de Noordzee. 

 

Ook de verre ritten in het hoge noorden, het afheinkelen (vroeger 

nog bij Mart Burgers) waren we vaak van de partij. Slapen deden we 

dan in de regel bij de fam. Van der Zwaan. Door de ritten op diverse 

plekken van het land, heb ik veel prachtige bekende en onbekende 

plekken mogen zien, die ik anders nooit gezien had. 
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Tijdens de laatste rit, samen met Roel vanuit Kelpen-Oler, 

trakteerden we op vlaai. Ik kon toen al niet meer goed zelfstandig 

rijden helaas. Wanneer jullie dit lezen ben ik inmiddels van rijdend 

lid dan ook een begunstiger geworden. Het slechte zicht en 

toenemende blindheid, maakt dat ik definitief niet meer actief kan 

deelnemen. Wel kan ik zo op de hoogte blijven van het lief en leed 

binnen de club. Als alles goed is gegaan, ben ik op 14 januari 

geopereerd aan de ogen en kan ik weer enigszins vooruit. 

 

De Heinkelklub bood me 

extra familieleden en warme 

vriendschappen. Samen met 

een heleboel mooie 

herinneringen zal ik dit alles 

ontzettend missen. De 

Heinkel wordt met pijn in 

het hart verkocht aan 

dezelfde man waar ik hem 

zo’n 18 jaar geleden van 

gekocht heb.  

 

Hiermee is de cirkel weer 

rond… 

 

Met vriendelijke 

Heinkelgroet, 

 

Lucas Slomp 
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Van de redactie 

De oproep voor kopij heeft zijn vruchten afgeworpen! Een anoniem 

handgeschreven stuk is bij Kees Colijn terecht gekomen. Vermakelijk 

om te lezen en bovenal top eens wat te mogen ontvangen buiten de 

reguliere ‘schrijvers’ om. We hebben op verzoek van het bestuur de 

keuze gemaakt dit kostelijk stuk in het volgende Heinkeltje te 

plaatsen wegens plaatsgebrek papieren ALV. Wellicht dat er binnen 

de club meer mensen over stag gaan. Tenslotte zou het 

ledenbestand voldoende kopij moeten kunnen opleveren om 10 

jaargangen te kunnen vullen… 

Ook onze redactieman Albert heeft niet stilgezeten: een tiental 

nieuwe vertaalde stukken over mini-auto’s en bijzondere 

motorscooters uit een grijs verleden. Hiermee kunnen we voorlopig 

uit een nieuwe voorraad putten wanneer de kopij zeer krap is. 

Intussen is het nog altijd miezerig buiten en zal het nog wel een 

poos duren eer ik de Heinkel uit zijn winterslaap kan halen. Om niet 

van verveling om te komen, wordt er gekeken naar de mogelijkheid 

een zaterdagrit uit te zetten, volgens mij staan er daarvan nog geen 

op de rol. Mocht je er over nadenken, Elly zal er verguld mee zijn 

schat ik in. 

Met vriendelijke groet, 

Roel Rievers 

 

 

Sluitingsdatum kopij is 6 februari 2019 

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

mailto:redactie@heinkelklubdekwakel.nl

