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Voorwoord 
 

41e jaargang nr. 458 

Beste Heinkelaars, 

Toen ik het Heinkeltje van deze maand kreeg, realiseerde ik me ineens dat 

het ritten seizoen al weer voorbij is en we een aantal maanden niet als club 

ritten zullen rijden. De afgelopen maanden is het weer niet allemaal gelopen 

zoals gepland. Gisteren werd verteld dat het virus weer toeslaat. Ik hoop toch 

echt dat het een keer ophoudt, zodat we weer alle ritten kunnen rijden die 

gepland zijn. 

Ik heb er daadwerkelijk twee mee gereden dit jaar. Oktober had ik in de 

planning staan. Maar het regende hier pijpenstelen en om dan te starten, niet 

wetend of het die dag ook nog zou ophouden was mij te onzeker. Het 

vooruitzicht was 98%. Ik durfde het niet aan. Het is toch nog droog geworden 

in de middag. Ik heb nog geen verslag gezien, sat zal nu wel volgen.   van de 

wat vervelende afloop voor mij in de rit vanuit Lochem is het weer een goed 

en mooi gebeuren geweest. Nogmaals! Hopelijk in 2022 het hele seizoen 

ritten. Ik las in het klubblad tot mijn schrikdat Johan Bonekamp is overleden. 

Een rijder van het eerste uur die ook nog eens voor veel leden leren 

accessoires heeft gemaakt o.a. tassen en zadelbekleding. Een uitmuntend 

sleutelaar. Die alles wat twee wielen had kon repareren en ook veel heeft 

gerestaureerd. Er zijn dit jaar ook nog een aantal nieuwe leden toegetreden. 

Zij krijgen altijd een welkomsmail. De meesten reageren daarop met een 

verhaal. 

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een goed Nieuwjaar met veel ritten. We 

zien elkaar weer in maart of april ( mag hopen zonder dat kl….. virus). 

Groeten, 

Albert. 

 



4 
 

Inhoudsopgave Heinkeltje nr. 458 november 2021 
 

Voorwoord        blz. 3  

Agenda        blz. 5 

Lief en leed        blz. 5 

Kerstwens        blz. 7 

Internationaal scootertreffen     blz. 8 

Informatie Heinkelrit Ardennen mei 2022    blz. 11 

Contributie        blz. 15 

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen?    blz. 16 

Begunstiger of Heinkeltjeslid worden?    blz. 17 

HeinkelHandel        blz. 12 

De september rit in Beilen      blz. 19 

Zaterdagrit 18 september      blz. 28 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsdatum kopij is 1 december 2021 

redactie@heinkelklubdekwakel.nl / Seipgensstraat 50, 6164 HR Geleen  

mailto:redactie@heinkelklubdekwakel.nl


5 
 

Agenda 2022 


2 januari : Nieuwjaarsreceptie 

12 februari : ALV 

3 april  :  1e rit 

24 april  : Brabantse scooterrit 24 april  2022. Start 12.00 u bij 't Zand  

   Oirschot, Bestseweg 52, 5688 NP Oirschot 

1 mei  :  2e rit met kampeerweekend, zie vooraankondiging in 

dit Heinkeltje 

3 t/m 6 juni : Internationaal Scootertreffen in De Kwakel 

12 juni  :  3e rit 

3 juli  : 4e rit 

7 augustus :  5e rit 

4 september : 6e rit 

2 oktober : 7e rit 

 

Lief & Leed 

 

Loek Fakkeldij word op 23 december 65 jaar. Van 

harte gefeliciteerd met deze mijlpaal namens alle 

leden van Heinkelklub “de Kwakel“. 

 

Loek Fakkeldij 

Lage Klompweg 8 

1381 HD Weesp 

 

Wij wensen Kees, kinderen en kleinkinderen heel veel 

sterkte in deze moeilijke tijd met het onverwachte 

verlies van Cobie. Wij zullen Cobie missen op de club 

waar ze met Kees vaak kwam en altijd een praatje 

maakte.  

Kees Lek 

Drechtdijk 47 

1424 RB De Kwakel 
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Kerstwens 

 

 

 

 

Het bestuur van Heinkelklub 
“de Kwakel” 

wenst iedereen goede feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2022 
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Internationaal scootertreffen 
 

Met Pinksteren 2022 (3 t/m 6 juni) organiseert Heinkelklub “De Kwakel” haar 

13e internationale scootertreffen. Het treffen wordt ditmaal gehouden op 

het terrein van K.D.O. Vuurlijn 51 in De Kwakel.  

Iedere scooter/dwergautorijder is van harte welkom, ongeacht merk en/of 

type van het voertuig. Het moet alleen wel een motor (boven 50 cc) zijn.   

Het thema voor deze 13e  editie is “Cartoons”.  

De prijs voor deelname staat vermeld op het inschrijfformulier. We willen uw 

inschrijfformulier en het verschuldigde bedrag, als u vooraf inschrijft, van u 

ontvangen vóór 01-05-2022. 

Als u niet vooraf inschrijft kunt u toch deelnemen, mits we vol zitten. Dan 

gelden de prijzen die op het inschrijfformulier vermeldt staan onder 

“inschrijving bij aankomst”. 

Bij de prijs is inbegrepen: 

• Deelnameverrassing 

• Jaarhanger 2022 

• Kampeerplaats en parkeergelegenheid 

• 3 x gezamenlijk ontbijt buffet 

• Warme maaltijd op zaterdagavond 

• Iedere avond muziek en vertier 

• Diverse versnaperingen / consumpties tijdens de zondagsrit 

• Museumbezoek op zaterdag 

• Diverse toertochten    

•  
Het maximale aantal deelnemers is vastgesteld op 200. 

Tijdig inschrijven en het inschrijfgeld overmaken is gewenst, want 

VOL=VOL. Let op! Uw inschrijving is pas compleet als we het inschrijfgeld 

hebben ontvangen.  

 

https://www.bing.com/local?lid=YN8000x15370427176233570349&id=YN8000x15370427176233570349&q=Kdo+Sportvereniging&name=Kdo+Sportvereniging&cp=52.243011474609375%7e4.789569854736328&ppois=52.243011474609375_4.789569854736328_Kdo+Sportvereniging
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Inschrijfformulier voor het 13e internationale scootertreffen 

3 t/m 6 juni 2022 (Pinksteren), thema “Cartoons” - maximum 200 

deelnemers  

Insturen naar:  Secretaris Heinkelklub “De Kwakel” – Von 

Liebigstraat 10 – 2152 XE  Nieuw Vennep  

Per deelnemende bestuurder/scooter één formulier invullen s.v.p. 

Achternaam: ___________________________________________  MAN / VROUW 

Roepnaam : _______________________   email:  __________________________ 

Nationaliteit: __________________   geboortedatum: _______________________ 

Adres         : ______________________________________   

Postcode: _______________Woonplaats : _______________________________  

Telefoon.: _______________________ 

Voertuigmerk: ______________________  Type: ____________________  

bouwjaar: ____________ 

Clublid ? Nee / Ja, bij _________________________________________________ 

Het Treffenterrein is vrijdag 3 juni 2022 geopend vanaf 12:00 uur.  

Wilt u deelnemen aan de vrijdagavond rit dan dient u uiterlijk om 18:30 uur 

aanwezig te zijn.  

De inschrijver komt samen met;  

  Voornaam, Achternaam   Leeftijd    M / V 

 

Duo-passagier: _______________________________   ______     m / v 

Kinderen:  

1. __________________________________________  ______   m / v  
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2. __________________________________________  ______   m / v  

3. __________________________________________  ______   m / v  

 

Deelname kosten aan dit weekend, ongeacht het aantal dagen van deelname:  

Voorinschrijving mogelijk tot 01-05-2022, daarna alleen nog maar mogelijk bij  

aankomst tot een maximaal aantal van 200 deelnemers.  

 
Leeftijd 

deelnemer 

Prijs per 

deelnemer bij 

voorinschrijving 

Aantal 

deelnemers 

Totaal 

 

0 tot 6 jaar € 00,00 … x kind €   _____ ,- 

 

6 tot 18 jaar € 50,00 … x jeugd €   _____ ,- 

 

18 jaar en ouder € 90,00 … x volw. €   _____ ,- 

           

Totaal inschrijfgeld  €   _____ ,-  

Handtekening                                               Datum        

Het inschrijfgeld totaal € ........ , ....   heb ik bij het insturen van dit formulier zelf 

overgeschreven naar: Rabobank rekening NL24 RABO 0363 5742 47 / BIC : 

RABONL2U   ten name van Heinkelklub “De Kwakel”  en vermeld Treffen 2022, 

uw naam en uw woonplaats  

Algemene informatie: tel. +31(6)28488061 (Carole) / +31(297)534175 (Richard)  

Of mail naar secretaris@heinkelklubdekwakel.nl  

* LET OP! UW INSCHRIJVING IS PAS GELDIG ALS HET INSCHRIJFGELD IS ONTVANGEN* 

**   IEDERE DEELNEMER IS HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK VOOR ONTSTANE SCHADE  ** 
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Informatie Heinkelrit Ardennen mei 2022 

BELANGRIJK - IMPORTANT - BELANGRIJK - IMPORTANT 

Hallo Heinkelvrienden en vriendinnen, 

Even een update betreffende de vorderingen van de Ardennen-rit 

vanuit La Roche en Ardenne, die op 1 mei 2022 gereden gaat worden. 

Eigenlijk van de gekke dat wij daar nu al melding van maken, een rit 

die pas over dik een half jaar gereden gaat worden. Maar Oh-La-La, 

Dat wordt Wà! 

Het is iets heel nieuws voor de club. Was het dit jaar de “Smikkel- en 

puzzel-rit die ons in positieve zin verrast heeft als vervanger voor de 

jaarlijkse BBQ-rit, de Ardennen-rit kan moeiteloos toegevoegd worden 

aan het lijstje van verrassingen, daar zijn we 100% van overtuigd! 

We hopen natuurlijk wel dat de weergoden ons dan goed gezind zijn. 

Daar hebben we wat op gevonden: Eigenlijk is het heel simpel: Je 

brengt gewoon een aantal worsten naar de nonnen in het klooster en 

die gaan dan bidden dat het mooi weer mag zijn. Nu maar hopen dat 

de Belgische nonnen ook worst lusten…….. Dit hadden we al 

uitgeprobeerd met onze juni-rit vanuit Tiel en wij hadden warempel 

prachtig weer in de Betuwe die dag. Dus eigenlijk hebben we een oude 

gewoonte van onze (voor)ouders nieuw leven ingeblazen! 

De meeste vaste Heinkelrijders weten ondertussen wel dat wanneer wij 

een rit uitzetten we er veel tijd en energie instoppen om er een mooi 

Heinkel-gebeuren van te maken. Dat zal dus ook deze keer niet anders 

zijn. Samen met Ann en Ad Arts zijn we net terug van een werkbezoek 

aan de Ardennen, die streek ligt in Wallonië, het Franstalige deel van 

België. Wallonië is dus Franstalig in tegenstelling tot Vlaanderen, 

Alhoewel, de Walen die vaak met toeristen van doen hebben, proberen 
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toch ook te helpen in het Nederlands, dus op de camping of in een 

winkel of benzinestation kun je vaak ook terecht in je “Moerstaal”. 

Maar om nog even terug te komen op onze missie, want daar gaat dit 

verhaal uiteindelijk over: Ann en Ad Arts, helaas zonder Theo Arts, want 

hij was verhinderd, en Gonnie en ik zei de gek, zijn er in geslaagd om 

er hopelijk wat onvergetelijks van te maken. De ritten voor zaterdag en 

zondag staan al voor 95% op papier, en de camping is al geregeld. De 

naam van de camping is Camping Floreal 1, La Roche en Ardenne ( dus 

u kunt hier al op ‘googelen’ ). 

Deze camping ligt aan het riviertje de Ourthe, stroomt erg hard 

overigens. Dit is een zijriviertje van de Maas. Ook dit riviertje kan zijn 

kuren hebben, want dit jaar veroorzaakte dat veel ellende daar, Zelfs 

de camping stond onder water, met alle gevolgen van dien. Maar op 

dit moment is alles weer hersteld en kabbelt het water gewoon weer 

rustig verder zijn weg door deze mooie streek. 

We hebben ook al de koffiepauze voor zondag geregeld en voor 

zaterdag hebben we ook al iets op het oog, daarover de volgende keer 

meer. 

Wat mij verder opviel tijdens het uitzetten van de rit was dat er vele 

militaire tanks en monumenten her en der in dit gebied staan. Volgens 

Ann, de kenner van dit gebied bij uitstek, is hier veel strijd geleverd, 

denk maar om de Slag om de Ardennen oftewel, het Ardennen-

offensief tijdens de tweede Wereldoorlog. Vandaar dus deze 

herinneringen die niet verloren mogen gaan, omdat wij ons blijven 

herinneren wat hier gebeurd is, ook voor onze vrijheid! 

Ben ik verder nog iets vergeten te vermelden, om jullie alvast een 

beetje warm te maken voor dit weekend? 
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Voor de statistieken: De zaterdag-rit is ongeveer 50 km lang en de 

zondag-rit blijft onder de 90 km, dat vonden wij genoeg. Ik wilde nog 

wel meer kilometers maken, maar de meerderheid vond, omdat de rit 

iets pittiger is als in Nederland, dat het zo genoeg was. En natuurlijk, 

ook bij ons groepje telt dat de meeste stemmen gelden. 

Hoogteverschillen zijn er wel degelijk, maar goed te doen voor onze 

Heinkels zegt Ad. Hij had trouwens de belangrijke taak toebedeeld 

gekregen om de stoplichten te inventariseren waar we op de 2 ritten 

mee te maken zouden krijgen. Aan het einde van de rit moest hij 

bekennen dat hij er toch 1 had geteld en dat hij hoofdpijn had van het 

concentreren. Maar daar hadden we gelukkig paracetamol voor en dat 

was dus snel verholpen. Voor alle Heinkelaars die weleens deel hebben 

genomen aan de prachtige scooter-weekenden van onze vriend Leon 

en zijn kompanen in Zuid-Limburg, die weten hoe mooi het kan zijn in 

heuvelachtig gebied. We hopen op een grote opkomst, normaals, het 

is iets nieuws en speciaals om in het buitenland een rit te organiseren 

vanuit de club. Daarom, stel ons niet teleur. Wij, met ons vijven. steken 

hier graag onze nek voor uit. Verandering maakt hongerig. Ik kom er 

nog een keer op terug en denk weer aan de “Smikkelrit”. Echt, deze 

Ardennen-rit heeft alles in zich om dat te evenaren, want elke keer 

werden we verrast door die schitterende vergezichten en vonden dat 

we hier even moesten stoppen. Ik zal daar, als ritmeester, voor zorgen 

dat we dat ook daadwerkelijk zullen doen!. 

Verder rijden we door prachtige smalle weggetjes, door donkere 

bossen, door mooie oude dorpjes in de dalen (daar heeft de tijd soms 

wel stil gestaan, ik zag nog een mesthoop tegen de kerk aan! Waar 

maak je dat nog mee?) En dat we hier met onze Heinkels doorheen 

mogen toeren. Ann kende de mooie plaatsjes nog van vroeger omdat 

zij daar (als kind) met haar familie vaak naar de Ardennen op weekend 

gingen. 
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Ann bedankt dat we door jouw initiatief deze mooie plaatsjes gaan 

doorkruisen. 

Ik wil het hier voorlopig bij laten, want als ik al de indrukken van deze 

drie dagen ga opschrijven, dan krijg ik zeker van Roel te horen dat hij, 

wegens plaatsgebrek, dit verhaal moet verdelen over 2 Heinkeltjes. En 

dat vind ik helemaal niets, vandaar! 

De volgende update komt waarschijnlijk in de vooraankondiging in 

Heinkeltje nummer 3, maart dus. Die nemen Ann en Ad voor hun 

rekening. Ze zullen daarin uitleggen over het hoe en het wat, namelijk 

alles over de camping, de speciale Heinkel-voorwaarden en -kosten, de 

start en overnachtingsmogelijkheden voor Heinkelaars die geen 

kampeeruitrusting hebben, maar wel willen deelnemen aan de ritten. 

Ook waar je van te voren kunt boeken / aanmelden. Dus daarvoor nog 

even geduld tot begin volgend jaar. 

We weten dat deze rit niet bij de deur is, voor ons vanuit Rossum was 

het 245 km., maar als we naar Aalden gaan is het ook 200km! Als je 

Maastricht passeert is het nog ongeveer 100km, en dan ben je in La 

Roche op de camping. Je kunt er natuurlijk ook een (korte) vakantie 

van maken in de mooie Ardennen. Het is allemaal mogelijk. 

Ik ga nu eindigen met waar ik in het begin van mijn verhaal melding 

van maakte, geloof me, het wordt; ‘Oh-La-La, dat wordt Wà!’ 

Groetjes van Gonnie en mij en natuurlijk ook van de 3 musketiers uit 

Cuijk, genaamd: Ann, Ad en Theo (Arts) 

Jan de Zijspanman 
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Contributie 2022 
 
 
Beste leden, donateurs en begunstigers, 

 

Op 1 december gaan wij weer van start met een nieuw boekjaar, het wordt 

dus tijd voor de jaarlijkse contributie. 
 

Het doet ons genoegen om te kunnen meedelen dat het lidmaatschap 

wederom niet is verhoogd voor het komende jaar! 
 

Het lidmaatschap kost voor elk lid met scooter € 50,00 per jaar. 

Bij de 41ste Algemene Leden Vergadering in februari 2019 zijn 

de volgende lidmaatschap contributies goedgekeurd: 
 

Leden met Heinkel € 50,00 
 

Begunstiger zonder Heinkel € 35,00 
 

Heinkeltjes - abonnee € 20,00 
 

Donateurs ( volgens de statuten) € 15,00 
 

Ere – leden (volgens de statuten) gratis + gift 

 
 

U kunt vanaf heden uw lidmaatschap overschrijven naar 

Rabobank IBAN 
NL24RABO0363574247 t.n.v. Heinkelklub 
“De Kwakel” 

 

Graag onder vermelding van uw naam en 

lidmaatschapsnummer of postcode + huisnummer 
 
Het is elk jaar weer een heel gepuzzel om de juiste betaling aan 
de juiste persoon te koppelen, dit zou ons erg helpen! 
 

 
In december ontvangen de leden die nog niet betaald hebben, 

een brief met een betalingsverzoek om het lidmaatschap te 

betalen. U dient zelf een opdracht aan uw bank te geven met een 
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schriftelijke overboeking of het bedrag over te maken via 

internetbankieren, vóór 15 januari. Op deze datum dient uw 

lidmaatschapsbijdrage op onze rekening te staan (zie onze 

statuten en het huishoudelijk reglement). 
 

De penningmeester Wendy van de Vall 

 

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? 
  

 
Mocht u, om welke reden dan ook, willen opzeggen, dan wijzen 
wij u erop dat de opzegging van uw lidmaatschap voor het 
komende boekjaar uiterlijk op 1 december bij ons bekend moet 
zijn. 

 

Conform de statuten en reglementen van de club kunt u 
schriftelijk opzeggen tot uiterlijk 4 weken voor het nieuwe 
boekjaar, dat ingaat op 1 december van elk jaar. 

 

Dit betekent dat u, zonder schriftelijke of telefonische 

opzegging vóór 1 december gewoon uw lidmaatschap moet 

betalen. Geef vroegtijdig uw wens door aan de 

ledenadministratie door middel van een kort briefje of een 

telefoontje naar de ledenadministratie, Postbus 815, 1424 ZG De 

Kwakel of bel naar de ledenadministrateur Ton van de Vall  

(0297- 533771) of de penningmeester Wendy (0297-533771) 

tussen 19.00 en 21.00 uur. Het kan ook via email naar 

penningmeester@heinkelklubdekwakel.nl 
 

Na 1 december opzeggen? Dan stopt of wijzigt uw lidmaatschap 
per 1 december volgend seizoen en bent u nog één jaar lid. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:penningmeester@heinkelklubdekwakel.nl
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Begunstiger" of "Heinkeltjes-lid" worden? 
 

 
Rijdt u geen scooter of rijdt u niet meer omdat uw lichamelijke 

conditie het niet meer toelaat? Wordt dan begunstiger of 

abonnee op ’t Heinkeltje. 
 

Geef de wijziging van uw lidmaatschap zo spoedig mogelijk 
door aan de penningmeester Wendy 0297-533771  

 

1. Als begunstiger kunt u deelnemen aan alle feestavonden. 
Als begunstiger betaalt u € 35,00 per jaar. 

2. Wilt u alleen op de hoogte blijven en niet meer deelnemen 

aan activiteiten? Dan kunt u zich abonneren als 

Heinkeltjes-abonnee en u betaalt € 20,00 voor het 

komende verenigingsjaar en u ontvangt elke maand ons 

klubblad ’t Heinkeltje. 
 
 

Van uw opzegging ontvangt u na half november van ons een 
bevestiging en u dient zelf uw lidmaatschap via de bank of per 
internetbankieren naar onze bank,  
Rabo IBAN NL24RABO0363574247 . 

 
 
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun 
 

De Penningmeester  

Wendy van de Vall  

 

 

 



 

HeinkelHandel 

 

Dit is het advertentieblad van Heinkelklub “De Kwakel”. Deze 

pagina wordt samengesteld door de redactie. Wij adviseren 

dringend om bij duurdere aankopen altijd een deskundig 

onderzoek uit te (laten) voeren. 

 
TE KOOP AANGEBODEN: Heinkel tourist 103A-1,1960, goed in de lak, nieuwe 

banden, nieuwe accu's, windscherm, bagagerek met reservewiel en topkoffer en 

met aanhanger voor een Heinkel. 

Lou Rietveld uit De Bilt 0613464930 louriet@casema.nl 
 

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) 

€42/stuk gratis thuis bezorgd. Koolborstels Bosch/SIBA €15 en €18. Remcilindertjes 

Kabine €70. Remslangen speciaal voor de Kabine €15,-/stuk, nieuwe gasveer deur 

50 €, koplamp reflector 60 € en hfd remcilinder revisie. 

Gerard Vingerhoed 06-40100228 heinkel@planet.nl 

 

TE KOOP AANGEBODEN: Alles van en voor uw Heinkel. Onderdelen -Reparatie - 

Onderhoud, In en Verkoop. Transistorontsteking met gebruiksaanwijzing €35,- 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


 

De septemberrit vanuit Beilen 

 

Wat vliegt een jaar voorbij! De goede herinneringen aan de vorige 

keer zitten nog stevig in het geheugen verankerd, natuurlijk omdat 

het zo ontzettend leuk was. Mariela en ik proberen er een soort 

herhaling van te maken: op vrijdag naar de camping, overnachten, 

zaterdags volop fietsen, want Drenthe is Dè fietsprovincie van 

Nederland. Bovendien zat Wendy de zaterdag zonder haar scooter en 

zodoende konden wij ons met zijn drieën goed vermaken met 

geocaches zoeken. Zaterdagavond de gezamenlijke barbecue en 

afsluiting met een Bingo. De volgende dag de rit op de Heinkel, een 

kleine bijkomstigheid om de zondag nuttig te besteden. 

Het weer begin september liet zich van zijn beste kant zien. Natuurlijk 

’s nachts wat frisser dan de drie maanden ervoor, maar overdag was 

het zomers weer. Freerk en Wilfred, samen met hun familie een knap 

organisatieteam, zij zijn één brok garantie voor een fijn weekendje 

rondom de Heinkel. Opnieuw was het drie dagen levendig op 

camping Terhorst in Beilen. Veel mensen die de vorige editie hadden 

meegemaakt, stonden opnieuw op de kampeervelden.  Ted 

Hoogenboom is na opkrabbelen van een aandoening samen met zijn 

vrouw het hele weekend van de partij. Met hun zijspancombinatie 

gaan ze op pad. Top! Joop Kaandorp was met zijn lieve dochter ter 

plekke, zijn scooter hield thuis de wacht. Gewoon samen een 

weekendje weg, alleen al goed voor een heerlijke nachtrust. Sonja en 

Evert, ook saampjes aanwezig. De vaste ploeg Heinkel-

campermensen op het grotere veld. De familie Klaasen in volledige 

breedte aanwezig, inclusief de schijnzoon van Adriaan van Breda: 

Cootje Bakker. In elk geval was het er gezellig druk. De campingbaas 

en zijn vrouw heetten ons welkom. Ze zien ons Heinkelaars graag 

komen, lieten ze weten. Carole, Mariela en ik hadden de beschikking 



 

over een aangeklede tent op het veld tegenover het sanitairgebouw. 

Onze buren heten Zeldenthuis. Inderdaad, met zijn vieren aanwezig. 

Het grasveld naast de camping was recentelijk gemaaid. Zwaluwen 

vlogen hier duikend over en weer , om meteen op te klimmen naar 

redelijke hoogte. Zo te zien om insecten op te pikken. Nog iets om te 

vermelden; Kees is jarig op vrijdag. Beetje stilletjes vieren we dat in 

zeer kleine kring, want een verjaardag is prima, toch nooit meer zo 

mooi hoe je dat als kind beleefde. Bedankt voor alle felicitaties en 

cadeautjes die ik in Drenthe mocht ontvangen. De vrijdagavond 

eindigt met staren naar de sterrenhemel. Minder kunstlichtverstoring 

dan in het westen geeft een mooie blik op al die ‘lichtjes’ in de verre 

verte.  

Op zaterdag was Carole aan de beurt een jaartje ouder te worden. Ze 

trakteert microscopisch kleine appeltaartjes. Heerlijk! Ook heerlijk 

voor tussen je brood. Op diezelfde zaterdag een tourritje onder 

leiding van Wilfred Leunge. Even wat kilometertjes maken door de 

nabije omgeving. Het werden heul veul kilometers! Hopelijk schrijft 

iemand anders deze belevenis op voor het nageslacht.                                                                                                                     

Ondertussen na het uitzwaaien van de deelnemers zaten Wendy, 

Mariela en ik op onze fietsen en trapten wij tussen de bossen door. 

Op een gegeven moment zien we schotse hooglanders langs de weg, 

ergens richting Lhee. Leuk, die zien we niet elke dag. Met hun 

kastanjekleurige vacht, de haren voor de ogen hangend en hun ferme 

horens zien ze er prachtig uit. Fotomomentje! Eerst door een greppel 

heen, dan het schrikdraad overwinnen om dichtbij genoeg te komen, 

zodat de camera van mijn telefoon ze groot genoeg in beeld krijgt. 

Na een paar fraaie opnamen keer ik tevreden terug naar mijn fiets en 

laat beide dames mijn foto’s van de hooglanders zien. Wendy heeft 

een betere camera, kan in principe meer afstand houden, maar nee 



 

hoor. Ze moet en zal een ontzettend mooie foto hebben. De 

hooglanders staan er zo mooi bij. De aanhouder wint, ze staan bijna 

oog in oog. Het lukt dus, al krijgt ze bij terugkomst een optater van 

het schrikdraad. 

Hierna fietsen we verder en komen door het gezoek naar de caches 

op allerlei leuke plaatsen waar je anders zonder acht op te slaan, 

gewoonweg aan voorbij rijdt. Grappig detail is, dat vrijwel iedereen 

die je op het fietspad ontmoet, spontaan gedag zegt. De buitenlucht 

laat na een paar uur de maag rammelen. We lunchen in Diever. Onder 

een parasol zitten we heerlijk op een terras aan de soep en dik belegd 

brood. Het is er best druk op dit punt. Veel fietsers passeren, ook 

motorrijders. Na het eten stappen we op de fiets om ons klaar te 

maken voor de laatste vondsten. Voor je het doorhebt is het laat in 

de middag en we haasten ons naar Beilen voor een bezoek aan de 

plaatselijke supermarkt. Gauw wat dingen inkopen voor de BBQ. 

Rijkelijk laat schuiven we aan op de camping. De menigte zit in een 



 

grote kring al een tijdje te bakken.  Als onze stukjes vlees en de 

groenten klaar zijn, begint de Bingo onder leiding van Joan.  

Eh, Bingo? Hoe moet je het noemen? Het gaat om het raden van 

liedjes, bekende en minder bekende. Johan en Agnes spelen al die 

wijsjes op de mondharmonica en accordeon. Sommige mensen 

kunnen 

wonderbaarlijk de 

(meestal oude) 

liedjes woordelijk 

meezingen. Op 

twee A4tjes staan 

de titels, met 

daarachter de 

nummers. Ankie 

geeft met duidelijke 

stem enige hints. 

Onbewust moet ik aan Swingo denken, van vorig jaar bij het 

aanHeinkelen. Vermakelijk is het zeker, de sfeer zit er diep in. Net als 

de kou, die nu de zon wegzakt, ineens stiekem in je lijf trekt. Geeft 

niet, we vonden het erg leuk om de kaart met rijtjes nummers vol te 

krijgen. Opnieuw zorgt Joan voor de prijzen en de uitreiking. Het 

begint relatief snel donker te worden. Daar moeten we aan wennen 

op dit tijdstip. Nog even wat thee drinken en dan wacht een warm 

bed. De campingbaas komt langs met een fles drank om wat extra 

gezelligheid in te gieten en vindt gauw vrienden voor zijn borrel. Hij 

laat zich ontglippen dat de groep Heinkelaars hem en zijn vrouw erg 

aanstaat. We mogen elk jaar terugkomen. Enigszins verkleumd gaan 

we naar ‘onze’ tent. Gek genoeg zakt de temperatuur niet veel meer, 

valt me op bij een nachtelijk toiletbezoek. 



 

 Volgende ochtend begint de grote dag. Opnieuw is het weer mooi. 

Het kleine beetje ochtendmist trekt snel weg. De dag van de rit begint 

in de dorpskern van Beilen. Op het plein staan de Heinkels in een 

grote haag opgesteld. Zover dat er drie de oprit van een 

buurtbewoner versperren. Als de man thuis komt met zijn auto, maakt 

hij er gelukkig geen probleem van. Inschrijven gebeurd bij de Pink 

Ladies voor de deur van café bar het Zwaantje. De plek waar wij na de 

rit gaan genieten van een Heinkelmenu. RTV Drenthe wordt 

vertegenwoordigd door Jeanine Hofsteenge. Zij maakt ter plekke een 

mooie reportage van onze hobby. Een paar mensen worden 

geïnterviewd en we kunnen het later op TV terugzien. Dat is mooi PR-

werk voor onze klub. Jeanine is niet de enige met een camera. Mark 

v.d. Vall kan er ook wat van. Zijn beelden, vanachter vaders rug 

gefilmd of van zijn drone afkomstig, circuleren over het internet en 

geven een prachtig beeld van hoe de leden van HKDK een rit beleven.  



 

Bij uitzondering stap ik voor een keer achterop bij Ruud v.d. Meer. Hij 

biedt mij die plaats aan, zodat Mariela zelfstandig kilometers kan gaan 

draaien op haar A2. Dan kan zij zonder op haar vingers te worden 

gekeken door rijschool “Nooit geslaagd”, die dan onvermijdelijk 

achterop zit, lekker rijden. Ritmeester Freerk blaast op de fluit, teken 

dat de tour gaat beginnen. Het is een hele stoet die van het plein 

vertrekt. Dorpsbewoners zwaaien naar ons alsof we artiesten zijn. 

Door de Stationslaan heen, ergens tussen Beilen en Lieving. Reeds 

hier is het kijken en zien, wat een moois! Op naar de kant van Holthe. 

Langs de Stukkenweg een arsenaal aan weilanden, allemaal tiptop 

qua groen. De bomen zien er ook gevoed uit. Dat is een voordeel als 

het nog eens regent in de zomer. Een handje paarden onderbreekt 

het eten van gras als wij langrollen. Ze staan daar sierlijk te zijn in de 

zon. Met een tempo van net boven de veertig per uur snorren de 

Heinkels langs bebouwing van diverse pluimage. Prachtige huizen en 

boerderijen sieren de kanten langs de weg. Opvallend is de manier 

van rietdekken, die je elders in Nederland niet ziet.  



 

Al snel blijkt dat het zeer ontspannen meerijden is bij een ervaren 

chauffeur. Alles gaat voorspelbaar, je kan zowat los handje zitten. 

Natuurlijk worden er foto’s gemaakt vanaf de bijrijdersplek. Menig 

deelnemer wordt rijdend digitaal vastgelegd en ook de omgeving kan 

aandachtiger dan wanneer zelfrijdend worden bekeken.  

Af en toe wordt ik niet goed van mijn eigen gedraai achter Ruuds rug. 

Bij navraag of het lastig is voor hem, zegt de bestuurder “Oh, het gaat 

wel”. Ruud is er het type niet naar om te klagen. Al dat gedraai achter 

zijn rug laat hij gaan.  

Op het rotonde in Eursinge is het mogelijke meerdere mensen 

trapsgewijs te fotograferen. Tussen Garminge en Balinge komt de 

filmploeg v.d. Vall voorbij rijden. Dit stuk van de route leidt ons naar 

Mantinge om een eerste pauze in te lassen. Tevens de plek waar RTV 

Jeanine opnieuw opduikt met haar camera. Ha, die Freerk, die zomaar 

ineens in een TV ster kan veranderen.  

We staan hier op een hoekje langs een zowat verlaten boerenweg, 

daar waar een fietspad op aansluit. Verlaten zal niet het juiste woord 

zijn, maar het is er voor mijn gevoel rustiger dan rustig. Een paar 

geparkeerde auto’s verraden de mogelijke aanwezigheid van 

anderen. En ja hoor, als je daar een poosje staat zie je enige beweging. 

Lekker, zo’n pauze onder een zonnige hemel.  

In de verte staat een kudde koeien. Heer stier staat op schootsafstand 

van ons naar de bonte dames te loeien. Verder geen enkele actie van 

beide partijen. Wij als groep staan daar wat te eten, te drinken en 

praten bij. Tot nu toe geen verkeerslicht tegen gekomen. Het enige 

dat ons aan de eigen omgeving laat herinneren, zijn de drempels in 

de weg. Samen met Ruud op het zadel merken we de schokdemper 

af en toe doorslaat.  



 

Als hij alleen 

erop zit, is er 

niets aan de 

hand. Met z’n 

tweeën dus 

net teveel voor 

het veertje. 

Vandaag moet 

de demper 

een beetje doorbijten tot de rit afgelopen is. Nieuw Balinge, de weg 

die De Alteveer heet, op. Ruud wordt door Freerk aan de kant gezet 

en wijst hier met zijn legergroene scooter de richting voor de anderen 

en die plek dat is niet eens ver van een stad als Hoogeveen af.  Toch 

is er nergens een flat te zien, zelfs geen kerktoren. De meeste huizen 

zijn hier vrijstaand of twee onder één kap. En af en toe een groot luxe 

huis, tiptop verzorgd en met veel grond eromheen. Dáár woont vast 

geen loodgieter of zo, zegt Ruud. Het is hier mooi wonen, althans zo 

lijkt het. Wat doen wij daar allemaal op een kluitje in het westen, 

vragen wij ons hardop af. Heerlijk rijden wij door dit dunbevolkte 

gebied. De zon boven het hoofd, zowat geen bewolking.  

De koffiestop is in een chique, duur ogend restaurant in Ten Arlo bij 

Narline. Blijkbaar kan Freerk goed onderhandelen over de waarde van 

onze consumptiemunten, want bij binnenlopen ziet het interieur eruit 

alsof ze voorbereid zijn op komst van de Oranjes. Voor ons staat al 

het drinken buiten opgesteld en ziet er eveneens tof uit. We ploffen 

met z’n allen neer op het ruime terras. Opnieuw veel gezellig 

gekwebbel. Tot nu toe geen pechgevallen gehad. Na een half uur??? 

gaan we verder voor het laatste stuk. Ineens valt er toch een gat in de 

rijders. Via, via horen wij dat een Heinkelautootje stil is gevallen. De 

eigenaar zal dit repareren en op eigen kracht naar Beilen terugkeren. 

De anderen gaan na enig oponthoud verder, waardoor Freerk nog 



 

meer van de mooie streek kan laten zien. In de omgeving van Ansen 

stopt de ritmeester voor een moment, het wordt wat leeg achter zijn 

rug. Hier zijn wat scooterrijders bij elkaar gespaard. De laatste 

kilometers worden afgelegd en Ruud en ik staan bij Lheebroek de 

allerlaatste keer deze rit langs de weg de juiste richting te wijzen. 

Beilen komt in zicht. Hier rijden we een stukje op dezelfde weg waar 

we gisteren gefietst hebben. Mariela heeft fijn solo kunnen rijden. De 

scooter heeft zich goed gehouden en mag uitrusten op de aanhanger 

tot de volgende rit.  

                                                                                                                       

Ruud, hartelijk bedankt voor de lift!  

Het overgrote deel blijft eten bij Het Zwaantje. Het weer is goed 

genoeg gebleven om buiten te kunnen zitten. De Heinkelladies 

helpen bij het uitserveren van de gerechten, want zij kennen de 

namen die bij het bestellen zijn doorgegeven. Een enkeling kon zich 

namelijk slecht herinneren wat ie ’s morgens besteld had. Het eten 

was goed, voor een lage prijs. Iemand had wel een opmerking over 

de malsheid van de schnitzels. Waarschijnlijk zei de slachter: ‘hou je 

taai beestje!’ , op het moment dat hij hem doodde. Na veel gedag 

zeggen ging ieder zijn weg. In de auto terugrijdend naar huis, 

bespraken Mariela en ik het leuke weekend. We hebben er onze 

vakantie een paar dagen voor opgeschoven en dat was het zeker 

waard. Bedankt familie Leunge, bedankt familie Zuiderveld. 

 

Heinkelgroeten van Kees Colijn 

 

 

 

 

 



 

Zaterdagrit 18 september 

Voorafgaand aan deze rit hebben we nog lekker weekje gekampeerd 

in Aerle-Rixtel met prachtig weer en hebben we lekker gefietst en 

gewandeld. We waren natuurlijk wel weer op tijd terug voor de rit van 

Arie! 

Om 10:45u vertrokken we richting de Hoef, alleen moesten wel een 

kleine omweg maken door wegwerkzaamheden. 

Aangekomen bij de Strooppot waren er al een redelijk aantal 

Heinkelaars aanwezig, ook Gerard en Suus met Pia. Er was wel een 

klein probleem de band van de PAV was lek. Dus heb ik de boel uit 

elkaar gehaald, de oorzaak was vastgelopen lager waardoor de band 

tot op de draad versleten was.  De PAV kon dus niet achter de Heinkel 

en Pia had geen plek. Gelukkig 

mocht ze met Simon en Nettie mee 

in het autootje. 

Probleem opgelost! 

Arie blies op de fluit en we konden 

vetrekken, Mark ging bij mij 

achterop met camera. Een druk op 

startknop maar er gebeurde niets 

geen stroom het accu lampje 

brandde ook niet. 

Tsja daar sta je dan. We wilden de 

groep niet ophouden dus de rest 

vertrok Kees, Mark en ik bleven 

achter. 



 

 

Na een kleine inspectie besloten we om het zijspan maar op te halen, 

na wat vertraging konden wij ook van start. De locatie werd via de 

telefoon bepaald en we besloten richting Woerden te rijden. Daar 

aangekomen duurde het nog wel even voordat we konden aansluiten 

bij de rest van de groep maar uiteindelijk konden we weer verder. 

Richting de Meije voor de koffiestop, Arie had weer een prachtlocatie 

gevonden voor de koffiestop bij Buitenplaats De Blauwe Meije. 

We waren daar al eens eerder geweest en ik had Arie gevraagd daar 

nog eens te stoppen, dat was een leuke verrassing! 

Iedereen had een plekje gevonden op het terras en konden we 

genieten van de zon de koffie en het eigen gemaakte gebak. 

Na de pauze vertrokken we weer voor het vervolg van de rit we reden 

weer over smalle weggetjes langs prachtig huizen en boerderijen, 



 

richting Wilnis in een lekker tempo zo naar Mijdrecht op de Hoef aan. 

Ik dacht we zijn er bijna maar Arie had nog wel een klein lusje in petto 

dus richting Uithoorn. Mark wilde met z’n drone ook nog wat beelden 

schieten van de stoet, ik kan vertellen dat deze erg leuk zijn geworden, 

bezoek even onze site en kijk bij nieuws. 

 

Na aankomst bij de Strooppot 

zocht iedereen een plekje op het 

terras en bestelde iedereen een 

pannenkoek. Heerlijk waren ze 

weer!! 

Wil ik graag Arie en Jaap bedanken 

voor deze rit en Kees voor het terug 

rijden naar Uithoorn om m’n 

zijspan op te halen. 

We hebben nog één rit te gaan 

voor dit seizoen van harte 

aanbevolen. 

We hopen op goed weer! 

 

Vriendelijke Heinkel groeten, 

Ton van de Vall 

 

Sluitingsdatum kopij is 1 december 2021 
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