
Februari 2020 
Van de bestuurstafel: 
 
Beste leden, 
 
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar, we maken er weer een leuk brommerjaar van 
met zijn allen. 
Ook dit jaar hebben we weer leuke ritten in het vooruitzicht staan, onderaan deze 
nieuwsbrief vinden jullie de nieuwe data voor alle ritten die bekend zijn. 
 
Johan werd onlangs nog verrast door 1 van onze leden Jock van Schie uit Berkel en 
Rodenrijs, Jock kwam langs om een heel stel veiligheidshesjes met logo van de OBC 
langs te brengen. 
Uiteraard is de O.B.C. altijd blij met zulke spontane acties. 
Namens het hele bestuur heel hartelijk dank Jock van Schie!! 
 
 
E.H.B.O 
De OBC wil een defibrillator aanschaffen we willen daarom graag weten of er onder de 
leden mensen zijn die een geldig EHBO certificaat of een BHV certificaat hebben, 
wanneer jij in het bezit bent van dit certificaat wil jij jezelf dan bij calamiteiten 
beschikbaar stellen? 
Uiteraard hopen wij natuurlijk dat we nooit gebruik van jou diensten te hoeven maken. 
Laat het ons weten, dit kan door een mailtje te sturen naar ledenredactie@gmail.com 
De leden die zich hebben aangemeld worden door 1 van de bestuursleden benaderd 
tijdens een clubmiddag. 
 

 
 
Nieuwsbrief per post 
Wanneer je niet handig bent op een PC en je wilt toch graag de nieuwsbrief blijven lezen 
laat dit dan even weten dan sturen wij je de nieuwsbrief per post toe. 
Je kan dit aangeven in het clubhuis bij 1 van onze bestuursleden maar je kan ook even 
bellen naar de ledenredactie 06-24478067 
 



 
 

Hoi allemaal!!! 
Het moet mij van het hart om VOLLEDIG OP PERSOONLIJKE TITEL als lid van OBC 
dit stukje te schrijven en door te sturen naar OBC De Oudcamp om te plaatsen in de 
nieuwsbrief van: 



 

Waar gaat het om???? 

Omdat ik de ledenlijst met enige regelmaat krijg om een lid te loten voor mijn interviews in 
de rubriek “Even kennismaken met” van de laatste jaren zie ik dat HELAAS het ledenaantal 
elk jaar een dalende lijn vertoond. 

Uiteraard zijn daar aanwijsbare redenen voor zoals het vervangen van “het boekje” na het 
plotselinge overlijden van toenmalig redacteur/bestuurslid Jan van Keulen enkele jaren 
geleden. Gelukkig is het bestuur van OBC wat bestaat uit een aantal vrijwilligers die pro deo 
veel verenigingswerk opknappen erin geslaagd om het ledenbestand te updaten en de 
nieuwsbrief die we nu al een paar jaar krijgen digitaal naar de leden te sturen met de 
mogelijkheid om dat eventueel bij ontbreken van een PC deze over de post in huis te krijgen 
zodat we volledig op de hoogte blijven van de activiteiten van ONZE club. 

Even terug naar de ledenlijst die jaarlijks korter wordt omdat mensen hun lidmaatschap 
opzeggen of omdat ze de contributie simpelweg niet tijdig betalen en dus als lid terecht uit 
de ledenlijst worden geschrapt. 

 

In november 2016 had OBC De Oudcamp nog 430 leden; dit aantal is in januari 2020 gedaald 
naar 266 leden. Dit is een daling van 38 % in 4 jaar en naar mijn mening is dat veel te veel en 
dat is heel erg jammer en in veel gevallen onnodig!!! Het hardwerkende bestuur verdient dit 
niet dus ik wil de leden oproepen hun contributie gewoon jaarlijks en tijdig te betalen. Ik wil 
nog een stap verder gaan en die is om je collega-lid die geschrapt/gestopt is te vragen om 
weer lid te worden zodat de daling niet verder zal doorzetten.  



 

Hopelijk heeft deze “Wake-up Call” een positieve uitwerking en kunnen we volgend jaar het 
laatste droevige plaatje vervangen door een lachend mannetje/vrouwtje omdat het 
ledenbestand in 2020 een stijgende lijn vertoond. 

Uiteraard wens ik iedereen die op welke wijze betrokken is bij ONZE OBC De Oudcamp een 
gezond en fijn verenigingsjaar met veel veilige kilometers. 

 

       Arie van Oudheusden. 

 



 
Om een leuke nieuwsbrief te kunnen maken zijn we uiteraard ook afhankelijk van onze 
leden, we vinden het daarom dan ook altijd leuk wanneer er leden zijn die leuke 
verhaaltjes, anekdotes en/of foto’s willen inzenden. Wanneer je denkt ik kan geen leuk 
verhaal vertellen/schrijven stuur het dan toch in wij maken er dan in samenwerking met 
jou toch een leuk verhaal/verslag van. 
Mailen kan naar ledenredactie@gmail.com 
 
Nieuw idee voor een Brommerrit? 
Zoals jullie allemaal wel weten verzint Rob de Boer de meeste route’s voor de 
maandelijkse ritjes, we genieten daar allemaal heel erg van maar ook voor Rob wordt het 
steeds moeilijker om een leuke nieuwe rit uit te zetten. 
Daarom een dringend verzoek aan jullie, heb je een leuke route voor een rit of wil je zelf 
eens een leuke rit uitzetten neem dan contact op met Rob de Boer Tel:06-53377764 
 
 
 

Even kennismaken met…… 



Een nieuw jaar…. 

  De eerste nieuwsbrief dit jaar…. 

      Aflevering 15 van dit onderdeel…. 

Dus na ontvangst van de ledenlijst die door Renate opnieuw ge-update is maar gauw 
loten en welk nummer komt er uit  

??? 

Het lid die gezegend is met lidnummer 095 is de gelukkige of zoals hij zelf zei: Ben 
ik nu de L.L? Deze vraag hebt ik bevestigend geantwoord en dus was  

AAD ZEELENBERG 
uiteraard direct bereid om zijn medewerking als goed clublid te verlenen.  

Als interviewer had ik al direct een prangende vraag op het puntje van de tong dus bij 
aankomst in Naaldwijk voor het begin van het interview MOEST ik het weten en 
vroeg of hij familie is van de wereldbekende motorracer Wilco Zeelenberg? Dit was 
slechts ten dele het geval en de Bleiswijker is slechts heel in de verte familie van Aad.  

Na dit intro dus maar gauw over tot de orde van de dag nadat we eerst een soort van 
“praatje pot” met lekkere koffie en appelgebak hebben genuttigd wat door Tiny werd 
geserveerd. 

Aad zag het levenslicht op 26 april van het jaar onzes Heren 1946 in het dorp van 
onze club OBC en dat is dus De Lier. Toen Aad zijn oogjes opende zag hij dat er twee 
broers naast zijn wiegje stonden om hem welkom te heten. Aad is in De Lier blijven 
wonen tot 2019 omdat hij toen in Naaldwijk een leuk appartement kon kopen.  

In De Lier heeft Aad de basisschool met goed gevolg afgelegd en is toen zijn kennis 
gaan uitbreiden op de ambachtsschool in Delft waar hij zich ging richten op het vak 
van Fijn Mechanisch Instrumentmaker. Zoals zovelen werden er ook wat 
avondcursussen gevolgd en nog 3 jaar fijnmechanische techniek in Utrecht ging Aad 
werken bij de TH in Delft bij de afdeling Technische Natuurkunde. 



Het bedrijven van sport was niet echt aan Aad besteed maar hij had meer binding 
met de techniek en daarmee heeft hij zich nuttig gemaakt op aanvankelijk het LIMOS 
van de Luchtmacht in Nijmegen en dat werd gevolgd door de LETS in Deelen wat 
staat voor Luchtmacht Elektro Technische School. Daarna is Aad (toen nog steeds 
onder de “wapenrok”) op de vliegbasis Ypenburg terecht gekomen voor onderhoud 
van de bekende Fokker F 27 vliegtuigen. 

De eerste brommer kwam uiteraard als 16-jarige in beeld en dat was een Puch 
Kikkerbek met twee handversnellingen en het bekende potje met twee pijpjes. Aad 
vond dat deze niet snel genoeg reed en heeft daar de nodige aanpassingen aan 
gedaan zodat hij wat sneller reed; denk dan aan een 60-cc cilinder van een Tomos 
buitenboordmotor en andere lagers en tandwielen tot tevredenheid van onze 
“coureur”. De Hermandad was het echter daar niet mee eens en heeft de Puch in 
beslag genomen. Dus dat was “Einde Puch”……. 

Daarna is Aad met de Mobylette van zijn vrouw gaan rijden en daarna met een Sparta 
van zijn schoonvader. 

Als eerste auto kwam een AUSTIN A 40 in beeld waarmee Aad en Tiny op 
huwelijksreis naar Arnhem zijn geweest. Het uiteindelijke einddoel van deze auto was 
de (vele) mankementen repareren of afleveren op de sloop. Daarna  werd een 
Citroen 2 CV de volgende auto maar voor Aad reed deze niet snel genoeg en werd 
dus opgevoerd; daarna bleef hij trouw aan de Citroen en was de volgende een Diana. 

Het werkzame leven van Aad stond geheel in de keuze van werken met de techniek 
zoals reeds eerder is aangegeven en werd zijn eerste werkgever de TU in Delft waar 
hij gedurende 20 jaar ging werken in de instrumentmakerij ter ondersteuning van 
studenten bij hun afstuderen. Uiteraard werd gewerkt aan kennis-uitbreiding door 
het volgen van diverse cursussen zoals bij ons b.v. bekend is de studie van Bemetel. 

Daarna is Aad met twee collega’s een zelfstandig bedrijf gestart in 1982 in deze 
branche en heeft dat ook 20 jaar gedaan en omdat het succesvol was is er na 8 jaar 
een nieuw pand gebouwd waar uiteindelijk 25 man werkten bij het bedrijf wat nu nog 
steeds bestaat. Op de leeftijd van 55 lentes jong is Aad gestopt en is met pensioen 
gegaan wat niet betekend dat hij ging stilzitten en ging hij dus klokken inkopen en 
repareren en verkopen. 

Het huwelijk met Tiny is gesloten op 11-11-1969 dus was het een carnavalsfeest. Uit 
dit huwelijk zijn 2 dochters geboren en die hebben samen gezorgd voor 6 
kleinkinderen die eerlijk zijn verdeeld tussen 3 jongens en 3 meiden. 



Een Old-timer-brommer kwam in beeld en dat was een Berini-Gazelle in 2002 die 
werd aangedreven door een Anker Laura motortje. 

Aad werd ook lid van de Rijwiel Hulpmotoren Club en dat is een Landelijke Bromfiets 
Club waar elke maand een rit wordt georganiseerd die door Nederland gaat met 
organisatie door de diverse leden. 

Het “motorpark” werd van lieverlee uitgebreid met o.a. een Alcyon en dat is een 
Franse Fiets met hulpmotor VAP-4 uit 1949. Ook een Berini M 21 uit 1956 werd 
toegevoegd en wat te denken van een hele mooie Moto morini 4-takt uit Italie uit 
1971 ,toen nog een Moto morini V model ook een 4-takt. In 2018 is er een Kreidler 
Buffeltank uit 1976 toegevoegd en die is op onderstaande foto te zien. 

 

Door de vele vrije tijd (???) is Aad in 2003 lid geworden van OBC De Oudcamp zoals 
zovelen na een praatje met vrienden/kennissen en dan is het besluit gauw genomen. 

De jaarlijkse heuvelrit in Klimmen in Limburg staat omcirkeld op de kalender en daar 
zijn jaarlijks de nodige OBC’ers present. Ook de maandelijkse ritten van OBC waarbij 
de nodige lot- en leeftijdgenoten aanwezig zijn worden in principe door Aad gereden 
evenals de zomerritten op de woensdagmiddagen georganiseerd door Bram. 

Als je denkt dat dit het was dan heb je pech want wat te denken van een jaarlijks 
bezoek met de camper aan Noord-Frankrijk  in SARS-Poteries waar de plaatselijke 
VVV een rit organiseert met een aantal R.H.C.leden en deelnemers uit diverse 
Europese landen staat standaard op de agenda. 



De camper is trouwens een favoriet vervoermiddel voor vakantie waarbij (hoe kan 
het ook anders) de brommer ook mee mag. 

Actief sporten doet Aad niet maar dat is wel duidelijk naast alle activiteiten die hij en 
Tiny wel doen; hij beperkt zich tot het volgen van de toernooien met de Ned. 
Voetbaldames en het “echte” Oranje. 

Lezen wordt beperkt tot diverse vakbladen, de Bromfiets en berichten van de 
“Luchtmachtclub”. 

De muziekkeuze van Aad gaat in principe naar jaren ’60 instrumentaal met een lichte 
voorkeur voor The Shadows.  

Concerten worden soms bezocht maar dan moeten we denken aan Shadows, Cliff 
Richard, Andre Rieu en het Groot niet te Vermijden. 

Voor TV gaat de voorkeur naar de serie “Hoogvliegers” over de Luchtmacht en de 
bekende actualiteitenprogramma’s later op de avond. 

Als er nog wat vrije tijd beschikbaar is wordt dit liefst gevuld met fotografie, klokken 
repareren, camper rijden, problemen met computers oplossen voor ouderen, jeu de 
boules, modelbouw voor modelhelikopters. 

Een biertje gaat op z’n tijd wel genuttigd worden en verder staat hoog in het vaandel 
het genieten met Tiny, de kinderen en kleinkinderen. 

Als laatste wil Aad nog wel kwijt dat hij waardering heeft voor de OBC voor alles wat 
ze voor de leden doen. Ook de zgn. “privé-ritjes” met de maten vallen zeker in de 
smaak. 

Graag wil ik Tiny en Aad bedanken voor de gastvrijheid en durf wel te stellen dat hij 
“een bezig baasje” is die geen tijd heeft om achter de geraniums te gaan zitten 

 

      Interviewer Arie van Oudheusden. 

Door de bril van: 
 
Het is alweer even geleden maar de snertrit van 14 december was ondanks het weer 
toch weer heel gezellig. Ik was op tijd aanwezig die zaterdagmiddag, wisselgeld mee 
genomen en toen was het wachten op Renate. Bij Johan ontstond er lichte paniek want 
jeetje…. Renate zal het toch niet vergeten zijn hoe moet het dan met de inschrijving en 
de broodjes en het spek. 



Renate was uiteindelijke om half 2 ook aanwezig, met alleen de broodjes wat bleek de 
slager was de bestelling “vergeten” deze beste man heeft het toch nog keurig op tijd 
bezorgd. 
Het is deze middag ook weer lekker druk geworden, we hadden weer leden die de 
contributie wilden betalen nou daar zijn we altijd blij mee! 
Om half 3 hadden zich 80 leden ingeschreven voor de snertrit, uiteindelijk zijn er daar 
ongeveer 45 van gestart . 
De rit ging weer over diverse wegen door het Westland, vergezeld door een flauw 
zonnetje. 
Op de terug weg bij het Woudt werden we helaas toch nog getrakteerd op echt snertweer 
regen en wind daardoor kwamen we toch nog nat en koud aan bij de club. 
De soep en de broodjes spek smaakte daardoor natuurlijk nog beter, dat bleek ook wel 
want de dames bij de soep pannen moesten de pannen echt leeg schrappen! 
Onder het genot van een drankje nog even wat lekker nagepraat en toen was het weer 
tijd voor mij om op huis aan te gaan. 
 
Groet, 
Wim van Baalen 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Het Schoner Rijden: 
Oude diesels en brommers vanaf 2021 verboden in centrum Den haag. 

Zoals iedereen wel heeft vernomen wordt het ook in Den Haag verboden om met onze 
oldtimers te gaan rijden, hoe lang nog voordat ze in het Westland dit door gaan voeren? 
Wij als O.B.C. leden kunnen er wel alles aan doen om schoner te gaan rijden, rijdt jij al 
“schoon” 

 



 

 
Het is fijn om te lezen op Facebook en op de website dat er al veel leden bezig zijn om schoner te 
gaan rijden.  
Het is ook goed om te weten dat er ook een mengsmeringproduct op de markt is wat geschikt is voor 
onze bromfietsen te weten: TRIBORON! 
Zoals de technische omschrijving aangeeft is TRIBORON een 2 takt consentraat, mengsmering 1 op 
100. 
Het nieuwe Triboron tweetakt smeermiddel bevat geen olie maar wel ‘Boron’ een semi metaalachtig 
element met extreme hoge smerende eigenschappen wat de wrijving tot een minimum beperkt. 
Wanneer je hier meer informatie over wilt lezen dan is dat terug te vinden op bijv. de site van 
Zundapp Veteranen club: www.zundappveteranenclub.nl/triboron/ 
 
VOORDELEN HET SCHONER RIJDEN 

• Geen vette rook meer 
• Reduceert schadelijke stoffen (ca. 70% schoner) 
• Heeft een antibacteriele werking op de brandstof (dus langer houdbaar) 
• Geen vette carburateur/luchtfilter meer 
• Geen vette koolaanslag meer in de uitlaat 

Triboron is o.a. voor een gereduceerde prijs van slechts €22,50 per halve liter te koop bij: 

Kees van Leeuwen 
Burgemeester Crezeelaan 2 
De Lier 
Eventueel is het ook te bestellen op de clubmiddagen, dit kan je doen bij Joop Stok of Peter van den 
Akker. 

Let op!! 
Een flesje van een halve liter is dus geschikt voor 50 liter benzine 
Dit is ca. 15 eurocent per liter duurder dan de vervuilende mengsmering. 
Beste leden wat zou het toch fantastisch zijn wanneer wij kunnen melden op onze website en 
facebook dat al onze leden van O.B.C. De Oudcamp ook milieubewust zijn gaan rijden.  

Dus kom op mannen en vrouwen laten we in 2019 lekker schoon rijden en schaf ook TRIBORON aan!! 

Contact: 
 
Voorzitter Jan van Staalduinen                    Tel:06-53370269               
Penningmeester Wim van Baalen                 Tel:06-54901968 
Alg. Bestuurslid + Toer coördinator 



Rob de Boer                                               Tel:06-53377764 
Alg. bestuurslid Johan de Zeeuw                  Tel:06-12085644 
Alg. Bestuurslid Peter van den Akker            Tel:06-23411226 
Ledenredactie Renate Kerklaan                    Tel:06-24478067 
Redactie Toon Lagendijk                              Tel:06-16910424 
 
Vragen: 
Heb je vragen, of heb je andere nieuwtjes wat voor onze leden interessant kan zijn voor onze 
nieuwsbrief aarzel dan niet…….en doe het gewoon! 
Je kan dit sturen naar de ledenredactie wie weet wordt jou inzending dan in de volgende 
nieuwsbrief erbij geplaatst. 
Email: ledenredactie@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 2020: 

08-02-2020 
Clubmiddag 
14-03-2020 
Onderdelenbeurs-clubmiddag 
11-04-2020 
Clubmiddag 
09-05-2020 
Voorjaars rit vanaf 10.30 uur inschrijven 12 uur vertrek bij clubhuis 
23-05-2020  
Team westland rit 
06-06-2020 
Slimmerick rit 
13-06-2020 
Clubmiddag 
20-06-2020 
Middendelftland rit 
11-07-2020 
Clubmiddag 
08-08-2020 
Clubmiddag 
22-08-2020 
Bradelierrit 
05-09-2020 
Poeldijk rit 
12-09-2020 
Najaars rit vanaf 10.30 uur inschrijven 12 uur vertrek bij clubhuis 



03-10-2020 
Oldtimerdag s’Gravenzande 
10-10-2020 
Clubmiddag 
14-11-2020 
Clubmiddag 
12-12-2020 
Snert rit 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



 


