Juli 2021
Van de bestuurstafel:
Beste leden,
Sinds hele lange tijd weer eens een nieuwsbrief van jullie oude vertrouwde kluppie OBC De
Oudcamp!
Geen mooie gepimpte nieuwsbrief zoals altijd gemaakt door Frits van Gaans maar een PDF
uitgave, dit omdat wij jullie toch even snel op de hoogte wilden brengen van de nieuwste
ontwikkelingen.
Gezien de aangekondigde maatregelen van 18 juni hebben we als bestuur de beslissing
genomen om ……… weer een clubmiddag te organiseren.
Zoals jullie hebben gemerkt tijdens de clubmiddag hebben we wel de nodige
voorzorgsmaatregelen nemen, we willen tenslotte wel al onze leden zoveel als mogelijk
veilig naar de clubmiddag kunnen laten komen wij gaan er van uit dat jullie dit allemaal
respecteren.
Het is geen “ouderwetse clubmiddag” zoals jullie geweest maar we hopen dat jullie toch
allemaal hebben genoten van de “eerste” OBC clubmiddag.
Onderstaand wat foto’s van deze middag.

Vandaag heeft het bestuur vernomen dat tijdens de rit van Honselersdijk helaas toch een
aanrijding is geweest.
Natuurlijk willen wij dit als bestuur niet meemaken, wij vragen jullie dan ook met klem om je
aan de onderstaande regels te houden:
•
•
•
•

Steek de weg pas over als onze verkeersregelaars het verkeer hebben stopgezet.
Wijk niet onverwachts uit naar links, onze verkeersregelaars hebben daar last van als
ze jullie moeten passeren.
Rij op smalle wegen niet naast elkaar maar achter elkaar.
Tot slot, denk aan ieders veiligheid en rij verantwoord aan een rit mee.

Even kennismaken met………..
Dit artikel is alweer nummer 18 uit de reeks tot nu toe waarvoor de schrijver zijn pen en
bloknoot uit het stof moest halen omdat het laatste artikel is geschreven in november 2020
voor het laatste clubblad wat zoals gebruikelijk is uitgegeven voor de jaarwisseling.
We weten allemaal wat de reden daarvoor is en hopen weer spoedig naar “het oude
normaal” te kunnen terugkeren met activiteiten die we al jarenlang gewend waren.
Dit keer is er niet geloot om iemand uit de ledenlijst te vinden om te interviewen en dat is
omdat op 3 maart 2020 onze penningmeester Wim van Baalen plotseling en geheel
onverwacht is overleden. Het bestuur is erin geslaagd om een nieuw bestuurslid te vinden
die de functie die Wim zolang heeft bekleed wilde overnemen.
Daarom gaan we nu wat nader kennismaken met

Michel Pronk die

“schatbewaarder” van de club is geworden.

Om Michel te interviewen is de schrijver op een mooie zonnige dinsdagavond naar Maassluis
gereisd en het resultaat zien we nu in de nieuwsbrief.
Michel is vorig jaar nieuw in het bestuur gekomen maar was zeker geen nieuw lid maar
daarover lezen we straks meer. Er was al sprake geweest om Michel eerder als bestuurslid te
strikken maar dat is toen niet doorgegaan. Nu is Michel vorig jaar gevraagd om eens een

bestuursvergadering te bezoeken en het resultaat is dat door handelend optreden van het
bestuur Michel op het einde van de vergadering was toegetreden als penningmeester en als
zodanig bij de Kamer van Koophandel kon worden ingeschreven.
Na dit intro wordt het tijd om eens wat meer over Michel te schrijven want dat willen de
leden natuurlijk graag lezen.
Michel zag het levenslicht op 20 maart 1967 in Den Haag en is na de geboorte weer snel
naar woonplaats Loosduinen gegaan waar het gezin compleet werd met twee broers en een
zus.
In Loosduinen heeft Michel zoals zo velen de basisschool gevolgd en vond dat hij toch nog
wat kennis moest vergaren dus heeft dat gedaan op de LTS in Loosduinen en daarna op de
MTS in Den Haag. Omdat de ouders van Michel een transportbedrijf hadden was het geen
verrassing dat hij naar de VAM in Rotterdam ging waar de opleiding Vakopleiding Auto
Monteur werd gevolgd. Als stage werd volgens verwachting gekozen voor het
transportbedrijf van de Fam. Pronk. Door de stage kon het praktijkexamen niet worden
gedaan omdat hij 2 maanden te weinig had gestudeerd maar dat heeft hij later alsnog
afgemaakt.
De talenten als voetballer werden beperkt tot 1 ½ jaar te spelen in een vriendenelftal bij v.v.
Quintus waar zijn carrière werd beëindigd door een beenbreuk.
De meeste jeugdigen konden niet wachten om op een brommer te stappen en dat was ook
het geval bij Michel die als 8-jarige (Ja, je leest het goed) ging crossen op een Puch MV 50.
Hier bleef het niet bij want met 12 jaar kwam er een Batavus Whippet in beeld en uiteraard
werd die ook gebruikt om te crossen. Met 16 jaar ging Michel over naar het “echte werk” en
dat was het rijden op een Kreidler RMC die later als “totall loss” de geschiedenisboeken is
ingegaan. Ook kwam er een Yamaha in huize Pronk en die heeft hij gehouden tot zijn 20ste
levensjaar. Als eerste auto kwam er een Fiat 600 in beeld die werd gerestaureerd voor zijn
18de jaar. Dat restaureren was wel leuk en dus werd er ook later nog een Puch Maxi uit ca
69-71 gerestaureerd.
Het wagenpark van Michel was een bonte verzameling van allerlei soorten en maten
waaronder b.v. een Ford, een Opel Commodore, een Renault Megane. Zonder rijbewijs heeft
Michel ook gereden met een Toyota maar dat duurde niet lang want die werd weggedaan
omdat deze niet de juiste vorm had en dus krom bleek te zijn.
Als je vader een transportbedrijf heeft is het niet moeilijk te raden waar Michel ging werken
en dat was dus bij vader Pronk. Later heeft Michel samen met zijn broer het bedrijf
overgenomen en daarmee zijn ze gestopt in 2002. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan
kan en dus ging Michel werken bij een werkgever in het transport. Nu is hij nog steeds
werkzaam in de transportwereld als transportplanner voor groente en fruit naar OostDuitsland.

Michel woont nu met zijn vriendin Jolanda in Maassluis en is daarvoor getrouwd geweest en
woonde na Loosduinen in ’s-Gravenzande. Michel heeft 3 dochters en die zijn geboren in
1994, 1997 en 2010.
De brommers bleven toch in beeld en daarom kwam er in 1996-1997 een Duitse Kreidler
Eytank als Old Timer uit 1965 in de schuur en daarnaast ook een Kreidler GT uit 1967.
Op dit moment heeft Michel een Mobylette en twee stuks Zundapp 517 en 515.

Ook heeft hij nog een “bouwpakket” van een Kreidler maar of we die binnenkort op de weg
zien is op dit moment niet duidelijk; ook is het maar de vraag of de onderdelen nog helemaal
compleet zijn om hem op te bouwen en mee te gaan rijden.
Dan gaan we nu weer even terug naar waar we mee begonnen en dat is onze

OBC De Oudcamp.
Michel is dan wel “nieuw” als bestuurslid maar als lid van de club kan hij terugkijken op een
lange periode. Nadat de brommerclub eerst bestond als “Vrienden van het Westland” is
daarna de vereniging officieel opgericht waar een neef van Johan een vriend van Michel was
en zijn ze met 7 man lid geworden van de club. Het zal ongeveer in 2000 zijn geweest en
Michel had toen het lidnummer

7 en houdt van de gezelligheid in het clubhuis met een

praatje en een drankje etc. en heeft in de loop der jaren de nodige prettige contacten
opgebouwd. Deelnemen aan alle tochten is mede door zijn werk niet altijd mogelijk maar bij
gelegenheid doet hij het
Voor sport heeft Michel door zijn werk weinig gelegenheid en dus is zijn sport “Transsport”.
Het verslinden van boeken is aan hem niet besteed maar vakliteratuur over transport en
brommers hebben wel zijn voorkeur.
De muziekkeuze is van Klassiek tot Hardrock via de Top 40 en 60-jaren muziek dus een brede
interesse is er zeker wel. Denk dan ook aan bezoek van Eraz Ramazotti wat geweest is en op
de planning staat nu nog Kensington in het Ziggo Drome mits het doorgaat uiteraard. We
mogen ook de zangeressen Davina Michel en Glennis Grace niet overslaan natuurlijk. Het
volgen van bij voorkeur Scandinavische detectives staat ook bij de favorieten.

Samen met Jolanda een tochtje op de E-bike is altijd leuk en ook heeft Michel een favoriet
drankje en dat is op z’n tijd een flesje bier.
Ik denk dat we nu een aardig beeld hebben van onze penningmeester en die zal (denk ik)
voor het eind van het jaar nog wel van zich laten horen.

Een penningmeester ziet per traditie graag op tijd de contributie binnenkomen dus we zullen
afwachten of Michel ook die traditie hoog in het vaandel heeft staan. Michel heeft nog wel
de wens om straks weer alle activiteiten te kunnen doen die door Corona beperkt zijn.
Uiteraard danken we Michel en Jolanda voor de gastvrije ontvangst en wensen we Michel
veel succes en plezier en hopen hem nog lang en vaak bij de club te zien.
Arie van Oudheusden.

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, rij 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 2021 lekker schoon gaan rijden en schaf ook
TRIBORON aan!!
Agenda: Nog geen data’s bekend.
Contact:
Voorzitter Jan van Staalduinen
Penningmeester Michel Pronk.
Alg. Bestuurslid + Toer coördinator
Rob de Boer
Alg. bestuurslid Johan de Zeeuw
Alg. Bestuurslid Peter van den Akker
Ledenredactie Renate Kerklaan
Redactie website Toon Lagendijk

Tel:06-53370269
Tel:06-14002505
Tel:06-53377764
Tel:06-12085644
Tel:06-23411226
Tel:06-24478067
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

