
NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2019

Van de bestuurstafel:

Barbecue feestje!!
Wanneer    : zaterdag 26 oktober
Waar           :  clubhuis O.B.C. De Oudcamp  

15.00 - 22.00 uur
Inschrijven : €15,- p.p. voor leden en partners
Drank          : €1,00 (bier,wijn,fris)

Vorig jaar was de barbecue een groot succes op ver-
zoek van veel leden hebben we besloten toch ook dit 
jaar weer een barbecue te organiseren voor alle leden 
en partners.
Dit keer wordt het een herfst barbecue de datum 
staat op 26 oktober. 

We willen graag weten hoeveel mensen we kunnen 
verwachten daarom is een inschrijving en betaling 
vooraf noodzakelijk.
Inschrijven en direct betalen kan in het clubhuis t/m 
de clubmiddag van 19 oktober, na deze datum kan je 
jezelf niet meer opgeven.
Je inschrijving is definitief na dat wij je betaling heb-
ben ontvangen

Aanmelden t/m 19 oktober via email kan ook stuur 
dan een mailtje naar:ledenredactie@gmail.com ver-
meld hierbij je clubnummer en met hoeveel perso-
nen je komt

Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden 
naar IBAN NL84 RABO 0372.6191.93 t.n.v. OBC "De 
Oudcamp"
Je inschrijving is definitief na dat wij je betaling heb-
ben ontvangen.
Het bestuur heeft er in ieder geval heel veel zin in, we 
maken er weer een gezellige middag/avond van, tot 
26 oktober!
Het bestuur



Hier volgt alweer het volgende deel uit deze ru-
briek; het is nummer 14 uit de reeks dus we hebben 
alweer een aardig aantal “slachtoffers” bezocht.
Het lidnummer wat zoals bekend uit de ledenlijst 
werd geloot was dit keer nummer 216.
De trotse bezitter van het clubkaartje met dit num-
mer was niemand meer of minder dan:

Ton Krowinkel.

Gebruikelijk geven we aan 
waar de interviewer vanuit 
Rozenburg naar toe mocht 
afreizen maar dat doen we 
dit keer door het tonen van 
een plaatje wat met zijn 
woonplaats verbonden is en 
de gemiddelde lezer zal wel 
begrijpen welke stad dat is 
en anders komt het later wel 
in beeld.

Ton is daar geboren op 10 september van het jaar 
1963 en zag bij zijn geboorte dat er al een oudere zus 
in het gezin aanwezig was. 
Ton is niet zomaar een lid waarvan er 13 in een 
dozijn zitten dit heeft te maken met zijn beroep en 
zijn hobby’s die beiden niet alledaags zijn maar daar 
komen we later in dit verhaal wel achter.

De bijnaam van de inwoners van zijn stad dateert uit 
de 17e eeuw en heeft te maken met de haringvisserij 
van toen in deze stad; deze naam was “De Hennep-
kwijlers” dus nu weten we allemaal dat we het over 
Schiedam hebben waar Ton vanaf zijn geboorte tot 
nu is blijven wonen. Ook een bijnaam van Schiedam-
mers is, “jeneverneuzen” en Vlaardingers “haring-
koppen”

Zoals wij allemaal, is Ton zijn studie gestart op de 
basisschool, en dat was de Burgemeester van Veen-
school uiteraard in Schiedam.
Ton was een leergierig ventje en vond dat er daarna 
nog wat bijgeleerd moest worden en deed dat op de 
LTS, Scholengemeenschap Nieuwland in Schiedam. 
Dit vond hij ook niet genoeg en is daarna een 
4-jaarsopleiding aan de MTS in Leiden gaan doen 
aan de Leidsche Instrumentenmakers-school om zich 
te bekwamen in fijnmechanische techniek, wat niet 
een alledaagse opleiding was.
Voor zijn jeugdhobby’s komen we bij het paardrijden, 

Ton had een eigen paard waar hij hoofzakelijk recrea-
tief mee reed, wat hij deed vanaf 14 jaar.
Tevens assisteerde hij zijn vader in het bouwen, en 
varen van radiografische modelschepen.
Later deed Ton mee met het (paard)rijden van 
samengestelde wedstrijden, (springen, dressuur en 
cross) en wist daar in de midden 80-er jaren in de be-
ginners klasse op landelijk niveau een verdienstelijke 
tweede prijs te behalen.
De eerste brommer waar Ton op reed met 16 jaar was 
een Batavus Go-Go van zijn zus en vanaf 16-17 jaar 
reed hij op de brommer van een vriendin en dat was 
een Puch Maxi.
Op zijn 18de jaar reed hij in de auto van zijn vrien-
din, een Austin Allegro, waar Ton met plezier op 
terug kijkt. Het valt de interviewer op dat hij steeds 
met vervoermiddelen reed die geleend waren maar 
dat zou later anders worden. (waarschijnlijk doordat 
Ton nog studeerde).
Ton ging 1½ jaar werken op de school in Leiden, 
waar hij zijn opleiding volgde, als medewerker in 
de ondersteuningswerkplaats voor metalen instru-
menten, RVS apparaten en machineonderdelen, die 
gebruikt werden in het daar aanwezige laboratorium
Daarna heeft hij een jaartje gewerkt bij een vriend, 
die in Nieuwerbrug als zelfstandige werkte in een 
metaalbewerking bedrijf.
Vervolgens is hij gaan werken bij Instrumek in 

Maasland die na 4 jaar naar Schiedam verhuisde. 
Ook zijn “maatje” Jeroen van Asperen, bekend van 
een eerder interview, heeft daar een paar jaar ge-
werkt.
Om de carrière vol te maken eindigen we bij FMI-In-
strumed voor medische instrumenten en implanta-
ten etc. en daar werkt Ton nu nog. Dus zoals eerder 

Even kennismaken met: 



gezegd geen alledaags beroep maar wel boeiend en 
interessant.
Ton is getrouwd met Monique in 1998 en wonen nog 
steeds in de beider geboorteplaats Schiedam.
De eerste oldtimer brommer was en is nog steeds een 
Zundapp 517 uit 1970 die hij in 2006 heeft gekocht 
en helemaal heeft opgeknapt, en rijd daar nog steeds 
mee. Deze is van zijn zwager geweest en daarvoor 
van de zwager zijn opa dus is in de familie gebleven. 
Verder heeft hij nog een leuke Simson SR 2 uit 1958 
die goed loopt en nog zo’n zelfde, maar die is in 
onderdelen. Als 3de heeft hij nog een Puch Maxi uit 
1972, een exacte kopie van degene waar hij vroeger 
op gereden heeft, waarmee het “brommerpark” com-
pleet is.

In 2011 is Ton lid geworden van OBC en dat was 
een jaar nadat Jeroen van Asperen lid was gewor-
den;  Jeroen en Fred Govaerts hebben hem een keer 
meegenomen en toen is hij dus lid geworden. Hij 
geniet van het clubhuis van OBC De Oudcamp en de 
aardige mede-clubleden, en niet te vergeten de leuke 
ritten die nooit saai worden, vanwege de variatie die 
erin zit. Ook de ritten op de woensdagmiddagen 
worden soms bezocht evenals de clubmiddagen op 
zaterdag voor de contacten met gezellig een drankje 
erbij vallen in de smaak.
Voor vakantie zijn een weekje uit naar b.v. Tenerife 
aantrekkelijk en zijn er in de loop der jaren ook “ver-
re vakanties” gemaakt naar Australië, USA en Kenia 
met z’n mooie wildparken maar dat doen Monique 
en Ton dus niet elk jaar hoor.

De Formule 1 is voor Ton leuk om te volgen op TV 
en verder is hij actief in de amateur paardensport, 
maar meer als Groom, van Monique en haar Paard.
Wat het lezen betreft, leest Ton graag een motor-
blaadje, het 4-wheel drive magazine, en af en toe het 
paardenblad “de hoefslag” deze zijn altijd te vinden 
in huize Krowinkel.
Een echte muziekliefhebber met specifieke voorkeur 
is Ton niet, maar of het nu Nederlandstalig techno of 
een stukje Hard-Rock is, prima… als het maar goed 
in het gehoor ligt. John Denver heeft Ton als laatste 
bezocht bij een concert dus dat is al even geleden.
Een goed actie of Science Fiction film, of een serie 
zoals Startrek, gaan er ook wel in evenals de bekende 
“Marvelfilms”.

De vrije tijd die nog beschikbaar is wordt gebruikt 
om met Monique mee te gaan, als ze gaat paardrij-
den, en dan is er nog de hobby van Oldtimer auto’s 
waar in het begin van dit interview over werd gespro-
ken.

Zo heeft Ton b.v. een legerjeep uit 1943, een Willy’s 
MB met aanhanger en een legertent, waar hij een 
paar keer per jaar een paar dagen mee gaat toeren, en 
is in de afgelopen maand juni met de club ‘KTR’ een 
week naar Normandië geweest waar de landing van 
de geallieerden in de oorlog heeft plaatsgevonden. 
Op de foto met de bromfiets is nog een glimp van de 
Jeep te zien met daarbij de aanhanger.
Als je denkt dat dit het wel is dan heb je het mis want 
in zijn garage staat ook een mooie Landrover Series 2 
A uit 1970. 2.25 diesel Truck cab

Al dit gemotoriseerde geweld is gereviseerd en opge-
knapt wat een enorme puist werk is geweest. Op de 
foto Ton met de Landrover, en de hond die tijdens 
het hele interview aandachtig toeschouwer is geweest 
dus, mocht die als beloning op de gevoelige plaat.

Een biertje of een cola-mix gaan er wel in bij Ton, 
evenals een kruidenbitter “Schiedam-Proostje” waar 
de interviewer nog nooit van had gehoord.
Ook de motorfiets wordt nog wel eens naar buiten 
gehaald voor een toertje.
Zoals velen vindt Ton het jammer dat “het boekje” er 
bij OBC niet meer is, door het overlijden van Jan van 
Keulen heeft dit een andere wending gekregen en zijn 
we over gegaan op digitaal.
En.. hij zou na de tochten een bittergarnituurtje wel 
op prijs stellen.
Het OBC-lid Ton en zijn vrouw worden bedankt 
voor hun bereidwilligheid om dit interview te laten 
plaatsvinden en de gastvrijheid waarbij de koffie goed 
smaakte.

Interviewer Arie van Oudheusden.



Tijdens de clubmiddag van 13 juli was er bij een 
paar clubleden (Cock, Andre, Gerrit, Mieneke, 
Marcel, Marco, Aad en Renate) spontaan het idee 
ontstaan om samen de rit in Alpen te gaan rijden.
We hadden afgesproken om half 10 verzamelen bij 
het parkeerterrein Hotel van de Valk in Gilze, ieder-
een was lekker op tijd. 

Nadat alle brommers van de aanhangers af waren 
en de aanhangers stevig op slot waren gezet zijn we 
vertrokken naar Alphen, dit is een ritje van ± 20 min 
dus we waren mooi op tijd in Alphen.

Daar aangekomen keken we onze ogen uit, een 
boerendag wat moet je je daar bij voorstellen? Een 
mega groot terrein met allerlei stands waar mensen 
hun hobby laten zien zoals hout bewerken, kantklos-
sen, melkbussen beschilderen etc etc ook werden er 
tractoren groot en klein, cadilac’s, jeep’s enz enz en 
natuurlijk onze brommers tentoongesteld.

Wat ons wel opviel is dat het Zundapp en Kreidler 
gehalte wel heel hoog is in deze omgeving maar dat 
mocht voor ons de pret niet drukken. 
Ook bij de brommer oldtimers was er een behoor-
lijke hoge opkomst, we denken dat er zeker wel 100 
brommers mee deden.

Onder het genot van een kop koffie gingen we eerst 
maar eens de andere brommers bekijken, er stonden 
ook hier echt wel hele leuke en mooie exemplaren 
tussen.
Hier en daar een praatje gemaakt met de andere 
deelnemers, dan hoor je toch ook weer eens andere 
verhalen zo was er een groepje mannen die 1x een 
rit in Numansdorp hebben mee gereden maar die 
vinden dat helemaal niks want hee je gaat toch niet 
met een rit 35 km per uur rijden? 

Door de bril van:



Waarop ik zei, ja maar 
als je zo hard rijd zie 
je toch ook helemaal 
niks??? Toen werd ik 
een beetje vreemd aan-
gekeken…………
Zo zie je maar weer het 
is in elke streek weer 
anders………
Rond de klok van 11 
kregen we het bericht 
dat we mochten gaan 
starten, we moesten 

eerst nog langs meneer pastoor alwaar we gezegend 
werden en we werden vrolijk uitgezwaaid door me-
neer pastoor

De rit kon beginnen, voor de beginnelingen onder 
ons (Aad en Renate) rondje is rechtsaf, vierkantje 
links of was het nou andersom?? hihi geen probleem 
Cock reed voorop en we konden een hele groep 
gewoon “achtervolgen” we blijven tenslotte toch ge-
woon allemaal kuddedieren!
Na een tussenstop met een paar heerlijke versna-
peringen bij de lokale snackbar waren we de groep 
natuurlijk kwijt en moesten we de weg zelf proberen 
te vinden dus Cock was het slachtoffer om voorop te 
rijden en goed op te letten op de rondjes, vierkantjes 
en pijlen gelukkig ging dat Cock heel goed af!

Tussenstop
De rit van 70 km voerde ons langs allerlei wegen 
in Tilburg, Berkel Enschot, Loon op zand, Hulten, 
Dongen en Gilze weer terug naar waar we begonnen 
waren de Boerendag in Alphen.
We hadden het met het weer ook heel erg getroffen, 
af en toe een paar druppels waarbij we soms dachten 
nu wordt het niet meer droog maar dan een paar 
honderd meter was het dan toch weer droog.
Bij het terrein weer aangekomen moesten we natuur-

lijk wel nog even onze gekregen consumptie bonnen 
opmaken het is tenslotte zonde om dat te laten lig-
gen! We blijven tenslotte zuinige nederlanders he! 

Na nog een klein rondje op het terrein gemaakt te 
hebben zijn we met zijn allen richting Hotel van de 
Valk Gilze gereden, wel met een omweg via Riel want 
Renate wist tenslotte heeeel goed de weg!
Eindelijk bij Hotel van de Valk aangekomen konden 
de brommers van Cock en Andre op de aanhanger en 
de brommers van Gerrit, Mieneke, Marcel en Marco 
in het fietsenhok want die bleven nog een nachtje in 
het hotel slapen.
Daarna met zijn allen naar de camping in Molen-
schot waar we bij Aad en Renate onder het genot van 
een hapje en een drankje een hele leuke voortzetting 
van de dag hadden.
Rond de klok van half negen was het voor iedereen 
toch wel tijd om op te breken, Cock en Andre huis-
waarts en Gerrit, Mieneke, Marcel en Marco richting 
Hotel van de Valk.
Zondagochtend 10 uur was het voor Gerrit, Mieneke, 
Marcel, Marco en Renate weer verzamelen bij Hotel 
van de Valk want er was Jaarmarkt in Chaam en ja als 
je dan in de buurt bent ga je daar natuurlijk ook even 
kijken en natuurlijk blijven we in stijl (Renate en 
Mieneke met pijn in de kont van de vorige dag) dus 

op de oldtimer naar 
Chaam!
Via een toeristische 
route zijn we dus 
op het gemakkie 
naar Chaam getuft, 
natuurlijk onder-
weg in Alphen even 
lekker een bakkie 
koffie genuttigd en 
hup weer verder op 
de oldtimer.
Aangekomen in 



Chaam eerst maar een goede plek gezocht waar we 
de brommers konden stallen, gelukkig zijn Marco en 
Marcel overal op voorbereid en hadden zij een paar 
enorme sloten bij zich dus al onze brommers konden 
aan een stevige ketting.

Nadat we ons 
hadden over-
tuigd dat de 
brommers goed 
vast stonden 
zijn we op de 
Jaarmarkt wezen 
kijken.
Terwijl we daar 
op een terrasje 
lekker onder 
het genot van 
een sapje en een 
biertje zitten te 

genieten van het zonnetje en de mensen komt daar 
ook nog eens tot onze verbazing Andre en zijn vrouw 
Lia voorbij wandelen.Terrasje Chaam
Rond de klok van 13.00 uur hadden we het wel weer 
gezien en zijn we weer lekker op de brommers ge-
stapt en hebben we weer een leuke toeristische route 
richting Gilze genomen, aangekomen bij Hotel van 
de Valk hebben we daar nog een laatste versnapering 
met zijn allen genomen en toen was het toch voor 
Gerrit, Mieneke, Marcel en Marco echt tijd geworden 
om weer richting huiswaarts te keren.

We hebben met zijn allen erg genoten van het week-
end en we kunnen de Boerendag met brommerrit in 
Alphen iedereen aanraden.

Groetjes,
Renate Kerklaan

Het schoner rijden
Ook voor O.B.C. De Oud-
camp komen er andere tijden 
aan dus Doe Mee en Ga 
OOK Milieu VRIENDELIJK 
RIJDEN!! 
Het bestuur gaat ook milieu 
vriendelijk rijden, jij ook? 
Verderop in deze nieuwsbrief 
lees je meer over de voorde-
len van het schoner rijden.

Nieuwe regels wet op privacy:
Vanaf 25 mei hebben wij van elk lid van O.B.C. De 
Oudcamp schriftelijke toestemming nodig dat wij 
jullie gegevens beheren. Wij hebben nog niet van 
iedereen een formulier ontvangen daarom verzoeken 
wij jullie dringend het inschrijfformulier wat in het 
clubhuis ligt volledig en naar waarheid in te vullen. 
Meer informatie kunnen jullie via de volgende link 
verkrijgen: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwer-
pen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algeme-
ne-informatie-avg

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

Nieuwsbrief per mail
Ben je wel handig op de pc geef dan je emailadres 
door, in de toekomst willen we de nieuwsbrief ook 
via email gaan verzenden. 
Stuur even een mailtje naar ledenredactie@gmail.
com vermeld hierbij even je naam, clubnummer en 
emailadres welke we mogen gebruiken



Zondag 7 juli 2019 hadden Jan 
Blankert en ik (Piet Sonneveld) 
afgesproken om de rit in Hein-
kenszand te gaan rijden.
Dus die ochtend rond de klok 
van 9.00 vertrokken we met 
de auto richting Zeeland met 
de Honda van en Jan en mijn 
Kreidler achter in de auto, eerst 
de brommers goed vast gezet 
en toen het gas erop!

Zo rond 10.30 kwamen aan bij 
camping Stelleplas in Hein-
kenszand, eerst de brommers 
maar uitgeladen en onder het 
genot van een bakkie koffie 
de andere brommers ook een 
beetje bekeken.

Ook hier was een behoorlijke opkomst van ± 110 
brommers
Na nog wat gezamenlijke instructies te hebben ge-
kregen zijn we aan de rit begonnen, het was een hele 
mooie uitgepijlde route welke ons langs de wegen van 
voerde van het mooie Zeeuwse landschap.

Na ongeveer 1,5 uur hadden we 
ook een tussenstop waar ieder-
een even de tijd kreeg om wat te 
eten en te drinken, hierna gin-
gen we het laatste gedeelte van 
de route rijden en zo kwamen 
weer terug na een hele mooie 
rit van bijna 100 km weer aan 
bij de start waar we nog een ere 
rondje over het parcour van de 
solex club van het dorp hebben 
gereden.
Als aandenken ook nog een 
mooie bel gekregen!
Het is een hele mooie rit die 
zeker voor 
herhaling 
vatbaar is, 
voor de 

liefhebbers er staat ook nog een filmpje online op 
Youtube: 14 jaar B.O.L.U.Z rit (7 juli 2019)

Groeten,
Piet Sonneveld

Door de bril van:



Contact

Clubmiddagen | Ritten 2019

Voorzitter Jan van Staalduinen  06-53370269 
Penningmeester Wim van Baalen  06-54901968
Alg. Bestuurslid + Toer coördinator
Rob de Boer  06-53377764
Alg. bestuurslid Johan de Zeeuw  06-12085644
Alg. Bestuurslid Peter van den Akker  06-23411226
Ledenredactie Renate Kerklaan   06-24478067
Redactie Toon Lagendijk   06 82392557

Vragen:
Heb je vragen, of heb je andere nieuwtjes wat voor 
onze leden interessant kan zijn voor onze nieuws-
brief 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

24 Augustus:
Bradelierrit
07 September:
Rondje Poeldijk
14 September:

Najaarsrit
5 Oktober:
Breejedurp Oldtimerfestival
12 Oktober:
Clubmiddag

9 November:
Clubmiddag
14 December:
Snertrit

Het Schoner Rijden
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 meng-
smeringproduct op de markt is wat geschikt is voor 
onze bromfietsen te weten: TRIBORON! 

Zoals de technische 
omschrijving aangeeft is 
TRIBORON een 2 takt 
consentraat, mengsme-
ring 1 op 100. 
Het nieuwe Triboron 
tweetakt smeermiddel 
bevat geen olie maar wel 
‘Boron’ een semi me-
taalachtig 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 milieube-
wust zijn gaan rijden. 
Dus kom op mannen en vrouwen laten we in 2019 
lekker schoon rijden en schaf ook TRIBORON aan!!


