
De uiterste betaaldatum voor de contributie was 1 
februari 2019, helaas hebben we toch weer een heel 
aantal leden die niet op voor deze datum de con-
tributie voldaan hebben deze leden zijn inmiddels 
definitief uit het ledenbestand verwijderd.

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 onderstaande 
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 één 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

HELP!!
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 ver-
haal/verslag van.
Mailen kan naar ledenredactie@gmail.com

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019

Van de bestuurstafel:



Door de bril van:

Onderstaand artikel had eigenlijk in de nieuwbrief van 
November 2018 moeten staan door een fout van de 
redactie is dit misgegaan, nogmaals excuses hiervoor.
Het is zo’n leuk verslag dat ik het jullie niet wil onthou-
den, dus hierbij….

Onze Brommerritten
 
Met het mooie weer van de afgelopen tijd hebben we 
met een klein groepje Belegen Nozems  van de OBC 
op de brommers veel ritten gereden.
Er wordt elke woensdagmiddag om exact half twee 
gestart en dan toeren
we door het Westland en omstreken, we kijken dan 
altijd naar de veranderingen/nieuwbouw en inspec-
teren de paden en de wegen.
Na ca. een uur rijden wordt er gestopt om de benen 
te strekken en een marsje te nuttigen om het suiker 
gehalte op peil te houden, gesponsord door het thuis 
front. 
Om exact drie uur is het bakkies tijd we zijn tenslotte 
echte Westlanders.

Na de koffie is het tijd voor een biertje om uitdrogen 
te voorkomen, we lopen net als onze brommers zo’n 
1 op 30 a 40. 
Als we na het gerstenat de brommers weer starten en 
er mooie heldere blauwe rook uit de pijp komt mede 
door de TRIBORON mengsmering krijgen we best 
een goed gevoel. 

Ondanks de gevorderde leeftijd ondersteunen we nog 
steeds de horeca en door het rijden op onze brom-
mers de economie.
Als we na een gezellige middag om ca. vijf uur-half 
zes weer thuis komen staat de prak natuurlijk al op 
want het is weer etenstijd.

DE BELEGEN NOZEMS.

Nieuw idee voor een Brommerrit?
Zoals jullie allemaal wel weten verzint Rob de Boer 
de meeste route’s voor de maandelijkse ritjes, we ge-
nieten 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



Nadat deze rubriek is gestart in oktober 2015 is dit 
alweer interview nummer 

Dit keer niet zoals jullie gewend zijn met een zeer 
discrete loting waarbij uit de ledenlijst een “slachtof-
fer” tevoorschijn komt. Dus de leden die hoopten nu 
aan de beurt te komen moeten even geduld hebben 
tot wellicht de volgende nieuwsbrief. Na overleg met 
twee bestuursleden is dit keer gekozen om 

Jan van Staalduinen 
te bezoeken op een mooie winterse dag in ’s-Gra-
venzande. Als er leden zijn die zich afvragen van het 
“waarom” van deze keuze wil ik als interviewer even 
melden dat Jan sinds september 2018 de opvolger is 
van Peet Prins en dus de functie van voorzitter met 
zich meedraagt. Dus voldoende reden om hem wat 
nader voor het voetlicht te plaatsen.

Jan is geboren op 14 mei 1957 in ’s-Gravenzande 
waar hij nog steeds woont en is dus zoals zovelen in 
het Westland als erg honkvast te bestempelen. De 
datum 14 mei zal bij velen van jullie het een en ander 
in herinnering roepen zoals bij voorbeeld dat op de-
zelfde dag als Jan in Italie de operazangeres Daniela 
Dessi is geboren. Wat dichterbij huis brengt ons op 
14 mei 2017 voor het eerste voetbalkampioenschap 
van Feijenoord sinds 18 jaar wat bij veel OBC’ers nog 
vers in het geheugen ligt.
In het gezin van Staalduinen was ook 1 broer deel 
van het gezin en dat is Rene die ook lid is van OBC 
De Oudcamp.
Het is niet verwonderlijk dat Jan zijn studie is begon-
nen in ’s-Gravenzande op de basisschool aldaar. De 
vervolgstudie was kort maar hevig op de Technische 
School in Delft waar hij na 1 dag erachter kwam dat 
dit niet ideaal was vanwege de reis die toch wat te ver 
bleek te zijn. Dus daarna de studie vervolgen op de 
Tuinbouwschool in (Hoe kan het ook anders?) zijn 
’s-Gravenzande.

Met 12 jaar zat Jan al op de brommer en vooraf met 5 
jaar al op de tractor bij het bedrijf van zijn vader om 
stro te laden op zijn landbouwbedrijf in zijn woon-
plaats.

Hobby’s waren er ook tijdens de jeugd van Jan met 
o.a. hardlopen wat hij heeft gedaan tot 35-jarige 
leeftijd. Ook heeft Jan in een club gezeten die zich 
bezig hield met touwtrekken in een club in Heen-
weg. Dat gebeurde in een team van 8 man en als 
“clubhuis” fungeerde de kroeg van de Nollenbar voor 
de toenmalige Jan en zijn teamgenoten. Een van de 
hoogtepunten in de sportcarrière van Jan was het Ne-
derlands Kampioenschap Bootvissen wat in 1989 in 
Stellendam werd behaald. Tijdens het interview heb 
ik Jan niet kunnen betrappen op veelvuldig gebruik 
van het bekende “ visserslatijn” en dat siert de mens. 
Crossen met Puch-brommers deed hij als zovelen 
al op de leeftijd van 12-13 jaar en met 16 jaar kwam 
de eerste officiële brommer in beeld en dat was een 
Zundapp GTS uit 1973 waarmee hij diverse keren de 
Hermandad te snel afwas als hij weer eens werd ach-
tervolgd hetgeen wel leidde tot enige voorzichtigheid 
in de weken daarna want die “Platte Petten” vergeten 
natuurlijk niets. Na deze machine kwamen er nog 
twee Zundapps type Goudhaan en een Kreidler in de 
schuur bij Jan.
Zoals bij iedereen van ons kwam de eerste auto bij 
de 18-jarige in beeld en dat was een VW Transpor-
ter waarmee Jan voor het landbouwbedrijf van zijn 
vader voor zijn werk naar de Groenteveiling reed.
Vanaf 15 jaar is Jan zelfstandig gaan werken met het 
telen van spruiten en prei totdat hij in 1979 een glas-
tuinbouwbedrijf is begonnen waar hij nu nog steeds 
actief in is.

Na al deze activiteiten op relatief jonge leeftijd is Jan 
in december 1981 getrouwd en uit dit huwelijk zijn 
twee jongens geboren; waarbij op 19 januari 2019 
de eerste kleinzoon en stamhouder is geboren en de 
interviewer nu tegenover een trotse Opa zit.
We keren weer terug naar de brommers en dat zijn 
dus de Oldtimers waarvan Jan de eerste kocht in 

Even kennismaken met: 



ongeveer 1999 en dat was een Zundapp type 517. 
Daarna volgde nog diverse modellen Zundapps en is 
er ook nu nog een witte Puch VS 50 voor de vrouw 
van Jan. Die Puch is een zgn “kikkerbek” met een 
origineel uitlaatpotje met twee pijpjes en kastjes on-
der het bagagerekje.

Jan was een van de leden van het eerste uur van de 
toenmalige brommerclub de Vrienden van het West-
land. De acte van oprichting van OBC de Oudcamp 
dateert van 1 november 2001 en op 14 september 
2004 is de club officieel ingeschreven met de Statu-
ten bij de Kamer van Koophandel. De club bestond 
aanvankelijk uit veel leden uit Maasdijk en De Lier 
en inmiddels wonen de leden in 34 verschillende ge-
meenten met Jan als lidnummer 87 op de ledenlijst. 
Zoals zoveel leden roemt Jan de leuke club met leden 
uit allerlei pluimage met allen dezelfde hobby en dat 
waar voornamelijk het principe “Ons kent Ons” een 
vast gegeven is.
De tochten worden bij Jan direct in de agenda gezet 
zodat hij slechts in geval van hoge uitzondering een 
rit moet missen.

Nadat voorzitter Peet Prins in december 2017 gestopt 
was met zijn functie binnen het bestuur moest er na-
tuurlijk een andere voorzitter achter de bestuurstafel 
komen en dat werd Jan van Staalduinen. Op de vraag 
of dat een langgekoesterde wens was werd er ontken-
nend geantwoord en geeft Jan aan dat hij bereid was 
het te willen doen als er niemand anders gevonden 
zou worden. Dit in het belang van de mooie club om 
deze te behouden door het aansturen en samen met 
de overige bestuursleden deze club te leiden. Het 
gevolg was dat Jan in september 2018 voorzitter werd 
en dus met de voorzittershamer achter de tafel mag 
zitten.

Op de vraag hoe het gaat en bevalt geeft Jan aan dat 
er 1 keer per kwartaal met het bestuurd wordt ver-
gaderd. Dat het “boekje”er niet meer is horen we van 
veel leden die het jammer vinden en dit wordt door 
het bestuur zeker onderkend. Zoals bij veel vereni-
gingen is het kostenplaatje hierbij zeker van belang 
want het maken en verzenden is een kostbare zaak; 
denk hierbij ook aan de kalenders die elk jaar worden 
gestuurd wat wij als leden maar zo gewoon vinden 
maar ook dit is een regelrechte aanslag op de clubkas. 
Een kleine verhoging van de jaarlijkse contributie 
was dan ook voor 2019 onvermijdelijk. (En voor 
hopelijk alle leden en de interviewer begrijpelijk). 
Samenvattend zegt Jan deel uit te maken van een leu-
ke club bestuursleden die hecht samenwerken in het 
belang van de mooie club OBC De Oudcamp.

Dan keren we nu weer terug naar het restant van het 
reguliere interview zoals jullie gewend zijn en dan 
is de eerstvolgende vraag wat de favoriete vakan-
tiebestemming van Jan is. Jan heeft met zijn vrouw 
diverse reizen gemaakt naar landen die wat verder 
liggen dan Belgie en Frankrijk maar maakt hiervan 
geen jaarlijkse gewoonte. Een midweek in Nederland 
wil nog wel eens plaatsvinden evenals met zo’n 10 
man een weekend brommer rijden is doorgaans heel 
gezellig. De Vierdaagse van Nijmegen hebben Jan en 
zijn vrouw inmiddels zo’n 12 keer gelopen zonder 
daar heel fanatiek voor te trainen om vroeg de finish 
te passeren; als ze in de middag aankomen kunnen 
ze altijd nog genieten van het specifieke sfeertje in de 
stad.

Ook is Jan een actief beoefenaar van de wielersport 
waardoor de racefiets met enige regelmaat uit de 
schuur komt om een tocht op het “stalen ros” te ma-
ken. Tochten voor het KWF en de Ride voor de Ro-
ses ontbreken niet op het palmares terwijl daar ook 
een tocht op staat van Milaan naar Nederland; en dat 
is volgens de interviewer iets wat niet elke toerfietser 
kan zeggen. 
Uit bovenstaande blijkt dat fietsen en wandelen tot de 
activiteiten behoren om in de vrije tijd te beoefenen.
Het lezen van boeken is niet zijn ding en Jan beperkt 
zich over het algemeen tot de krant en de nodige 
vakbladen.

Wat muziek betreft is Jan geen fan van harde mu-
ziek zoals house en heavy metal en dat soort werk 
maar gaat zijn keuze eerder uit naar oudere muziek 
en populair Nederlands waarbij Andre Hazes graag 
gehoord mag worden. Verder staat een bezoek aan 
een concert van de Stones in De Kuip nog in het ge-
heugen maar dat moet toch zeker wel zo’n 20-25 jaar 
geleden zijn geweest.
Het kijken naar films en series wat bij velen 
populair is valt niet onder de grootste lief-
hebberij van Jan.
Dan komen we nog even bij de vraag wat 
het favoriete drankje is en het antwoord zie 
je hiernaast.

Ik denk dat we met dit interview een aar-
dig beeld hebben geschetst van 1 van onze 
eerste leden en tegenwoordig de voorzitter 
van de mooie club OBC De Oudcamp.
De interviewer dankt Jan voor de gastvrijheid en het 
open gesprek wat we hebben gehad en wenst Jan en 
zijn medebestuurders alle sterkte en wijsheid om 
MET ELKAAR ONZE club te leiden.

Arie van Oudheusden.



Wie kent ze niet; al die stellingen die in gesprekken 
naar voren komen? Denk daarbij aan gesprekken 
waar je die ook maar kan horen en/of aan deel
nemen. Op je werk, bij je familie, in de kroeg, bij je 
sportclub of bij voorbeeld bij je brommerclub OBC 
De Oudcamp.
We gaan er eens een paar kort onder de loep nemen 
met bij elke stelling een foto om een en ander te 
accentueren.
We doen dat in willekeurige volgorde en pakken er 
drie uit een groot scala van voorbeelden:

Stelling 1.
Deze gaat over de gesprekken die we voeren over een 
actueel onderwerp waar velen van onze club mee te 
maken hebben en de meningen daarover soms nogal 
verdeeld zijn en dan wordt er nog al eens met een 
beschuldigende vinger gewezen naar onze “vriend” 
Mark Rutten. Dit onderwerp laat zich niet moeilijk 
raden en dat betreft uiteraard ons PENSIOEN.

 “Het staat als een huis”.

Stelling 2.
Deze gaat over een actueel onderwerp van de da-
gen waarin we nu (22-23 januari) zijn beland. De 
meningen en berichten op radio/tv vallen dagelijks 
als sneeuwvlokken uit de lucht. Daarbij denken we 
aan vertragingen en uitstel en dus beperking van de 
routeplanning bij het spoorvervoer. Zodra er een 
paar vlokken sneeuw vallen is Nederland in opperste 
paniek en is dit het beeld wat erbij hoort.

 “Het loopt als een trein”.

Stelling 3.
Voor deze stelling gaan we eens bij ONZE brom-
merclub OBC De Oudcamp kijken en verlangen we 
naar de start van het toerprogramma met hopelijk/
ongetwijfeld weer veel en mooie ritten die door onze 
routecommissie worden voorgeschoteld. Als de situa-
tie van plaatje 2 als sneeuw voor de zon vertrokken is 
komen onze “paradepaardjes” weer volledig gepoetst 
uit de winterstalling tevoorschijn zoals je kan zien op 
de archieffoto bij Café De Tiende Penning in Vier-
polders voordat deze werd gesloten.

 “Bij De Oudcamp doen ze het op wieltjes”.

Stellingen..... (Door Arie van Oudheusden).

Snertrit met Andre Ouwerling



Contact

Clubmiddagen | Ritten 2019

Voorzitter Jan van Staalduinen   
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

9 februari:
Clubmiddag
9 maart:
Onderdelenbeurs-Clubmiddag
13 april:
Clubmiddag
21 April:
Slimmerickrit
11 Mei:
Clubmiddag
18 Mei:
Slimmerickrit
26 Mei:
Voorjaarsrit

08 Juni:
Clubmiddag
15 Juni:
MiddenDelflandrit
07 Juli:
Monster rit
13 Juli:
Clubmiddag
10 Augustus:
Clubmiddag
24 Augustus:
Bradelierrit

07 September:
Rondje Poeldijk
14 September:
Najaarsrit
5 Oktober:
Breejedurprit
12 Oktober:
Clubmiddag
9 November:
Clubmiddag
14 December:
Snertrit

Snertrit 2018
Op 8 december werd weer de traditio-
nele ‘Snertrit’ gereden. Ondanks de barre 
weersvoorspelling viel het reuze mee en 
begon het pas aan  het eind van de mid-
dag te regenen. Er was weer voor een 
leuke rit gezorgd die langs plekken kwam 
waar ik nog nooit geweest was. Toch elke 
keer weer knap om zo’n rit uit te zetten.
Gezien de weersvooruitzichten was er 
best een grote opkomst en iedereen heeft 
genoten.
Wat ook weer te genieten was, was na-
tuurlijk de ‘snert’ die door de dames voor 
de vermoeide reizigers geserveerd werd. 
Zoals het hoort met Katenspek. Bedankt 
Renate en de andere dames voor een 
gezellige middag.
Frits


