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Van de bestuurstafel:
Beste leden,
2020 wat een gek jaar!
Corona heeft behoorlijk wat teweeggebracht voor
ons clubleven het is gewoon helemaal stil komen te
liggen, dit vinden wij uiteraard ook heel erg jammer.
Via onze website en facebook hebben wij jullie wel
geïnformeerd over de stand van zaken maar voor een
nieuwsbrief was er niet voldoende te melden.
Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief hebben we nog volop te maken met de dringende adviezen van ons kabinet en het RIVM.
De clubmiddagen en onze beroemde snertrit komt
hierdoor helaas dus ook te vervallen.
We gaan nu wel weer richting het einde van het jaar
en dat betekent dat we jullie toch vriendelijk willen
verzoeken om toch de contributie voor 2021 te voldoen.
Om het voortbestaan van onze club te kunnen
garanderen hebben we toch echt jullie bijdrage van
de contributie nodig, denk aan alle vaste lasten die
betaald moeten worden.

Omdat wij toch heel veel leden hebben die tot de
risicogroep behoren en wij zoveel mogelijk eventuele
besmettingen willen vermijden verzoeken wij jullie
heel dringend om de contributie van €20,00 per jaar
via de digitale weg dus via de bank te betalen.
Vermeld dan hierbij heel duidelijk je naam, straatnaam en clubnummer bij de omschrijving, je maakt
het voor onze administratieve verwerking dan een
stuk makkelijker.
Betaal je voor 1 december dan ontvang je kalender
voor 31 december in je brievenbus
12 december is er voor de leden die echt niet weten
hoe je via de bank een betaling doet de mogelijkheid
om contant te betalen.
Het clubhuis is dan open van 13.00 tot 15.00 uur.
De leden die contant betalen moeten aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, dus we willen dan
weten je naam, straatnaam en clubnummer.
Je ontvangt je kalender en clubpas dan ook gelijk
mee.
Let op er is geen mogelijkheid voor een versnapering
de bar is gesloten tijdens deze middag.

Verder vragen wij je om tijdens je bezoek aan het
clubhuis een mondkapje te dragen.
Uiteraard houden we ons dan ook aan de 1,5 meter
afstand.
In deze nieuwsbrief staat ook de agenda voor 2021
vermeld, wij hebben hier alleen de data voor de clubmiddagen vermeld dit heeft als reden dat het nu nog
steeds lastig om ritten te gaan plannen/organiseren.
Deze data zijn allemaal onder voorbehoud zoals
jullie zullen begrijpen heeft dit nog steeds te maken
met Covid19
Wanneer er versoepelingen mogelijk zijn gaan wij uiteraard weer zo snel als mogelijk een rit organiseren.

Het bestuur gaat er van uit dat al onze leden hiervoor
begrip kunnen opbrengen.
We gaan er van uit dat 2021 een jaar gaat worden
waarin we toch weer wat meer kunnen organiseren.
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 kunt dit aangeven in het clubhuis bij één van onze
bestuursleden maar je kunt ook even bellen naar de
ledenredactie 06-24478067

Overzicht najaars ritten over Voorne-Putten
Nadat ik in 2012 lid ben geworden van onze club
heb ik de eerste paar jaar samen met een dorpsgenoot uit Rozenburg (Van de Overkanters) als
assistent de najaarsrit over Voorne-Putten mogen
helpen organiseren. Vanaf 2015 heb ik zelf het
“stokje mogen overnemen” nadat mijn maatje
ermee gestopt was.
We weten allemaal wat de Corona-crisis teweeg heeft
gebracht met alle gevolgen die het heeft gebracht
met voornamelijk gevolg op persoonlijk gebied waarbij de nodige slachtoffers zijn gevallen hetgeen ook
wij als vereniging zeer betreuren.
Ook heeft dit invloed gehad op de activiteiten van
onze club OBC De Oudcamp die (terecht) alle activiteiten heeft moeten annuleren.
Denk daarbij aan de clubmiddagen, zomerritten van
Bram en de jaarlijkse ritten die op het programma
stonden en niet konden doorgaan.
In deze nieuwsbrief wil ik even de najaar ritten van
de laatste 5 jaar even in herinnering brengen die ik
heb mogen uitzetten en misschien is dit voor sommige leden aanleiding om die nog eens te rijden met
een stop bij de genoemde cafés/terrassen.
Uiteraard zijn het allemaal ritten over Voorne-Putten waarbij ik de laatste drie jaar een sponsor heb
gevonden die bij de visboer De Lekkerbek in de
Emmastraat in Rozenburg na het verlaten van de
veerboot werden getrakteerd op een lekker stukje
kibbeling. Dat dit enig oponthoud voor het verkeer
in de straat met zich meebracht is duidelijk en was
leuk om te zien en daar klaagde niemand over. Daarna was er sprake van “hergroepering” om de tocht te
vervolgen over de bruggen naar Voorne-Putten.
Hierna volgt een overzicht van de stopplaatsen waar

we onze pauze hebben gehouden voor het nuttigen
van een “hapje en sapje”.

2015

Toen zijn we gestopt bij Cafe de Tiende Penning in
Vierpolders die ook op Voorne Putten bekendheid
had als de “Suze-Bar” die inmiddels is gesloten maar
de bijbehorende cafetaria tegenover de middelbare
school is nog steeds een trekpleister voor studenten
en omwonenden.

2016

Onze stop was toen de eerste keer bij Paviljoen Breeze in Vierpolders aan de Brielse Maas dus op korte
afstand van de bruggen naar Rozenburg en bleek een
goede keuze te zijn.

2017

Bij de start in het clubhuis heb ik met Rob de Boer
overleg gehad of we wel of niet moesten starten
omdat het beestachtig weer was. Ik had vooraf met
de eigenaar van het restaurant/terras overlegd dat
we bij goed weer met 100 deelnemers zouden langskomen. Uiteindelijk zijn we toch gaan rijden met 19
deelnemers en zijn als een stelletje “Verzopen Katten”

2019

We hebben The Pub een “herkansing” gegeven voor
het fiasco van 2017 en dat pakte goed uit want we
hadden 120 deelnemers met fantastisch weer en heeft
The Pub een goede omzet gehad en wij genoten van
onze “sapjes en hapjes”.

aangekomen bij de afgesproken stopplaats The Pub
in de Europoort bij de ferry van P & O. Eigenaar Jan
had alle begrip voor de situatie en had toch de biertjes koud en ballengehakt en kroketten warm voor
dit “zooitje ongeregeld” die daarna met goed weer
naar de veerboot bij Rozenburg zijn gereden en nog
een sapje in het clubhuis hebben genoten om de deze
“ietwat” vochtige dag te evalueren.

2018

Dit was de eerste keer dat we met de groep een stop
hadden gepland in Brasserie De Rotterdammer in de
Botlek waar we uiteraard vooraf afspraken hadden
gemaakt omdat ze normaal in het weekend dicht

2020

We weten als iedereen wat er helaas vanaf maart dit
jaar heeft plaatsgevonden met het logische gevolg dat
onze club alle activiteiten terecht heeft moeten afgelasten. Laten we hopen dat de situatie een positieve
wending krijgt en we weer gezond door het leven
kunnen gaan.

1 oktober 2020

waren maar ons graag wilden ontvangen. Dit bleek
voor ons en voor hun een “schot in de roos” voor
tevredenheid voor uitbater en brommerclub met 100
deelnemers!!!

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

Dit is de datum van de sluiting/sloop van The Pub
waar we vorig jaar zijn geweest. Eigenaar Jan gaat
vanaf die datum door met “The Pub 2.0” aan de Elbeweg 1 3198 LC Rotterdam en dat is slechts een paar
honderd meter van zijn vorige zaak en heette tot nu
toe De Nieuwe Pionier. Deze zaak is gesloten in het
weekend en is dan is dan alleen open voor groepen
en uitsluitend op afspraak.
Arie van Oudheusden.

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

Even kennismaken met..........
Voor deze inmiddels min of meer vaste rubriek in
de nieuwsbrief is dit vanaf oktober 2015 interview
nummer:

Dus maar weer in de ledenlijst gekeken en een nummer geloot zoals je van mij gewend bent dat het op
zeer discrete wijze plaats vindt. Als iemand daaraan
twijfelt mag hij/zij bij de eerstvolgende loting daarvan getuige zijn en zelf het lotnummer bepalen.

47

uit de hoge hoed en
Ditmaal kwam lidnummer
dat staat op de ledenkaart van niemand minder dan:

Kees Joppe

Uit het lage nummer blijkt dat hij zo ongeveer behoort tot de “Mannen van het eerste uur”. Dus een
afspraak was gauw gemaakt en mocht ik afreizen
naar Maassluis om Kees en zijn vrouw in hun woning
te bezoeken. Gebruikelijk reis ik dan met een van
de (min of meer) betrouwbare schepen van rederij
Ottevanger en dat was dit keer de:

Bij aankomst komt onvermijdelijk de huidige situatie
m.b.t. Corona ter sprake zoals overal in ons kikkerlandje het geval is. Kees en zijn vrouw geven aan dat
de sociale contacten daardoor wel beperkt zijn maar
ze proberen zoveel mogelijk te wandelen, brommeren en genieten van de dingen die we WEL mogen/
kunnen doen en niet stilzitten bij de dingen die we
NIET mogen/kunnen doen. Daartoe behoort o.a. een
museumbezoekje wat wel kan met gebruik van bloktijden binnen de mogelijkheden en dan is het rustig
in het museum.
Na de hartelijke ontvangst met koffie en koek was het
tijd om over te gaan tot de orde van de dag. Door zijn
werk en veelzijdige belangstelling voor allerlei zaken
krijgt de lezer een duidelijk beeld van wie Kees is en

wat hij doet en/of gedaan heeft. De interviewer wenst
jou veel leesplezier bij het lezen van dit artikel.
We beginnen altijd met de doopceel en gevolgde studie van het “slachtoffer” en dan komen we voor Kees
op 28 november 1951 terecht; voor de goede orde
deze datum was de vierde woensdag van de maand.
Wie het niet geloofd moet het maar eens bij Kees
navragen. Kees was enig kind van de familie Joppe
en heeft tot zijn 23ste jaar in Haarlem gewoond waar
hij op de gebruikelijke leeftijd de basisschool ging
bezoeken en dat was de Dr. H. Bavinckschool. Na het
afstuderen aldaar ging Kees zijn studie vervolgen aan
de MULO. Na het behalen van het felbegeerde diploma had Kees het wel gezien met elke dag naar school
gaan en is hij gaan werken met daarbij de nodige
studies die gevolgd werden. We komen hier later in
dit verhaal zeker op terug want dat is de moeite van
het lezen zeker waard.
Een actieve sportman in verenigingsverband was
Kees niet maar hij had wel veel interesse in techniek
met o.a. radiobouwdozen en vanaf zijn 13de jaar was
er de interesse voor modelvliegen. Kees heeft toen
met wat vrienden zo’n modelvliegtuig gekocht en
die waren niet zoals we ze tegenwoordig zien op de
Landtong bij Rozenburg waar Kees bij de jaarlijkse
demo een vaste bezoeker is. De vliegtuigen waar Kees
en zijn vrienden mee vlogen waren toen niet de radiografisch bestuurde machines die we nu zien. Hun
vliegtuigen zaten met een lijn van ca 15 meter bevestigd aan de vleugel waardoor in een cirkel van zo’n 30
meter gevlogen kon worden terwijl met het hoogteroer de gewenste hoogte werd bereikt. Vaak hadden
die knapen een serpentine aan de staart gebonden en
was het de sport om de serpentine van een ander te
raken wat de eerste soort vandalisme werd.
Kees heeft op de Mulo wel softbal gespeeld wat ze
buiten deden en basketbal en volleybal wat in de zaal
werd gespeeld maar dat werd niet zijn hobby nummer 1, dus zijn er geen echte hoogtepunten bekend
van “sportman Kees”. Nu is Kees nog wekelijks 1
ochtend te zien bij een trimclub waar de conditie op
peil wordt gehouden.
De ouders van Kees waren aanvankelijk beiden Solex-rijders en als ze dan gingen rijden en de Solexen
werden naar buiten gehaald was de “jonge Joppe”
met zijn 12 jaar wel bereid om op de solex van zijn
moeder een rondje in de straat te rijden.

De vader van Kees kocht toen Kees 9 jaar was en groter en zwaarder werd een echte brommer en dat was
een Gazelle GA 50; en op deze brommer reed Kees
als 15-jarige zijn krantenwijkje om een paar harde
guldens te verdienen wat goed lukte zodat hij met
16 jaar een Sparta Super Sport kon kopen voor het
bedrag van maar liefst 300 gulden.
Daarna is er geen andere brommer meer geweest en
bleef deze onder een zeil in de tuin staan omdat Kees
na het beëindigen van zijn school op 17-jarige leeftijd
naar de Marine ging waar hij voor 6 jaar tekende als
beroepsmilitair en de brommer later verkocht werd
en dus kwam er met 18 jaar een 2de hands auto in
zijn bezit en dat was een Renault 10.
Zoals eerder gezegd had Kees grote interesse voor
radiotechniek en daarom koos hij bij de Marine het
vak van seiner/telexist wat alles met communicatie te
maken had, dit gebeurde o.a. met morse, lichtseinen,
telex, vlaggeseinen.
Berichten coderen/decoderen behoorde ook tot de
taken, want “de vijand” mocht die niet lezen. De eerste 9 weken militaire vorming kreeg Kees in Hollandse Rading en daarna ging hij in Amsterdam naar de
Marine-verbindingsschool voor de 1-jarige vakopleiding. Een uitgesproken “landrot” was hij niet, getuige
zijn werk op onderzeebootjagers en fregatten.
Na afloop van het contract kwam Kees in dienst bij
het Loodswezen Rotterdam als loodsdienst coördinator, waar hij verantwoordelijk was voor het indelen van loodsen die de zeeschepen van de rede van
Hoek-van-Holland naar de Rotterdamse havens en
de Europoort brengen en vice versa.
Het beloodsen en afhalen van de schepen vindt buiten in de Maasmond plaats d.m.v. een loodsboot en
snelle loods tenders, de grote diepstekende Geulschepen die naar de Europoort gaan worden door een
helikopter ver in zee op 57 km uit de kust beloodst.
Na 4 jaar was het weer tijd voor een verandering, dus
solliciteerde Kees naar de functie van radarwaarnemer op de verkeerscentrale in Hoek van Holland en
werd tot de opleiding toegelaten. Zijn taak bestond
uit het begeleiden van alle scheepvaart in zijn werkgebied. Dit heeft hij gedaan tot hij met 57,5 jaar als
senior verkeersleider met F.L.O. ging. Voor de lezers
die niet weten wat dat precies is; het is de afkorting
voor Functioneel Leeftijd Ontslag.
Al tijdens zijn werk was Kees nauw betrokken bij
het opleiden en examineren van nieuwe collega’s als
simulator-instructeur en docent nautisch-Engels en
Duits.
Na zijn F.L.O. is Kees doorgegaan met de opleidingen

voor verkeersleider, wat hem door zijn lange ervaring
op het lijf geschreven was en dat heeft hij gedaan tot
67 jaar en hij geniet nu van een welverdiende “oude
dag”.
Kees is in 1975 getrouwd met Richarda en zij wonen
nog steeds in Maassluis en zijn de ouders van een
dochter en een zoon en de trotse opa en oma van 5
kleinkinderen.
Het wordt nu weer tijd om over de brommers te gaan
schrijven en dat werd in 1995 de eerste Oldtimer
Brommer; een Zündapp CS 50 uit 1971 die hij nog
steeds in zijn bezit heeft evenals een Locomotief Modesto Automaat uit 1963 wat een prachtige machine
is en ze worden afwisselend gebruikt. Op de foto
staat Kees bij de Locomotief.
Kees ging wel eens met zijn zoon rijden en kwam
toen in contact met Jan Bokma en die heeft hem in
1996-1997 bij de (niet officiële) club gehaald en dat
waren “De vrienden van OBC”. Ook Bram die nu
nog de “geestelijke vader” van de zomertochten op
woensdag is was daarbij aanwezig. Later is in 2001 de
vereniging officieel geworden met statuten en reglement en inschrijving bij de KvK en is in 2013 het 12
½ jarig jubileum gevierd in de Tuinderij.
Het leuke van OBC zijn voor Kees de sociale contacten bij de clubmiddagen en de tochten op zaterdag met na afloop nog even gezellig samenzijn in
“Het Kassie” van Johan de Zeeuw. Kees is een echte
“Mooiweer-rijder” maar is daarbij niet de enige hoor.

De brommer van de interviewer blijft met regen ook
binnen behalve in 2017 met de najaar rit die door
Pluvius voorzien werd van een fikse hoeveelheid
hemelwater en dus weinig deelnemers. Kees doet
ook graag mee met de zomertochten, de openingsrit,
najaarsrit en natuurlijk de Snertrit.
De vakantie wordt graag doorgebracht in Duitsland
en Frankrijk waar dan een huisje wordt gehuurd en
de omgeving wordt bekeken en ontdekt. Als actieve
sport is er de sportinstuif op woensdag en veel wandelen; passief sporten is aan Kees niet besteed.
Lezen doet Kees graag en bij voorkeur Engels, Duits
en Frans. Het laatste boek was van Robert Ludlum
;”The Arctic Event”.
Voor muziek heeft Kees een brede belangstelling
variërend van klassiek, rock, blues, country en pop,
zodoende is zijn draaitafel regelmatig in gebruik. De
favoriete zangers zijn Stevie Ray Vaughan en Alanis
Morissette. Een orgelconcert wordt ook nog wel eens
bezocht.
Voor films en series zijn de Scandinavische Crimese-

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/

ries de favoriet en vers in het geheugen ligt nog “The
Crown”, een boeiende serie over het Vorstenhuis van
Engeland.
Buiten het brommeren en alle genoemde activiteiten is er ook nog in huis de modeltreinbaan met een
verzameling Märklin treinen.
Voor een Bock-biertje is Kees wel te porren terwijl
een glaasje whiskey ook wel zijn weg weet te vinden.
Kees en Richarda hopen dat de OBC De Oudcamp
nog lang blijft doen wat mogelijk is en dat we met z’n
allen gezond de toekomst in gaan.
De interviewer wil Kees en Richarda hartelijk danken
voor de gastvrijheid en de vele informatie die ze aan
de lezers hebben toevertrouwd.
Ik hoop dat ik in het begin van dit interview niets te
veel heb geschreven over de belangstelling van Kees
voor allerlei zaken.
Graag wil ik afsluiten door jullie allen veel gezondheid te wensen en pas goed op jezelf.
Arie van Oudheusden.

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 milieu
bewust zijn gaan rijden.
Dus kom op mannen en vrouwen laten we in 2020
lekker schoon rijden en schaf ook TRIBORON aan!!

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

Clubmiddagen 2021
09-01-2021
Clubmiddag

10-04-2021
Clubmiddag

10-07-2021
Clubmiddag

09-10-2021
Clubmiddag

13-02-2021
Clubmiddag

08-05-2021
Clubmiddag

14-08-2021
Clubmiddag

13-11-2021
Clubmiddag

13-03-2021
Clubmiddag

12-06-2021
Clubmiddag

18-09-2021
Clubmiddag

11-12-2021
Clubmiddag

Contact
Voorzitter Jan van Staalduinen

06-53370269

Penningmeester Michel Pronk

06-14002505

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 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

