
1  

1 
 

  Van Aad Samwel:  

                                           Biografie deel 4                      De jaren 1976-1980 

1976                                                                                                                                                               

Het nieuwe jaar bracht weer een nieuw bestuur. 

Ben Stiefelhagen als secretaris en Ed Homs als penningmeester.                                                        

Nieuwe voorzitter werd Aad Samwel, die met een programma met veel beloften voor méér en beter 

van alles en de leus A.F.G.A,N.G (Atlantisch Fonds voor Gebruik van Andersmansspullen, Nijptangen 

en Garageruimten) een nieuw tijdperk  inluidde.                                                                                       

Wat er op neerkwam dat er nu meer op het erf  op de Druivenlaan gesleuteld werd dan op de stoep 

bij  Mijnheer Abspoel. 

Het ledental was ondertussen gedaald naar 21 met nog 10 donateurs.                                                   

Van  de oorspronkelijke leden uit de eerste 5 jaar waren er nog maar drie over t.w. Dhr. Abspoel 

als erelid, Ruurd Bekema en Aad Samwel.                                                                                                 

Veel van de eerste leden waren intussen getrouwd, de kindertjes kwamen, dus vaak kwamen er 4 

wielen voor vervoer.                                                                                                                                  

Anderen hadden sneller of betrouwbaarder tweewieler vervoer gevonden, waren verhuisd of 

vonden de leden met de liberators achtergebleven sukkels. 

Wegens het 10 JARIG BESTAAN  organiseerden The Oldtimers voor het eerst een Int rally. en wel op 

de prachtige locatie Duinrell op 1 en 2 mei. . Zwembad en pretpark in huis, het strand dichtbij, zo 

luxe was het nog niet vertoont.                                                                                                                      

Het werd ook direct een groot succes met veel deelnemers.                                                                       

Op zaterdag werd er tijdens de toerrit een bezoek gebracht aan het auto museum in Leidschendam, 

de avond werd opgevrolijkt door een Disco!!, maar het was oergezellig en de rally -organisatie 

koorts van de Oldtimers zou hierna ook niet meer verslappen. 

Mijnheer Abspoel, ontving als erelid een eerbetoon in de vorm van een wandelstok met 

inscriptie, men vermoede dat  hij dat nog wel nodig zou hebben in de toekomst.                                      

Er werd gereden door een aantal leden naar de bekende treffens zoals Parijs, Zwolle, Zeeland , ´t 

Centrum en andere .                                                                                                                                                         

Vertrek plaats voor de meeste ritten was nu de Halve Maan in  Rijswijk, dit was makkelijker voor 

de meeste leden omdat éérst naar Den Haag centrum rijden en er dan weer direct uit te rijden 

ook een beetje lastig was. 
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 Abspoel ook op 2 wielen meester. Tot Zweden waar hij door alle spaken zakte, daarna    

nog alleen op 3 wielen gesignaleerd. 

 

 

 

     

 

    

 

 

 

                                      Wedstrijdjes in Tsjechië met veel bierzuipen.
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    Touwtrekken met landen teams in het Oostblok. 

       

      Prijsuitreiking door de voorzitter Aad S. op de 1e Int rally op Duinrell



3 

4  

 

   

 Onverharde wegen werden niet geschuwd op de reizen naar Yugoslavië 

 

 

Jan Willem kwam tot Warschau en dan hadden we de afstand rijders wel gehad .                                    

Er werd langzaamaan meer aandacht besteed aan de techniek, originele leger revisieboeken werden 

uit het Engels vertaald zodat een aantal leden in de club meer inzicht kreeg hoe een liberator nu echt 

in elkaar hoorde zitten. 

 

Er werd geklaagd door de voorzitter dat de opkomst van de leden bij ritten en treffens "bedroevend" 

laag was, Ondertussen waren er (oud)leden die veel reden overgestapt op een BMW , Guzzi of Honda 

en de rest zat met de kleine koters thuis. Kommer en kwel dus , maar er bleef  altijd wel een kern 

over die Europa onveilig maakte. De clubavonden werden wel goed bezocht en nieuwe 

vriendenclubjes ontstonden regelmatig in de club. 

 

De leukste Rally dat jaar was wel Ulicoten van Breda.                                                                                     

Dit omdat de H-D club Amsterdam kwam aanrijden met een stoet zijspannen waarop gemonteerd 

waren o.a.: een piano, bar met bierpomp, molentje met tuintje, massagebank, douchecel, alles 

werkend natuurlijk.                                                                                                                                                 

Het was gaaf, uiteindelijk werd de piano al rijdend opgeblazen met vuurwerk en toen was het laatste 

treffen weer voorbij dat jaar.
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    H-D CLUB Amsterdam met special zijspannen in Ulicoten. 
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Nieuwe leden dit jaar : Uit Hazerswoude ,Leiden en het Westland stroomden de nieuwe leden toe, 

er kwam weer wat meer jaren reuring in de club door deze jonge generatie, de club telde al 43 

leden. 

 

De Hell's  Boern uit Hazerswou de met o.a. Henk, Aad H. Willem, Jaap, John en Nico zorgden voor 

heel wat feesten en reuring in de club de komende jaren. 

 

 

Links: De "Hell's Boer’n  uit 

Hazerswoude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977                                                                                                                                                                     

Het bestuur werd herkozen, al was het penningmeesterschap al iets eerder overgegaan op Simon 

Verhoeff.                                                                                                                                                        

Simon was de opvolger in het sloopbedrijf van zijn vader.                                                                               

In zijn jonge jaren had hij hele rijen liberators met de lasbrander in tweeën gesneden onder 

toeziend oog van de marechaussee.                                                                                                               

Deze motoren waren van de openbare weg / stoep opgehaald omdat ze meer dan een jaar 

onbeheerd hadden staan te verroesten.                                                                                                           

Daar had hij in 1977 al behoorlijk spijt van, al kwam er toch een aardige verzameling "oud ijzer" te 

liggen op de zolder boven de werkplaats.
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Het seizoen begon weer met het openingsfeest in "De Loods"van de HDCA, verder de gebruikelijke 

ritten en rally´s.                                                                                                                                                           

De oldtimers organiseerden een eigen weekend met Pasen, dit jaar in Schoonlij met hunnen 

bedden bezoek toe.                                                                                                                                                  

Het Paasweekend zou de jaren hierna een vaste plaats krijgen op de kalender en werd goed 

bezocht door de leden met vrouw en kinderen.                                                                                            

Het werd hierdoor langzaamaan meer een familie vriendelijke club.                                    

Het Oldtimer treffen werd weer gehouden op Duinrell, de toerrit verliep o.a. over de Scheveningen 

pier en dwars door Den Haag, dat kon toen nog.                                                                                                  

Verder werd het wel wat ongezellig omdat er (toen al) hier en daar wat gesloopt en gejat werd 

door motorrijders van bedenkelijke clubs.                                                                                                         

De opbrengst van dit weekend was 200 guldens in de plus, maar dit werd weer afgeschreven 

omdat de schade op de camping betaald moest worden. 

Aad S. schreef 24 hoofdstukken (1 voor elk lid) over hoe een liberator degelijk en betrouwbaar 

opgebouwd diende te worden.                                                                                                                          

Hij moest zich in deze materie verdiepen omdat hij plannen had om bijna de halve wereld  te 

doorkruisen.                                                                                                                                                                

De kennis werd in ieder geval ruim gedeeld aan de dikte van " De Spiegel" te zien. 

In Amsterdam werd de enige race ooit gehouden voor liberators in Nederland , dit op een smal 

circuit. Het vlotte goed maar toen een lid van ´t Centrum bijna dood tegen een boom was beland 

werd de race uiteindelijk afgevlagd. Die werd wel voortgezet, maar op de fiets en onder leiding van 

de voorzitter werd de eerste prijs behaald, zo als dat hoort. 

Door het bestuur werden weer de meeste km´s gemaakt. Ben reed met zijn José naar Griekenland 

op zijn net opgeknapte lib. en Aad vertrok met Kitty naar Nepal en verder met zijn nieuw 

opgebouwde WLA met zijspan.                                                                                                                

Een paar leden reden naar Polen maar verder is er niet veel terug te vinden over de ritten. 

De club zat dus zonder actieve voorzitter op dat moment.                                                                           

Hier en daar werd het opgelost door de andere bestuursleden, maar definitief werd er pas het 

volgend jaar een nieuwe voorzitter gevonden.                                                                                           

De oldtimers verzorgden dit jaar de vergadering van de Nederlandse en Belgische clubs weer, er 

werden veel motoren gestolen, dat moest aangepakt en de inkomprijs van de rally´s werden te hoog 

bevonden.                                                                                                                                                                    

Het geven van bekers als prijs moest maar afgeschaft worden zodat er minder kosten gemaakt 

zouden worden en de entree prijs omlaag kon.. enz. , enz. 

 

1978                                                                                                                                                                           

Er was toch weer een bestuur gevonden na een aantal maanden met een half bestuur:   voorzitter: 

Jan Willem Boon;  secr. Jos van Berckel; penn. meester: Rien Weijgertse. met als manusjes van Alles: 

Henk Vogelaar en Hein Hoogeveen. 

Tot groot verdriet van  de nieuwe voorzitter stonden er ineens 200 WLA´s te koop bij Moto Lux in 

Amersfoort.                                                                                                                                                           
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Hij had net 4 jaar van alles afgereden om er een bijna nieuw uit onderdelen te kunnen opbouwen 

en  nu stonden er hele rijen....                                                                                                                          

Wat Later dit jaar werd Larry Elias lid, hij bood direct ook onderdelen aan in het clubblad zodat de 

onderdelen voorziening in de club de goede kant opging. 

       

     Aad Samwel ergens in de buurt van Karin Towt, Afghanistan. 

                            

                         Larry aan het sleutelen aan "een Griek" op de Druivenlaan.
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De " Amerikaanse " verkoop werd geïntroduceerd, het omslag werd vernieuwd  en er werd trouw 

vergaderd elke 2e vrijdag v.d. maand in Don Bosco.                                                                                

De spiegel stond weer vol met techtips van div. leden en tekeningen van o.a. Wilma. 

Aad S. schreef het halve krantje vol met verhalen over de hippieparadijzen die hij bezocht op zijn 

WLA in Azië en de nieuwe leden probeerden ook hun grenzen te verleggen door uit te waaieren 

over Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto's waren er nog niet echt in het clubblad, getekend werd er des te meer.
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Op het laatste moment werd er toestemming gekregen om een rally te organiseren in sept. bij 

‘s-Gravenzande.                                                                                                                                           

Op Duinrell konden we niet meer terecht wegens de ongeregeldheden  in het voorafgaande jaar.  

Er werd weer meer gereden door de leden en vaak waren de Oldtimers de (bijna) grootste club 

op de treffens.                                                                                                                                         

De rally in ‘s-Gravenzande verliep goed al was het meer een kampeerweekend met wat strand 

activiteiten dan een groots opgezette rally. 

 

 

  Strandrace op het het strand met 2 special libs tijdens de Rally in ’s Gravenzande. 

  Op de motor Ben Stiefelhagen.  Rechts Jos v Berckel, Ton Wijnmalen, Willem. Links: Paultje , Aad  

H. , Fer en Chris. 

Een paar leden waren ondertussen bezig met alle WL(A) onderdelen te kopen die er maar te vinden 

waren.  Jan Willem B. verzuchte in " De Spiegel"   “Onderdelen zeldzaam? Vergeet het maar" .                   

Hij vond of hoorde over nog genoeg legerstock, dus zeldzaam was relatief in deze periode.                  

Larry E. was op zijn zolder een verzameling aan het opbouwen van zeldzamere onderdelen voor de 

verkoop en Aad S. was na terugkeer van zijn reis naar Nepal begonnen mijn zijn bedrijf Samwel´s 

Saddlery  , met revisie werk, onderdelen,  tassen en zadelmakerij.                                                                  

Het was dus dringen op de markt, maar de tijd was er rijp voor want "iedereen " wilde zijn WL 

perfectioneren  of zelfs een nieuwe bouwen .                                                                                        

Blijkbaar waren de inkomens zo gestegen dat er ruimte was voor leuke dingen in het leven. 

 

1979                                                                                                                                                                                        

Veel Oldtimers waren over de wereld  uitgewaaierd, er waren maar liefst 8 regio´s, variërend van 
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oost Afrika via zuid Amerika to Rusland................                                                                                             

In de loop van het jaar waren maar liefst 50 leden ingeschreven als lid, een nieuwe mijlpaal dus!!!! 

Leo Hoogland nam het secretariaat waar , en het bestuur bestond vanaf die tijd meestal uit 7 leden   

w.o. toercommissaris(en) en technisch medewerker.                                                                                 

Wilmaatje tekende het blad mooi vol en er werd veel tech talk geschreven omdat  bijna iedereen nog 

moest leren  hoe zijn liberator pechvrij op de weg te houden.                                                                      

De treffens werden de laatste jaren   regelmatig verpest door motorrijders van outlaw clubs.            

Om de sfeer te verbeteren en ongewenste rijders buiten te houden was er een "Tourpaspoort" 

ingesteld, uitgegeven aan de leden van officieel aangesloten H-D clubs.                                                       

Dit had wel resultaat want de Oldtimers reden weer vaker naar de treffens van andere clubs. Aad S. 

klaagde wel al dat er b.v. bij een toerrit van HDC Breda 60 Electra´s op de stoep stonden en maar 4 

liberators. 

De Oldtimers waren toen al de club die het rijdend erfgoed op de weg hield, al zou het nog vele  jaren 

duren voordat de nieuwe Harley's  min of meer geweerd zouden worden   uit de club. 

Wel werd er door de club een int.  rally georganiseerd op Don Bosco, het was nog niet druk maar wel 

gezellig en een trend was gezet, dit zou voor The Oldtimers tot op heden het bindende treffen zijn. 

Mac Taple was de Beatle cover band die de eerste jaren de sfeer er goed inbracht 

Met de kerstvakantie werd er naar Baarle Nassau afgereisd. , er werd gedouwtrapt onder leiding van 

Sjaak en oude en nieuw gevierd met hulp van Marieke die Champagne uit vaders kelder had 

geplunderd. ( die had een wijnwinkel). 

1980                                                                                                                                                                                  

Jan Willem Boon trad af en was dus  per direct  Scheidende voorzitter( hij was niet getrouwd); 

Voormalig voorzitter en Ex voorzitter. Misschien wilde hij er wel graag vanaf , wie weet.                      

Jan Willem had 2 motorblokken opgerookt in 500km , maar werd ruimschoots overtroffen door Larry  

die er naar vermeld 4 had opgerookt in 100 km.                                                                                                         

Inrijden moest nog uitgevonden worden misschien of had er iemand in Delft weer een wonder 

oliepomp uitgevonden?!                                                                                                                             

Nieuwe voorzitter werd Jos van Berckel, waarmee de Westlandse inbreng bijna regel werd.                  

Verder in het bestuur: Leo Hoogland, Rinus Weijgertse, Ronald Oudshoorn, Henk Vogelaar, Ben 

Stiefelhagen , Aad Heijmans en Aad Samwel. 

Verder werd er in de clubkrant van alles geschreven, weer veel techtalk, maar ook prijzen van 

bedrijven die Lib. onderdelen aanboden zoals Moto-lux.                                                                                        

Paar voorbeelden: frame fl. 650,00 , benzinekraan fl. 120,00 , veldspoelen voor dynamo per set fl. 

60,00.                                                                                                                                                                        

Dit waren voor die tijd toch wel hoge bedragen, gelukkig waren er leden die hun bijdrage leverden en 

veel onderdelen voor redelijke prijzen aan de man brachten.                                                                                

De nieuwe Harley´s bij Maaskant de importeur kosten ongeveer 15000 florijnen. met maar liefst 

10.000 km garantie!                                                                                                                                           

Daar kocht je ook een hele mooie auto voor dus storm liep het niet in die tijd, al waren het er wel wat 

meer dan de 3 of 4 verkopen in de 60er jaren. 
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Groot  feest al in Maart door de Hell´s Boer´n in Hazerswoude,  het nu beter georganiseerde treffen 

op Don Bosco, een Paasweekend In Baarle Nassau met veel Brabantse gezelligheid en andere 

activiteiten zorgden ervoor dat er binnen de club genoeg te doen was.                                                       

Er werd gereden naar Tsjechië, Denemarken,  Noordkaap , Polen en verder.                                       

Sjaak schreef zijn eerste verhaal in " De Spiegel" , en droomde / schreef al snel dat hij de steile wand 

bereed op een BMW!?, twee trauma´s in één dus zogezegd. 

 

 

 

De rally op Don Bosco werd nu opeens al goed bezocht, , er werd Honda  gesmasht  en 300 

bezoekers vonden hun weg en zouden trouwe bezoekers worden...  

 

               

Zie volgende pagina. 
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          Drukte op Don Bosco. 

 

 

 

 

 

 

Zie volgende pagina.
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      Honda smashing, eerst van het dak gegooid, dan in de fik en daarna blussen.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Jaap van Vliet aan het werk.



11 

15  

 

Tserk Boonstra werd bijna geboren op Don Bosco, dank zij haar BMW kon moeders  net op tijd het 

ziekenhuis bereiken.                                                                        

Arretje had veel last van bonkende oversekste medeleden in spondes in Tsjechi.                                      

Sjaak verhuisde met behulp van zijn zijspan WLC combinatie waarbij een la openschoot van een kast 

en de seksboekjes  die eruit vielen tot grote consternatie zorgden op het Rijswijkse plein.                             

En zo was er altijd wel wat te melden in het maandelijkse drukwerk. 

 

  

Met de club weer onderweg, Ed ,Ben, Joseé, John, Hans e.a. 
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