Biografie geschreven door Aad Samwel DEEL 5 De jaren 1981 – 1985.
1981
Het bestuur was nog ongewijzigd, maar omdat de pres. al vertrokken was naar het buitenland nam
Leo Hoogland het voorzitterschap voor 1 keer over.
In febr. nam Larry Elias na stemming het stokje over van Jos van Berkel omdat die dus plots
vertrokken was naar Liechtenstein wegens een nieuwe baan.
Wilma kocht eindelijk een echte H-D, een KH die bij Aas S. opgehaald werd.
Die was niet thuis, want hij was net vertrokken naar Polen om zijn onderdelen fabricage in goede
banen te leiden.
De buurman vertrouwde het niet, belde de politie , maar de nieuwe eigenaren werden niet gesnapt
omdat de vrouwelijke agent bij Aad z'n bruggetje zonder vangrail het politie voertuig pardoes de
sloot inreed.

Beroemd Schilderij van ons lid Wilma de Boer. Het bestuur is geportretteerd!
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De halve club ging gezamenlijk op Rock and Roll les bij Dansschool van der Meulen, want The Stray
Cats hadden een revival ontketend en daar profiteerden de rockers onder ons natuurlijk van.
Er werd door een twintigtal Oldtimers ingeschreven, ook de vrijgezellen en er werden allerlei
acrobatische foefjesgeleerd.
De salto, de flirt, de heupzwaai, trui uittrekken, de twirl, en nog vele variaties werden er in geramd.
Zonnebrillen werden aangeschaft, brylcreem kwam uit de kast van opa of nieuw gekocht en de toer
van de Oldtimers langs de regionale disco's kon beginnen.
Mac Taple , onze club huis-band, trad een keer op in Hazerswou, wij er dus heen, met deels vetkuif en
de juiste kleding.
Onze leden dansten hun dansje, de meisjes vlogen door de lucht, na afloop waren we het nog niet zat
en werd het feestje voorgezet bij Kleffe Ger alias het Vuile Hemd.

Ken en Marlice in 1973 !
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Ken werd eindelijk lid, zijn Liberator had hij al vele jaren maar hij moest zo lang wachten omdat eerst
de kindertjes gemaakt moesten worden en hij zijn eerste Liberator totaal los reed tegen een auto, in
zijn proefrijbewijs periode, ergens rond 1973. (zonder schuld overigens).

Vetkuif uit de club.

John Pauli tijdens "optreden" in de Bijenkorf .
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Jongste lid van de Oldtimers, geboren bijna op het Don Bosco treffen.
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Het Paasweekend in Eersel was weer top.
Mister motor verkiezing op zaterdag ( in onderbroek).
De meisjes gaven punten dus dat was al hilarisch genoeg.
Om 12 uur 's nacht kampioen ver of hoog pissen. (hoog pissen was gevaarlijker want dan kon je je
eigen kop onder zeiken).
Het was onderbroekenlol, maar heel langzamerhand waren "de meissies" er ook aan gewend, en
namen ze de kinders mee.
Andere treffens dit jaar door de club gepromoot; Rit Den Bosch, 10 jaar Eagle weekend, Rit
Amsterdam, rally Les Morfals, en rally H-D Antwerp.
Piet van Rijn deed zijn intree in de club met een zeer verantwoorde intro in de Spiegel en menig lid
zou zijn gebitje later aan hem toevertrouwen.
De douwtrap competitie tussen Ronald en Sjaak liep dit jaar spaak.
Sjaak scheet een bosje vol na overmatig spiritualiën gebruik, Ronald die achter hem liep belande
daarin en door de taaiheid van het goedje was het oneerlijk spel, waardoor de eind uitslag zeer
discutabel was en een van de twee leden er de brui aan gaf.
In deze jaren waren de eigen weekenden in elk geval in het teken van Paal, Pies, Poep, Onderbroek
verkiezingen e.d.
Er moest dus op de Macho manier uitgevochten worden wie de grootste had (mond?).
De Harley fabriek werd verkocht aan het management omdat er onder AMF een zooitje van was
gemaakt en de leden begonnen meer met DS'en rond te rijden i.p.v. op de motor.
De verlokkingen buiten de club waren moeilijk te negeren maar gelukkig bleef de harde kern de club
trouw en wilde zijn pensioen halen al rijdend op een WL (A, C, H), of ander oud gebakje.
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Het 15 jarig bestaan werd gevierd in Lunteren, daar hadden de Oldtimers al eerder feest gevierd,
helaas was het niet zo druk, de datum was eerst fout doorgegeven, het weer zat niet mee, maar
gezellig was het als vanouds.

Veel schermen en zijspannen, de kinders moesten ook mee naar Lunteren

Op 13 juni waren we te gast weer in Brabant.
Nu in Aarle Rixtel alwaar een nieuwe generatie Harley rijders the Holy Grail ontdekt had.
Enfin het was Brabant en ze zouden wel een stempel zetten op het Harley gebeuren.
Het was bier aan de meter, eieren eten tot je er bij neer viel en andere slapstick, maar lollig was het
wel.
Later zou deze club de grootste H-D swapmeet en show organiseren in het zuiden des Land's voor
vele jaren.
Don Bosco stond weer op de planning, het werd alsmaar drukker maar de vele handen die
meehielpen zorgden er wel voor dat het een goede naam opleverde voor de Oldtimers als organisator
van een evenement.
De eerste barsten waren wel te zien omdat er door een aantal bezoekers misbruik gemaakt werd van
onze gastvrijheid.
Aad, Theo,?? en Ken ontwierpen en bouwden in de kelder van Don Bosco alle apparaten voor de
behendigheidsproeven en later de race driewielers.
Dat was een nuttige en zinvolle besteding van de dinsdagavond in de winter en voorjaars weken want
anders moest je thuis zitten om met moeders naar haar favoriete TV programma te kijken.
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Ton Wijnmalen bij de bekende poort met banner.
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Rustig momentje op het middenveld tijdens het voorprogramma.

De eerste voorstellen werden gedaan om de club om te vormen tot een club gericht op oldtimer
Harley ‘s, hiervoor zou dan een leden stop ingevoerd gaan worden .
Reden was dat er al 100 leden waren, waarvan vele op moderne motoren, de oude leden waren bang
dat de identiteit van de club verloren zou gaan.
Heftige vergaderingen volgden hierop maar uiteindelijk werden er wel besluiten genomen die dit vast
legden.
Ook werden de nieuwe leden eerst aspirant lid en pas na een jaar evt. toegelaten als volwaardig lid.
Er werd een inbrandapparaat aangeschaft waardoor er nu eindelijk foto's afgedrukt konden worden
in het (soms onregelmatig) verschijnende clubblad.
Er werd een goedkope collectieve verzekering gevonden bij Kraemer a fl. 70,00 en de 60 dagen kaart
werd door de meesten gebruikt omdat er nog geen MRB vrijstelling was in die jaren.
In dec. waren de rockers nog even te gast in Leiden, voor een Radio uitzending van de 250ste
uitzending van de 'Rock and Roll methode”.
Mac Taple speelde en de vonken vlogen er vanaf bij onze deelnemende leden.
De snertrit van Breda werd onder winterse (sneeuw!!) omstandigheden maar liefst door 5 leden
bezocht, verder werd er niet veel gereden in club verband.
Het jubileum (15 jaar) weekend in Lunteren werd maar door 20 man bezocht, dat was wel matig met
de 100 leden....
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1982
Het bestuur: Larry Elias / Ella Verhoog / Aad Heijmans/ Rinus Weijgertse / Hans Verhoog / Aad
Samwel / Ton Wijnmalen en Piet van Rijn.
De statuten werden weer eens gewijzigd.
Op de ALV werd er gestemd over de div. wijzigingen.
Uiteindelijk werden de wijzigingen doorgevoerd. Een van de grootste veranderingen was art 11
waarin het bestuur een bindende voordracht kon doen om aspirant bestuursleden gekozen te krijgen.
Een niet door het bestuur voorgestelde kandidaat kon zich verkiesbaar stellen door de
handtekeningen van 10 leden te vergaren .
Dit nieuwe artikel gaf doorgaans geen probleem omdat er zelden meer dan één kandidaat per functie
was.
Echter, 12 jaar later in 1994, liep het geheel uit de hand door dit artikel, dat werd dus een roerig jaar.
De club trad dit jaar toe tot de FEHAC.
We waren solidair met deze federatie om onze belangen te behartigen tegen de overheidsregels die
het steeds moeilijker maakten om van onze hobby te genieten.
Denk aan uitlaatgas geluid en emissies, kenteken problemen bij schuurvondsten e.d.
Zonder de FEHAC hadden we anno nu grote problemen gehad om onze tweewielers op de weg te
houden, al was het in eerste instantie een automobiel clubje.
Er werd gereden naar Antwerpen en Frankrijk door o.a. Larry, Aad en Henk J.
De club organiseerde de sportdag(6 kamp) voor de H-D clubs op Don Bosco.
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Het voetbal team van The Oldtimers.
Geplande club activiteiten in 1982:
Paasweekend te Vierhouten, Voetballen in Bokhoven, Weekend Terschelling, open Huis Don Bosco,
Int weekend Don Bosco, jubileum weekend Lunteren en najaarsweekend in Oostkapelle

Aad H., Jos en Regien onderweg naar?
Verder werd de spiegel nog steeds gevuld met "leuke" witzen zoals "ken je die mop van die Harley
Rijdster met die leren broek?? Die heeft leren pijpen!.
Regel was dat er elke maand een spiegel uitgebracht werd, de invulling was soms van ondergeschikt
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belang, veel plak en knipwerk, het was echter wel een stabiel element in de club die alles bij elkaar
hield.

Superrally terrein in Frankfurt.

De super rally in Frankfurt werd door een aantal leden bezocht.
Niks slechts over onze oosterburen maar Hans Reymerinck vond het allemaal prima en zeker het eten
, terwijl schrijver dezes, ook aanwezig het helemaal niks vond en wel speciaal het eten.
Ed (Homs) brandde een gat in zijn zuiger op de terugweg.
Met een gangetje van 30 op de snelweg heuvel op was niet zo prettig, dus besloten ze de trein maar
te nemen.
Op dat moment stopt er en busje met wat Germanen, na 5 minuten overleg brachten ze Ed naar huis
in Rijswijk.
Snel even eten bij de Chinees, en ze waren al weer op de terugweg.
De fietsen uit WW11 en die geconfisqueerde kuilen op het strand waren voorlopig even vergeten bij
de fam. Homs.
Aad reed naar de rally in Tsjechië, (natuurlijk in 1 dag Henk) waar hij pas om 11 uur aankwam wegens
drie lekke banden omdat hij zo nodig die originele Firestones uit 1943 moest monteren en drie
bekeuringen wegens het niet dragen van een bril.
Hierna direct door naar Polen met als extra bagage een leger PU plunjebaal met 70 kg extra eten en
andere benodigdheden zoals maandverband , condooms en koffie, omdat die tijdens de staat van
beleg ( bijna burgeroorlog ) in Polen niet te krijgen waren .
De grens was eigenlijk dicht tussen Tsjechië en Polen, maar omdat hij een zakenvisum had en de
sirene moest uit proberen van de grensbewaking snelde hij toch de grens over.
Bij elke stad blokkades met Zomo's, een oorlogssfeer dus, vlak voor Warschau nog even een race
gewonnen met een polski Fiat 126p met 83 miles op de teller en toen even relaxen bij de Warschause
vrienden(innen).
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De rally op Don Bosco werd natuurlijk weer drukker bezocht dan het jaar daarvoor, maar liefst 400
inschrijvingen, 400 kratten bier werden leeg gezopen.
Er waren 396 inschrijvingen met maar 30 Oldtimers om de boel draaiend te houden, dat gaf
langzaam aan wel problemen.
Veel geschrijf in de media over ons I.W. dit jaar, komkommertijd ten top.
Vooral Nieuwe Revue maakt het bont, vond ons een slap aftreksel van de Hell's Angel mentaliteit, die
hadden onze opzet dus echt hélemaal niet begrepen.
Ook werd er vergaderd met de andere Europese clubs hoe we als onafhankelijke overeind konden
blijven tussen de toen al opdringerige bikers.

Int. treffen Don Bosco : Honda Smashing, de motor werd vanaf het dak naar
beneden gegooid , de fik erin, bloed eruit en daarna geblust...........
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Veel Oldtimers reden mee met de 5 mei optochten, op deze foto met Engelsen vanaf
Hoek van Holland naar o.a. Den Haag.

De Oldtimers waren dit jaar eindelijk ingeschreven bij de KvK.
Zodoende kon er een eigen girorekening geopend worden en liepen de betalingen niet meer via de
aangestelde penning meester.
Belangrijk was vooral dat de aansprakelijk nu niet meer hoofdelijk op het bestuur terechtkwam,
maar bij de club als zodanig.
13

1983
Tijdens de Alg. ledenvergadering van 21-1-1983 evalueert de secr. het afgelopen jaar , er waren
geen diepte punten, alleen zou de opkomst van de leden wel wat omhoog mogen.
Er waren 31 leden aanwezig op de ALV van de 60 leden en ook op de treffens is de opkomst niet
altijd even hoog.
Aad Samwel heeft het voorzitterschap overgenomen en Hans v.d. lelie is de nieuwe penny,
toercomissie Henk Janse en Harry van Schie.
Toch geen heftige verkiezing dit jaar, iedereen was blij dat er weer een bestuur was.
Door Aad worden de eerste voorstellen gedaan om het IW alleen toegankelijk te maken voor
motoren tot 1966.
Hier wordt nog over nagedacht, men is natuurlijk bang voor een grote terug val, maar de laatste 2
jaren liep het ook bijna uit de hand met 400+ deelnemers.
Don Bosco is ook niet meer zeker als vaste locatie omdat ze niet aan teveel traditie willen
meewerken.
Het nieuwe bestuur moet het dus maar weer opnieuw uitvinden.
Het Paasweekend liep weer uit op kaarten, Jan Willem, Aad S., José en John bleven 21en tot 6 uur in
de ochtend.
Omdat er niks te sleutelen was en buiten een bezoek aan de lokale bingo avond verder ook niks te
klooien viel was dit het ultieme tijdverdrijf des nachts.
Met de club de eerste keer naar la Roche in de Ardennen met Hemelvaart.
Deze pittoresk gelegen camping zou ook weer een pleisterplaats worden voor veel oldtimers in de
komende jaren, lekker toeren door de heuvels was wel véél leuker dan op onze rechte weggetjes.
Larry was het jaar daarvoor in Finland geweest , dat was uitermate goed bevallen, dus dit jaar met
wat meer Oldtimers naar het hoge noorden om de H-D rally daar te bezoeken.
Theo en José haalden Denemarken maar net, dus Finland niet, de rest heeft het naar zijn zin gehad
ondanks of dankzij de dure alcohol.
Dit jaar meer muggenspray meegenomen, dus het enige ongemak werd ook geëlimineerd.
Op de terugweg reed dit ploegje nog even langs Mr. H-D in Zweden met heel wat echt oud spul in zijn
kelder, o.a.
De Harley club Brno in Slowakije bestond al 20 jaar, dus veel ouder dan onze club.
De Oostblokspecialist Aad moest er weer heen en terug via Warschau, dus tijd om een voorwoord te
schrijven was er bijna niet meer, de rest van het bestuur ving het gelukkig goed op.
Aad kwam terug met de eerste PAV aanhanger én een zijspan uit Polen vol met zilver in het frame,
vriendelijk zwaaien bij de grens moest het allemaal maar mogelijk maken.
( zijspan en aanhangwagen tegelijkertijd aan de motor waren verboden in die tijd, over het zilver
zeggen we maar niks)
Daarna reed hij nog even een rondje Portugal met zijn nieuwe vriendin, die natuurlijk flink zadelpijn
had na de 5000 km , die verkering beklijfde dan ook niet.
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De Morfals in Frankrijk hadden 3000 liter bier klaarstaan, tijd om daar ook weer eens heen te gaan.
Lekke banden en gebroken kettingen zorgden voor wat ongemak, maar we kwamen toch vaak terug
in La douche France omdat de sfeer net of toch wel heel anders was dan bij ons.
Dit jaar geen I.W. , Don Bosco wilde niet meer meewerken door de problemen die waren geweest.
Het bestuur beraadde zich en na een paar gesprekken met Hennie, het opperhoofd van Don Bosco
werd er een nieuw voorstel gedaan om de rally alleen te houden voor Amerikaanse motoren van
voor 1960.
Dit nam gestalte aan in de wintermaanden en gelukkig kon er in 1984 dus toch weer een I.W.
gehouden worden op Don Bosco.
De nieuwe tourcommissie Henk J. en Harry van Schie organiseerde 10 dag ritten en 4 clubweekenden, deze werden redelijk bezocht gezien het dalende ledental in het algemeen.
Sjaak schreef weer zijn jaarlijkse sinterklaas of kerstverhaal en de wietlucht stoomt er weer vanaf,
want een nuchter persoon kan het echt niet verzinnen als ik dit weer eens nalees.
1984
De ALV wordt steeds korter, er is zelfs tijd voor films en dia's, Larry en Hans Verhoog treden af als
bestuurslid en worden bedankt met een aandenken.
Nieuwe secretaris wordt Aad Heymans met Richard Herman als 2e secr. Theo Borsboom en Harry als
toercommissie en Henk nu weer als redacteur als de vieze man.
De voorzitter Aad schreef een A-4tje vol over de problemen met de aanhef van het voorwoord.
De voorzitter wil natuurlijk iedereen bereiken in de club, daar ben je voor.
Door de verschillen in aanhef blijkt door de jaren heen toch dat de verschillende voorzitters
verschillende ideeën hadden wie er in de club zaten, of misschien een bepaalde lichting leden wat
meer wilde bereiken. D
De aanheffen waren als volgt in oplopende jaren, de voorzitters mogen jullie er zelf bij bedenken.
"Beste vrienden", "Waarde vrienden", " Geachte vrienden", "niks'," Beste leden", 'Hi Fuckers",
"H. F.", "Hallo", "Hallo allemaal", "Hallo luitjes", " Beste leden". "Hi Folks".
Dit dilemma toonde wel aan dat het moeilijk was voor het bestuur om iedereen te
vertegenwoordigen, het was of te braaf of te close of te afstandelijk of te ruig.
Maar dat heb je met een clubje als de onze met zoveel eigengereid volk van tandartsen tot
stratenmakers nu eenmaal.
Henk Janse wilde vlammen gespoten hebben op zijn tank, Theo wilde daar wel voor zorgen door de
Wide Glide in de fik te steken.
Larry slaagde voor het staatsexamen handelskennis zodat hij aan een officiële toko kon gaan denken
en Aad H. heette voortaan SPEKNUM, omdat hij op een magnum leek als hij in een Ferrari zat...
Clubweekenden weren verreden naar Schin op Geul, de Ardennen en Bavel.
Dag ritten en Rally's o.a. naar Aviodrome, Eagle , Putte, HD Liberator, HDCN ritten, Shipley,
Denemarken, Zwolle en de jaarlijkse puzzeltocht.
Het I.W. ,dit jaar voor het eerst voor motoren tot 1960 was weer een succes.
Iets kleiner, maar gemoedelijker en er viel geen onvertogen woord, al speelde de band nogal vals.
Ineens waren er Knuckles, Chiefs, XA's, JD's en andere exoten, die we in de voorgaande jaren maar
zeldzaam zagen.
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In de jaren erop zou ons I.W. uitgroeien tot het grootste festijn voor oldtimer Amerikaanse motoren
in Europa.
De games werden dit jaar gehouden met hulp van 2 gemotoriseerde invalide wagens die door het
club tech team waren geprepareerd in de kelder van Don Bosco.
Geweldig gelachen maar levens- gevaarlijk, een vervolg zat er dan ook niet in.
Er werd wel gereden naar de div. ritten maar des te minder werd er over geschreven.
Sjaak schreef zo nu en dan weer een fantasie verhaal, Aad S. schreef over zijn 2e reis naar Portugal ,
Ken schreef over Bastogne , Arjan en Angela over Bavel met oud en nieuw, verder veel uitnodigingen
en foto's uit boek en tijdschriften als altijd bij elkaar gezocht door de Vieze Man.
Henk had zijn motor weer stuk gereden, 2 olieleidingen omgewisseld, eigen schuld dus.
Gelukkig had hij "Zen and the art of Motorcycle Maintenance" van Pirsig ook uitgelezen, dus gaf hij
zijn fout nu ronduit toe en overleefde deze vernedering.
Jaap van Vliet die bijna zou trouwen met zijn Joke werd na een ongeluk opgenomen in het ziekenhuis
, hij was er ernstig aan toe.
Jaap overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen, zijn vrienden bij de Oldtimers verloren hiermee een
groot kameraad, die altijd een zeer vrolijke noot bracht in de club.

1985
Het dagelijks bestuur was herkiesbaar en werd zonder tegenstemmen weer geïnstalleerd.
De toerc. bestond dit jaar echter uit twee nieuwe leden t.w. Arno Koman en Larry Elias.
Het bestuur heeft (weer) plannen om de statuten te wijzigen met als reden dat men nog steeds bang
is dat de club uiteindelijk gekaapt kan worden door leden met nieuwere H-D's,
Men is bang dat de sfeer in de club hierdoor te veel veranderd.
Het toelating beleid moet dus weer op de schop, heftige discussies volgen.
Men besluit om de plannen verder uit te werken en gedetailleerde voorstellen voor te leggen aan de
leden.
Uiteindelijk werd er op 10-mei het voorstel gedaan aan de leden op een ALV om , als compromis, de
belangen van de leden met een H-D van min. 25 jaar oud in het bijzonder te behartigen.
Dit voorstel haalde het niet, er waren 14 tegenstemmen en 13 voor.
Dus was het wachten op een volgende ronde.
Het bestuur vergaderde al jaren om de beurt bij een van de leden thuis, er werd soms flink zwaar
getafeld, en bij huize Hermans werden we doorgaans door Dhr. Herman Sr. verwelkomd met een
goede sigaar en glaasje cognac.
Dat er hierna in ontspannen sfeer vergaderd werd en menig probleem opgelost werd valt te
begrijpen.
Dit jaar nieuw was de uitnodiging voor de rally van West London Harley Riders.
Een nieuwe club met jonge riders, die in latere jaren nog voor veel feestvreugde zorgde op ons eigen
I.W. , het waren feestgangers die het net als een paar oldtimers wel uithielden tot 4 uur 's nachts op
de dansvloer.
Ook nieuw een treffen in Zwolle, een kleinschalig weekend met kampvuur waar maar een aantal
clubs waren uitgenodigd.
Ook HDC Twente organiseerde weer een treffen, overal waren wel wat Oldtimers te vinden.
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Max Middelbosch (links)met gevolg uit Zwolle en Regio Twente brachten altijd veel pre 1930
spul mee op het IW.
Het I.W. was helaas wat verregend dit jaar.
Het kwam met bakken uit de hemel, maar er waren Engelsen, zelfs de H-D importeur Fred Warr voor
de U.K., Duitsers Fransen en Belgen, het was gemoedelijk en door de vele interessante motorfietsen
was er genoeg te lullen op het veld.

Riders from the UK during "slowriding” competition.
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In het najaar werd er door de rock and roll leden weer wat afgereisd om een showtje te geven, maar
na dit jaar zakte dit heel langzaam ook een beetje in.
In oktober ook weer een novum, het was de eerste ( en laatste) keer dat een vriendin (of vrouw) van
de voorzitter het voorwoord verzorgde.
Dit omdat de voorzitter zó druk was met zijn stulpje te verbouwen dat hij deze opdracht maar
doorschoof aan zijn bedgenote, die dit gretig ter hand nam, al haalde ze combinatie tang en
drijfstang door elkaar in haar verhaal.
Aad H. ,Ronald, Paultje, Henk, Nico en nog wat aanhang en leden reden naar Polen voor een
enerverende rit waarin veel gebeurde.
Helikopter vlucht, ongelukjes, zeer verrassende ontmoetingen maakten deze reis zeker
gedenkwaardig.
Nieuw dit jaar was ,na de uitgave "Harley Davidson in Nederland", om nieuw maandblad uit te gaan
geven voor ( bijna) uitsluitend voor Harley rijders.
Hoewel het meer om de chopper scene ging werd er uiteindelijk toch ook regelmatig positieve
aandacht geschonken aan onze soort van belevenis in de vorm van een leuk artikel over ons I.W. in
dit nieuwe blad 'Big Twin".
Het kerstweekend in Zeeland was weer gezellig, maar de opkomst te klein ( tekort 750 guldens )
zodat er besloten werd om voortaan alleen nog met voorinschrijving te werken.
Er waren weer 5 jaren verstreken.
Een man of dertig was de vaste kern in de club, die zagen we op de clubavonden en de ritten en de
treffens die we organiseerden.
Het was niet wild, maar wel een manier om de hobby tot uiting te laten komen voor velen.
Sommigen genoten alleen of met twee vrienden van hun trotse ijzeren ros dat in de woonkamer
stond te pronken, anderen reden alleen om te rijden.
Hun geluk lag bij de blik op oneindig en de roffel uit de uitlaat.....

Wordt vervolgd door deel 6.

18

