Biografie van de Oldtimers geschreven door Aad Samwel: de jaren 1990-1994
1990
Voorzitter Aad opent de ALV op12-01-1990
Weinig problemen voor het bestuur, alleen de kascontrole commissie wil opheldering over de vele
declaraties van Irish koffie en prittstiften. Voor de Irish koffie word een steekhoudende verklaring
afgelegd door de pennie, maar voor de prittstiften niet.
George Karremans doet div. voorstellen om de clubkas te spekken o.a. club promotie dag en
reclame. Reclame wordt nog steeds geweerd in het clubkrantje; 9 voor, de rest tegen. De rest wordt
in beraad genomen, maar we willen geen biker club worden die op elk muziekfestival zijn T-shirts zo
nodig moet verkopen.
De plannen voor het komend jaar 1991 rond het 25 jarig jubileum van de club worden nu al
geopenbaard door het bestuur.. Er wordt zelfs onderzocht om met z'n allen naar het Rode plein in
Moskou te vertrekken voor 3 weken.
Pasen wordt doorgebracht in Grollo, met hemelvaart weer naar La Roche , najaarsweekend in
Giethoorn, en verder de gebruikelijke ritjes. Kleine tradities zoals Pasen en La Roche werden goed
bezocht door wel vaak dezelfde leden, maar het was gezellig en men vond het wel best zo.
Op 5 mei werd er al door een flink aantal leden met min of meer gerestaureerde legermotoren
meegereden met een bevrijdings rit door de bollen streek. Dit in samenwerking met Keep them
Rolling. Vanaf dit jaar zouden de Oldtimers op elke 5 mei wel ergens acte presente geven met steeds
meer leger gebakjes.

Op bijna elke clubavond wel aanwezig, de motor van Hans (2e v. links)
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De geplande vakantierit naar Moskou werd uiteindelijk afgeblazen, omdat we al niet meer de
eersten waren, Henk van Hout met 2 kompanen van HDC Liberator uit Aarle Rixtel waren er al
geweest op een nieuwere H-D met uitgebreid verslag, ook in de Spiegel. Ook zag Oostblokkenner Aad
er niet veel in, Polen was al moeilijk genoeg als je ten oosten van Warschau kwam, in Rusland zouden
de wegen/voedsel/politie/papieren en andere problemen wel eens teveel van het goede kunnen
zijn, zeker met een grotere groep, want dan valt er altijd wel wat materieel uit. .
Wel werd er dit jaar voor het eerst gereden naar Mayenne in Frankrijk met een aardig ploegje. Dit
op uitnodiging van een groepje Pools-Franse- Ned. vrienden die elkaar ieder jaar op de Poolse rally
troffen.

Mayenne.
Een leuk drie nationaliteiten treffen volgde, Riemer moest alle zeilen bijzetten om zijn bagage en
gezin op de motor te houden, er werd flink cider ingenomen en natuurlijk werd er in drie talen
gezongen dat het een lieve lust was..
Het Oostblok was eindelijk vrij, de perestrojka had zijn werk gedaan, en de Poolse Harley rally werd
grootser dan ooit weer op getuigd in Wenecja dit jaar. Buiten veel andere nationaliteiten kwamen
veel Nederlanders en Fransen en Zweden het feit vieren dat het communisme verdwenen was.
Pyromaan Tedje trouwde op de motor, Piet de tandarts werd eveneens in het huwelijk verbonden
en zo kwamen er steeds meer "stelletjes "in de club.
De VCKM , onze landelijke belangen behartiger gaat uiteindelijk toch samen verder met de FEHAC,
zodat de belangen van oude auto's en motorfietsen nu eenmaal vaak samenvallen als het aankomt
op wetgeving e.d.
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Het basketbal veldje in oude setting.

Gerockt werd er altijd wel in de club.
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No comment.

Er werden ook rare spelletjes gedaan zo te zien....groep2 puzzeltje leggen .....
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Een Ron op en motor en een Ron naast de motor, hier bij het eendjes vangen denk ik .
Het I.W. werd natuurlijk weer goed bezocht. Een aantal bestuursleden waren op vakantie, gelukkig
sprongen er een aantal leden bij zodat de organisatie toch weer goed verliep. De Toertocht tijdens
het I.W. naar het Legermuseum in Delft was natuurlijk een succes, lekker scheuren over de Delftse
grachten met de sirenes aan......
De Pängheads uit Zwitserland (Bruno met vrienden) organiseren een rally voor motoren tot 1960.
Ook in Duitsland zijn er initiatieven voor dit concept, echt groot zal het echter niet worden en na
enige pogingen wordt er niet veel meer van vernomen.
De helft van het bestuur stapt op zodat er dringend behoefte is aan nieuw elan, we zullen zien in het
nieuwe(jubileum) jaar of dat gelukt is.
Oudjaar werd gevierd met een 25 uurs feest om het zilveren jubileum van de club in te luiden en er
alvast maar een goede start aan te geven.
1991
De voorzitter schreef zijn voorwoord al op 1 jan. in Zab, hoog in de Tatra. Met een groepje Oldtimers
werd er daar gelanglauft ,kou geleden een veel drank ingenomen.
Een aantal nieuwe bestuursleden wordt zonder probleem gekozen: Jan Paagman als
penningmeester, Aad H. als 2e secr. en Larry Elias en Paul van Lieshout als tourcommissie. Missie
geslaagd en een deels nieuw bestuur doet weer zijn stinkende best om de club beter te laten
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draaien. De aftredende bestuursleden Ronald en Corrie, Richard, Paul en Ger worden bedankt en
met eer overladen.
In febr. luisterden we een personeels feest op in de veiling hallen in Naaldwijk. Met een tiental
Harley 's de zaal in, een paar naar het podium, waar Rob de NIjs op zou treden. Of hij door deze actie
Harley is gaan rijden of al reed moet nog uit gezocht worden. De clubkas werd gespekt, er was eten
in overvloed, en de meegereisde eega's vielen in katzwijm voor zonnebank Robbie.
Avond geslaagd.
Met Pasen weer een rit in de buurt met afhaal chinees toe op Don Bosco. Er werd weer gevoetbald
tegen andere clubs op het toernooi van de Eagles, en verder weer ritten naar la Roche en de
Vinkenkamp.
Er werd toch wel weer wat meer gereden in groepjes in clubverband. Het werd zelfs zo bar dat er
regeltjes opgesteld werden hoe samen te rijden. Het was natuurlijk ook altijd wel een ongeregeld
zooitje, en soms was het nodig om er wat discipline in te stampen.
In juni "optreden" in de Haagsche Hotel school, een stel meiden had ons nodig om zich te profileren
als nieuwe jaarclub. Dus met meiden en al de zaal vol rook en sirenes gezet, als toetje lekker eten en
aan meiden zitten. Weer een avond geslaagd.
De rally van de Pängheads in Zwitserland en daarna de Rally in Polen werden door wat leden
bezocht, in Mayenne was het al weer drukker met leden, als het weer maar goed was werden er nog
wel wat bandjes versleten.
Maar liefst 31 Oldtimers waren dit jaar aanwezig in Mayenne, Frankrijk, alwaar de vrienden van Aad
uit Polen met hun Franse vrienden een weekend in elkaar hadden gezet. Dit was de 2e keer en het
was gezellig, na een bezoek aan de brandweerkazerne reden we half bezopen nog een mooie rit
door de omgeving en namen mee aan de feestelijkheden die in het stadje waren georganiseerd.
Marlice blijkt ook te kunnen schrijven en publiceert een verslag van deze rit. De smeekbedes van
Henk J. voor meer kopij hebben eindelijk resultaat of heeft Henk een andere worst voor haar neus
gehangen?

Mayenne heet ons welkom.
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De Polen aan de Franse dis.
.

Klaar voor weer een rit in La douce France.
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De club bestond 25 jaar dus dat moest gevierd worden.
Speciale speldjes voor het Int weekend. Maar liefst 325 stuks werden er besteld, het was topdrukte.
Jan Dekkers Eindhoven uit tekende weer het ontwerp voor het T- Shirt, dit keer met een '37 1200
zk. Zijn beroemdste ontwerp is natuurlijk de leger lib. op voor en achterkant, deze is zelfs jaren later
nog een keer herdrukt. Er stonden in die jaren rijen viercilinders op het veld, 10tallen Indians,
Hendersons en Exelsiors , je kunt zeggen dat alle liefhebbers uit Europa met oude Amerikaanse
motoren wel een of meerder keren naar Don Bosco kwamen in deze jaren. De toerrit via het
binnenhof naar Scheveningen onder begeleiding van maar liefst negen motoragenten was natuurlijk
weer een spektakel. Met 130 stuks oud ijzer uit de USA dwars door de stad en over de boulevard is
echt een gebeurtenis, daar kan Den Haag trots op zijn.

Cruisen over het binnenhof tijdens de I.W, toerrit.
De v.z. kondigde aan dat hij nóóit meer zou drinken op het I.W. , hij had zo'n kater gehad dat hij dit
tijdens het typen van het voorwoord 2 weken later nog voelde. Dat hij door het drinken van de zelf
gestookte wodka ook zijn geheugen kwijtraakte en als gevolg hiervan de jaren erop wéér te diep in
het glaaske keek zij genotuleerd.
Zelfs Sjaak is een keer positief, tussen al de oude gebakjes op het IW waande hij zich weer in zijn
jeugd en gaat hij thuis direct alle oude foto's opgraven uit de goede oude tijd.
In Oktober werd het Leidens ontzet gevierd met 6 Oldtimers erbij. Weer kassa voor de clubkas, en de
deelnemers hadden veel lol, alle meiden wilden meerijden. Aad reed zijn zijspan in de prak door zijn
360 graden slippartijtjes met een iets te zware dame in het zijspanbakje die werd gelanceerd toen hij
zijn bakje op de punt zette.
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De G.O.P. (Gedrags Onderzoekcommissie Pres.) deed weer onderzoek naar dit voorval, sinds de
drankgelagen van de pres. werd hij scherp in de gaten gehouden door de GOP. De pres. heeft er
nooit echt wakker van gelegen want die was de Stasie en de Poolse geheime dienst gewend
natuurlijk.
Ook Johanna schreef een stukje , dit keer over de Vinkenpamp, het jaarlijkse treffentje, de meiden
begonnen zich zowaar te roeren in ons mannen krantje.
Op de presidents meeting van alle HD clubs in Oostenrijk was Billie (zoon van Willie) Davidson
aanwezig. De banden tussen onze clubs en de fabriek waren nu min of meer officieel, en we kregen
meer voor elkaar bij de fabriek o.a. over het gebruik van de Bar and Shield in onze clublogo's, en het
bestaan van "officiële " Harley clubs buiten het HOG gebeuren om. Op het feest 's ávonds goten
Poolse Jan en Aad Billie Davidson vol met zelf meegebrachte wodka en legden nog maar eens precies
uit hoe het Harley gebeuren eruit zag in Europa. Billie daarna pas bleekjes weer gezien laat op het
ontbijt, in de USA weten ze niet wat zuipen is......
Zelfs de GOP kwam er weer achter dat de v.z. had zitten zuipen met Billie, en dus werd er weer een
vilein stukje geschreven in de Spiegel. Er werd hard gezaagd aan de poten van Aad zijn voorzitter
stoeltje.
De Amerikaanse verkoop was een wereld succes, liefst 640 guldens vloeiden in de clubkas tijd dus
voor een (gratis) ) clubfeest op28dec. met sweatshirt als jubileum cadeau.
Zo werd dit jubileum jaar gepast afgesloten en wilde de club door tot het gouden jubileum in 2016.
1992
Er was weer wat te kiezen op de ALV, de voorzitter was aftredend, maar besloot toch herkiesbaar te
zijn. De tegenkandidaat Paul v. ES kreeg 12 stemmen en Aad S. 23 dus regeerde het bestuur door in
bijna de oude samenstelling. Rob van Foeken nam het redacteurschap op zich en Henk Janse werd
bedankt voor het volplempen van het blad al die jaren. We vonden artikelen vanaf 1934 tot heden ,
in alle vormen en gedaanten, maar wel toepasselijk voor onze club in ons lijfblad. Dit werd alleen
mogelijk gemaakt door het immense archief van Henk en zijn tomeloze inzet. ! Al weer 92 leden dit
jaar, dus de groei zat er wel weer dik in.
De GOP had inmiddels zijn steun uitgesproken voor de zittende voorzitter, dit tot grote ergernis van
deze, omdat hij net de mantel wilde uitvegen van de voorzitter der GOP commissie. Dit was dus niet
meer nodig. Gevreesd werd wel dat het oordeel van de commissie samenhing met het feit dat de v.z.
aftredend was en bij evt. aftreden een aantal bestuursleden mee zou kunnen nemen in zijn val. In dit
geval zou de club bestuurlijk in zwaar water terecht zijn komen en daar was de GOP toch wel erg
bang voor. In het jaar 1991 was er een tekort van 2700 guldens als fin. resultaat opgetreden. Dit gaf
natuurlijk heel wat discussies, echter, gedeeltelijk was dit ingepland , door betere bands en andere
gratis voorzieningen op het IW i.v.m. het 25 jarig jubileum. Er waren sweatshirts gemaakt en die
waren matig verkocht, maar de kas kon het best lijden dus waarde het wel weer over.
Al op 3 jan schreef onze secr. Ken een brief aan J.W. Boon, dat zijn opzegging als lid niet
geaccepteerd was wegen vorm en procedure fouten. De Heer Boon werd gesommeerd het
verschuldigde bedrag per direct over te maken. Bij in gebreke stelling werd aangekondigd dat hij per
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direct geroyeerd zou worden. Over ijverige bestuursleden gesproken!!??, Ken verbleef wel met
vriendelijke groet in de ondertekening...... . Maar procedureel schortte er weinig aan in die jaren, of
de leden waren ingeslapen..
Pasen in Domburg, een dagrit met brunch in plaats hiervan, zwemmen in het golfslagbad, zaalvoetbal
bij de Eagles, wadlopen, voor elk wat wils en van alles kwam weer voorbij dit voorjaar.
Hemelvaart dit jaar in Groningen, met schitterend weer
Mayenne in Frankrijk was helaas al weer ten einde, als vervanger ried de pres. het treffen aan van de
Poolse club in Wenecja of van de Pängheads in Der Schweiz. Ook een treffen tot 1965 en binnen
slapen, goed eten, alleen was de muziek een beetje boer'n country de meeste jaren, maar een
feestje bouwen zat er echt wel in daar. De rally in Polen, uitgebreid beschreven door Kokkie(Marion),
was natuurlijk weer een uitschieter, lekker gefeest en gezopen. De dronkemans zangwedstrijd
'snachts natuurlijk weer gewonnen met "Drei Japanese", aflopend naar "Drix jixpenixen", "we
hebben een potje met vet" en veel schunnige liederen, van de Polen en de Fransen. De andere
nationaliteiten kunnen helemaal niet zingen denk ik dus die waren geen partij .

"Vrouw Haverkamp" d'r Tieten werden ook in Polen geshowd!
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Op het int weekend 258, inschrijvers, niet slecht, al waren het er in de jaren dat alle H-D's nog
welkom waren wel meer geweest natuurlijk. Er werd scherp ingekocht, brood bij de Turkse bakker,
veel bij de Makro en dat resulteerde bijna elk jaar wel in een positief financieel resultaat van 1 of 2
duizend guldens.

Hoeveel Harley 's zijn er in totaal die poort wel niet uitgereden????

De Amerikaanse verkoop komt op stoom, en zal een traditie worden in nov. of dec. De opbrengst
voor de clubkas is welkom omdat er buiten het I.W. niet veel binnenkomt behalve contributiegelden.
1993
De statuten moesten weer gewijzigd worden. Omdat Harley rijders een soort Che Guevara 's zijn,
was het natuurlijk nooit goed wat het bestuur deed. Er werd dus teruggegrepen op het
machtsmiddel om de regelgeving maar aan te scherpen zodat iedereen maar vooral het bestuur
precies wist aan welke regeltjes er voldaan moest worden.
De GOP (Gedrags Onderzoekcommissie President) was weer in alle hevigheid in de weer. De
voorzitter was namelijk in de plaatselijke pers levensgroot te bewonderen met een groot bord in zijn
knuisten met erop geschreven: “Ik word nooit een Hagenees" Dit omdat het gedeelte van
Wateringen waarin hij woonde door Den Haag geannexeerd dreigde te worden. Omdat de club
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statutair gevestigd was in Den Haag kon dit volgens de GOP tot gevolg hebben dat de voorz. niet
altijd de belangen van de club op de juiste manier zou kunnen behartigen. Tijdens de afwezigheid van
Aad werd er zelfs bijna een couppoging gedaan, het voorwoord werd gekaapt en er werd gevraagd
naar donaties om de GOP te steunen!. De voorzitter had ondanks zijn reis naar een buitenland zijn
voorwoord wel degelijk ingeleverd bij de redactie, dit werd echter niet geplaatst . In het volgende
nummer sloeg de voorzitter terug, hij had al uitgerekend dat 93% van de leden NIET uit Den Haag
kwam , en overwoog om de vestiging plaats maar statutair te laten wijzigen. Hij verwachte genoeg
medestanders die toch al weinig ophadden met Haagse regelgeving.
Op de dinsdag avond werd er iedere week een open sleutelavond gehouden in de kelder van Don
Bosco. Alle leden waren welkom met onderdelen die gerepareerd moesten worden. Er was een draai
en slijpbank, en ook lassen behoorde tot de mogelijkheden. Het techteam Aad, Theo, Paul, Ken
stonden klaar om de leden te helpen. Er was meestal een vast ploegje aanwezig die altijd wel wat te
klussen had en de kelder zou jaren lang gebruikt worden door de sleutelaars in de club.
Ritten door de leden gereden: naar Melezes in de Ardennen, Pängheads rally in Zwitserland, super
rally in Italië, Le Grotte aux Foux en Gedinne in Frankrijk. Vooral de penningmeester Jan maakte zeer
veel km's , of de clubkas hierbij aangesproken werd heeft hij altijd goed verborgen weten te houden
want zijn keurige jaar verslagen werden altijd zonder morren goedgekeurd door de kascontrole
commissie.
Het I.W. weer als vanouds, de muziek was weer eens wat beter dan het jaar ervoor, en verder ook
geen wanklanken. De club groeide, al meer dan 100 leden, er werd dus weer nagedacht om het leuk
te houden en dat resulteerde weer in voorstellen om alleen leden toe te laten die ook actief wilden
zijn en het liefst op een "Oude" H-D.

Relaxte sfeer achter Don Bosco Burcht.
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Toerrit door Delft tijdens I.W.
Voor het eerst werd er 2 weken na het I.W gekampeerd op Plaswijck in Rotterdam. Op het
verkeerspark alhier konden we ons uitleven met een beetje stunt rijden, een showtje weggeven
voor de Rotterdammers, en een lekker feestje vieren onder elkaar .Lekker nagepraat over het I.W.
/gefeest/draj Japanese leren zingen , dat was een traditie waard en dat werd het ook.
Ken en Aad bezochten als afgevaardigden van de Nederlandse H-D clubs de vergadering in Wales van
de Europese H-D federatie, die whisky daar was uitzonderlijk goed , dus de vergadering duurde erg
lang. Op de terugweg sloegen de golven over het 10 deks schip heen, dus waren ze blij dat Oostende
binnengevaren werd. Zelfs de voorz. was nuchter gebleven omdat de totale bar op het schip vernield
was door de storm.
1994
De ALV begon met 54 leden aanwezig .Later liep dit op tot ongeveer 70. De jaarverslagen waren
weer prima op orde, zeker het financieel overzicht , gemaakt door Jan Paagman, oogstte weer alle
lof. Hij kon dit ook wel , als bankdirecteur was hij de aangewezen persoon.
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Aftredend waren : Larry, Aad H. Paul en Jan, allen herkiesbaar behalve Paul v. Lieshout.
De verkiezing verliep tumultueus, Marion had zich op het laatste moment verkiesbaar gesteld maar
het bestuur had een (bindende) voordracht gedaan voor Larry en Wilkin. De boel liep in het
honderd na een gelijk aantal stemmen voor Wilkin en Marion. Wilkin had zijn kandidatuur
gekoppeld aan die van Larry en andersom. Het bestuur ging in beraad in de keuken, en ook daar
heftige discussies. Ondertussen morde het volk en kregen de zittende bestuursleden niet mals
commentaar van enige leden die elk jaar alles wel anders en beter wilden. Larry besloot zich terug te
trekken als kandidaat waardoor er volgens het bestuur ook geen noodzaak meer was voor een 2e
ronde omdat Wilkin afviel door zijn koppeling aan Larry's kandidatuur . Iedereen werd dus
herkozen, met Marion als nieuwe tourcommissaris naast Henk Janse die 2 maanden later gekozen
werd omdat er nog een vacature open stond.
Over de hele heisa rond deze verkiezing werd er uiteindelijk nog een keer gestemd. 34 stemmen
voor en 29 tegen, het tekent wel de verdeeldheid binnen de leden op dat moment. Gelukkig waren
er ook vele jaren waarin alles in pais en vree verliep.
Er waren nog 95leden dit jaar , de club werd dus weer wat compacter, en de meeste leden waren
wel actief als ze tijd en zin hadden. De leden die ooit lid waren geworden door aantrekkelijke
kortingen of andere oogmerken hadden de club (gelukkig) inmiddels verlaten.
Nieuwe leden zoals Alfred P. Andrea en Hans Rijmerinck, kwamen al snel na de eerste vergadering
met suggesties om o.a. het blad "De Spiegel" aantrekkelijker te maken en de vergaderingen korter te
houden omdat er over elke komma en punt geneuzeld werd. De ALV was alleen geschikt voor
vergadertijgers en dat was niet de bedoeling volgens veel leden. Die hadden gelijk, het probleem
was dat een aantal leden op elk slakje zout legden waardoor het bestuur zich genoodzaakt zag om
alles dicht te timmeren in de statuten en huishoudelijk reglement. Het vergaderen was ook wel een
beetje de cultuur in die jaren, iedereen wilde zijn gelijk halen, het bestuur deed zijn best maar
tevreden was nooit iedereen. Dus liepen de discussies hoog op, er werd met modder gegooid, en de
sfeer was voor het eerst sinds jaren niet optimaal.
Het bestuur bestond weer uit 7 leden: Aad Samwel v.z.; Ken Lautenslager secr.; Jan Paagman penn.
en verder Aad Heymans, Marion Hilgerson en Henk Janse met als red. Rob v. Foeken.
Uiteindelijk besloot het bestuur weer een voorstel te doen tot statuten wijziging, om problemen in
de toekomst te voorkomen.
Uiteindelijk traden Jan Paagman en Rob v. Foeken ook af halverwege het jaar door de problemen
binnen het bestuur. Het was beschamend vertoon maar met het werken van al de vrijwilligers in het
bestuur loopt men altijd het risico dat het een keer niet werkt tussen bepaalde personen.
De nieuwe tourcommissie was actief genoeg, en de deelname naar de div. evenementen was wat
beter dan de voorgaande jaren. Er werd maar liefst 35 keer vertrokken voor een rit of evenement
vanaf Don Bosco, een Record!
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Doris en Hans aan het ontbijt.

Noord Holland op Don Bosco, altijd een zekerheidje.
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Jan en Johanna.
Het weekend in Zwolle met Pasen was een prima begin , een mooi landgoed huisvestte ons, zolders
volt met antiek, op bezoek bij Max z'n Harley-Indian museum, de toercommissie had het prima voor
elkaar.
Verslagen van ritten naar Aarle Rixtel. Lelystad(sprintwedstrijden waar onze Harry aan mee
deed),Ridderkerk, Bollenrit, Koninginnedag in Vlaardingen, 50th dag in Breda, Heyen met Hemelvaart
, Euro demo, Gemert, Malieveld naar Maarsseveens plassen van de MAG Demo Run sierden het blad,
er werd plots weer veel geschreven over de activiteiten. Er werd gesuggereerd dat je tegen
toerpoes Marion geen NEE kon zeggen op straffe van een kopstoot maar of dat waar was.....Ook de
landelijk media deed regelmatig verslag van onze activiteiten. "Dikke
"Sjors was altijd wel ergens op een foto te zien, hij viel dan ook wel op met dat kleine liberatortje van
hem.
Het I.W. was weer geslaagd en met de Amerikaanse verkoop werd het jaar al weer bijna afgesloten.
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