Biografie van de Oldtimers, de jaren 19886 -1990, geschreven door Aad Samwel.
1986
Het bestuur is weer wat gewijzigd, secretaris is Drei Japanese Ken Lautenslager en de
toercommissarissen zijn Paultje v. Es en Ronald Oudshoorn.
Op de ALV zijn toen al de hoge porto kosten voor "De Spiegel" een probleem.
De kosten zijn 800 guldens.
Veel leden wonen ver weg of zijn alleen lid omdat er korting gegeven wordt bij de
"onderdelenhandel" binnen de club .
Dit leidt dus tot teveel krantjes versturen.
Deze discussie zal nog een jaar of 30 aanhouden tot de opdoeking van het papieren clubblad.
Ken en Aad bezochten de VKCM en FEHAC, onze landelijke verenigingen die onze belangen
behartigden.
Gelukkig heeft dat wel zin gehad want er werd bijna o.a. een periodieke motorfietskeuring in het
leven geroepen, een soort APK dus, die wij helemaal niet zagen zitten.
Deze jaren waren cruciaal, want de overheid had het liefst dat al ons oude schroot van de weg
verdween.
Gelukkig leven we nu weer in een wereld waarin dat allemaal vanzelfsprekend weer goed geregeld
lijkt, maar er is hard voor gevochten in die jaren.
De uitlaat mocht 81 decibel uitbraken, onmogelijk voor een Liberator en de remmen, verlichting,
olielekkage en nog een tiental zaken hadden ons de das omgedaan als we toen niet een landelijk
orgaantje hadden gehad die de regelgeving tegenhield.
De club bestond dit jaar 20 jaar.
Om dit te vieren werd er dit keer niet met Pasen met een ploegje naar het noorden of het zuiden
getoerd met een handvol leden maar in plaats hiervan werd er een flinke puzzelrit uitgezet , met als
eindpunt Don Bosco, alwaar de voorzitter een 11 gangen Indische maaltijd serveerde die hij met wat
lieftallige keukenhulpen zelf in de Don Bosco keuken bereid had.
Met als doel dat iedereen aanwezig zou kunnen zijn.
Er waren 53 eters dus de doelstelling was deels wel waargemaakt omdat veel leden met de kinders
thuis het moeilijk konden verkopen om weekenden te verdwijnen met vrienden om "te zuipen".
Henk Boonstra schreef dit jaar mooie verhalen over wat er allemaal fout kan gaan als je de plas over
wilt steken zonder genoeg kennis van je voertuig en andere wetenswaardigheden die je hopelijk zelf
niet meer meemaakt als je genoeg van de verhalen geleerd hebt.
Hij belande bijna in een whorehouse, dacht dat hij in een Hammer house of horror verdwaald was,
alles ging kapot of viel van de motor af ,hij kreeg de meest vreselijke maaltijden voorgezet, sliep in
een oude vis auto en nog meer vreselijks.
Als je de Spiegels van 1986 nog bewaard hebt lees het maar eens na.... .
Het I.W. werd redelijk bezocht , nog meer Indians, Exelsiors en andere exoten, wat het weer wat
interessanter maakte.
De toerrit naar Scheveningen onder begeleiding van maar liefst 9 motoragenten, die ook een leuk
uitje hadden natuurlijk , was natuurlijk een eenmalige kans, dat kan je nu wel vergeten.
Wegens het 20 jarig bestaan was er ook live muziek op vrijdag en wat andere extra's.
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Dit had tot gevolg dat de clubkas weer bijna leeg was, de organisatie voor de volgende jaren werd op
scherp gezet, d.w.z. dat er op de centjes gelet moest worden.

Rit over het Binnenhof

Bezoek aan de molen "van Hennie" in Leiden tijdens de toertocht.

In Woudrichem werd er middeleeuws gegeten in het slot, de kluiven mocht je over je schouder
smijten, maar hoe we thuis gekomen zijn weet ik ook niet meer want de wijn vloeide rijkelijk.
Maaskant, onze oude Importeur in Rotterdam sloot de poorten, ze waren het importeur schap al
een tijdje kwijt, maar wij kenden de fa. vooral omdat ze ook in de jaren dat het niet de moeite waard
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was toch de oude lib. onderdelen bleven verkopen, buiten 3 of 4 nieuwe Harley's per jaar en Fongers
fietsen voor als je Harley het even niet deed.
Het jaar werd afgesloten met een "Amerikaanse" instuif bij John Pauli, ook dit zou nog een lang
vervolg krijgen bij div. leden omdat we met oud en nieuw geen eigen weekend meer organiseerde.
De Spiegel wordt hier en daar gevuld met verhalen van een ritje of eigen weekend.
Verder vooral plak en knipwerk uit andere bladen, alleen door de ijverigheid van de redacteur Henk
was het elke maand toch weer een krantje , anders hadden we toen al kunnen volstaan met een
dubbel a 4tje per maand.
1987
Uit het jaarverslag leren we dat:
Henk Janse is de redacteur, dat is en blijft zijn stiel.
Soms filtert hij de nette stukjes eruit en laat de vunzigheden staan, waarop hij weer op de vingers
getikt moet worden door het bestuur.
Het bestuur dankt de toercommissie voor de uitstekende werkzaamheden en verder is het pais en
vree in het bestuur en eigenlijk de hele club.
De club telt 72 leden in een tijd dat motorrijden nog niet echt "in" is , dus het valt ook niet tegen.
De samenwerking met de HDCA(Amsterdam) loopt op niets uit omdat die club eigenlijk bijna
opgeheven is bij gebrek aan Harley's in de club. Jammer, want het was altijd gezellig in de Loods, hun
clubhuis.
Aad Heymans vertrok naar de USA om eens rond te kijken wat daar al niet te koop was op Harley
gebied.
Omdat de dollar koers net dat weekend met 10% omhoog schoot , waren de prijzen achteraf toch
niet zo goed ingeschat....
In een kopie- vorm verschijnt in de Spiegel uit het maandblad 'Succes" een 4 pagina's lang artikel
over een ondernemer in Polen, Jan Kwilman en een ondernemer in Holland Aad Samwel over het
bedrijf wat ze hebben opgezet in Polen om onderdelen te maken voor oude Harley's.
Schrijver dezes, die in het artikel dus een keer of 20 genoemd wordt heeft echt géén idee dat dit
interview ooit heeft plaats gevonden laat staan gepubliceerd.
Ik sta hier echt van te kijken, of ik las de spiegel niet in die tijd, of de wietdampen waren te
invloedrijk.
Ik snap hier niks meer van.
Op het Malie Veld wordt een grote demonstratie gehouden door de FEHAC, wij zijn erbij om te laten
zien dat de behoeders van ons cultureel rijdend erfgoed ook wel een vuist kunnen maken en de
regeltjes veranderd moeten worden zodat we kunnen blijven rijden.
Echte polder politiek, en het heeft geholpen want nu zijn de regels veel soepeler dan in die tijd,
Uit de "wist U dat" rubriek valt natuurlijk veel informatie te halen, zo valt "De vieze man" op zwart en
hoerig (op dat moment) zolang ze maar jonger is dan dertig, heeft de v.z. geen tijd voor het
voorwoord omdat hij net met een jonge Poolse getrouwd is die alle energie uit hem zuigt.
Theo wil een winscherm met min 5 glas zodat hij geen bril meer nodig heeft , Ken nog uitsluitend
Cubaanse sigaren rookt, en hij dus misschien toch een crypto communist is.
Verder verhalen Petra en Trashcan !? over hun wederwaardigheden de US of A.
Zo kan het ook, lees het maar eens als al de Spiegels digitaal beschikbaar zijn. ( baantje voor Henk ?!)
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Verder Superrally te Slagharen of Krentewegge treffen in Hengelo of van alles er tussen in, je kon
kiezen voor wild, ruig, rustig of relaxed, er was genoeg te doen dit jaar.
Zolang er maar bier of wodka genoeg was.
Finland werd weer aangedaan door Larry, Jan Willem en nog wat Hollanders, het was koud en nat, en
dit zou ook wel eens de laatste keer kunnen zijn , een eind rijden en dan kou lijden wil je ook niet
ieder jaar.
Op ons Int treffen wordt de PK meter geïntroduceerd, zelf gebouwd in de kelder van Don Bosco door
het Oldtimer tech-team van o.a. Theo, Ken en Aad.
Dit was lachen vooral voor de bandenfabrikanten want er werd heel wat rubber opgerookt.
Ook werd er uitheems gekokkereld, Mexicaans dit jaar, de chili was niet echt te kanen maar het idee
sloeg wel aan.

Er werden 6152 guldens uitgegeven, gelukkig 1000 guldens meer werden er opgehaald, financieel
waren dit de goede jaren voor de club en werd er reserve opgebouwd.
De "Flying Condom" rubriek doet zijn intrede in het blad.
Het begint natuurlijk goed maar de kwaliteit daalt net zoals de inhoud van de condoms met de jaren
daalt......
Er werd al snel nattigheid gevoeld door de scribenten want hun strijdkreet is 'EEN FLYING CONDOM
LAAT ZICH NIET ZO GAUW OPBLAZEN"
Dan weet je het wel, dat is angst!
De HDCA uit Amsterdam houdt op te bestaan, er wordt openlijk getwijfeld of er in het jaar 2000 nog
wel motor gereden word vanwege veiligheids eisen en andere ellende, de sfeer is niet echt
optimistisch maar in onze clubje gaat het goed.
Het nieuwe clubembleem, gemaakt door Corry v.d. Lelie, wordt enthousiast ontvangen en in
productie gezet.
Het oudejaarsfeest dit jaar bij Ruud de Gier in Naaldwijk tussen zijn groeiende verzameling motoren,
het was weer een goed jaar geweest.
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1988
Hans v.d. Lelie wordt bedankt voor zijn inzet in het bestuur de laatste jaren tijdens de ALV, Ger
Harland volgt hem op.
De rest blijft ongewijzigd en slechts 24 leden bezoeken de ALV.
Gevolg van een kater van het oudejaarsfeest waarschijnlijk.
De toerkalender staat barstensvol, ieder maand wel 5 of 6 Int. treffens, het kan niet op, overal heen
rijden is echter alleen voor de zeer weinigen weggelegd die het financieel kunnen breien én werk
hebben wat zo weinig inspanning vergt dat er nog energie genoeg over is in het weekend. Gemeente
ambtenaren dus.
George Karremans promoot zijn eigen clubje in Voorschoten, zelfs een ruilbeurs staat al direct op
het program.
We zullen er de jaren erop regelmatig neerstrijken op de Harley-dag aldaar en een ritje is nooit weg
natuurlijk.

Henk met Wil en andere jeugdfoto's van leden
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Ken noteert met dikke sigaar in zijn kanis en een glas Southern and Comfort op de stoelleuning in
het jaarverslag dat alles weer pico bello voor elkaar is.
Er waren n.l. 3 eigen clubweekenden en 5 andere club evenementen. Verder was er natuurlijk
genoeg te rijden naar evenementen van andere clubs in die jaren.
Het ledental zakte wel langzaam naar 54 leden in 1988, de leden die overbleven waren wel hechter ,
en er was eens geen ruzie die jaren .
Paul van Lieshout verhaald over de pisrit?!, De rit heeft deze naam gekregen omdat Ger wel erg vaak
moest pissen onderweg.
Dat kwam weer door de Hertog Jan die ingeslagen was in Limburg. Waar de rit heen ging werd niet
duidelijk.
Het I.W. werd eindelijk gezegend met wat beter weer.
De toerrit naar delft over de grachten was weer een groot succes en het bezoek aan het
legermuseum was een topper voor de liefhebber.
Er werd een aandenken in de vorm van een Delfts blauw aardewerk klompje aangeboden, dit moet
nu al een collectors item zijn op EBay neem ik aan want Amerikanen zijn hier natuurlijk leip van,
zeker omdat Clinton óók in deze toeristenwinkel winkel gesignaleerd is.
Binnen twee weken lag er al een in een Harley Museum in België, en dat is een wereld land...

Voedselverkoop op Don Bosco in de early days.
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Toerrit I.W. door Delft

.
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De voorzitter kon voor het eerst in zijn leven niet naar de Poolse Harley Rally, want hij werd vader,
gelukkig had hij de rest enthousiast gekregen dus was er toch een goede vertegenwoordiging van de
club aanwezig daar.
Het ijzeren gordijn was er nog steeds, dus waren er VISA nodig, vervelende Oost-Duitse
grensposten,1300 km heen en weer terug, moeilijk geld wisselen en slechte wegen en Ken werd
aangezien voor een skinhead, maar de sfeer met degenen die het gered hadden was altijd speciaal en
niet te vergelijken met even naar België rijden.
Aad H, reed na de rally nog even door naar Portugal met Kokki (Marion).. Een flinke rit, al wel op een
modernere motor natuurlijk. Aad hield het alleen vol omdat Kokki hem elke dag masseerde, dus zo
comfortabel zijn die nieuwe gebakjes helemaal niet.
Het september treffen in Uchelen werd bezocht door slechts één oldtimer op de motor.
De voorzitter had zich 5 uur staan te verbijten om toch te vertrekken maar het kwam met bakken uit
de hemel en om 6 uur 's avonds gaf hij zich gewonnen.
De deceptie was dus groot toen hij 3 dagen later hoorde dat de hele club minus 1 gearriveerd was in
een 4 wielig droog voertuig.
Vroeger stond daar royement op, die gok durfde de v.z. dus niet te nemen.....

Altijd gezellige drukte op het basketbalveldje,o.a. de K-H van Cees staat net gestaureerd te pronken.

De Pängheads uit Zwitserland waren natuurlijk weer op ons IW aanwezig onder leiding van Bruno.
Zelf 2 verhalen verschenen van deze club in een beetje krom Nederlands in de Spiegel.
Dit clubje zou onze rally tot ver in de jaren 2000 in diverse samenstellingen bezoeken.
Onze rally was dan ook een unicum in deze jaren , er waren nergens zoveel pré 1965 Amerikaanse
motoren rijdend te zien in Europa.
In Nov. geen clubavond maar relaxen in het Tikibad van Duinrell.
We wilden allemaal die boob's wel eens zien van al die in leder ingepakte meiden uit onze club
vandaar, (quote van de vieze man).
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1989
Er zit weer wat meer fut in de club, liefst 37 leden op de ALV, er wordt meer gereden en besproken
en de groei zit er weer in na een aantal magere jaren.
Paul v. Es, Ronald Oudshoorn en Ken Lautenslager worden herkozen en de rest heeft nog een paar
jaar dus kan de bestuursploeg er weer tegenaan.
Volgens Sjaak wordt de kopij in de Spiegel gecensureerd, Sjaak was o.a. verbolgen over het feit dat
zijn "Sinterklaaslied" niet afgedrukt werd.
In het verre verleden werd alles afgedrukt, grote getekende fallussen sierden de pagina's en er werd
geen woord geschrapt.
In de jaren 80 echter, werd er door het bestuur op toegezien dat alles wat in de club gebeurde of
gepubliceerd werd "in het belang van de club moest zijn"
Omdat de spiegel ook naar andere clubs , de FEHAC en andere instanties gestuurd werd, en hij
volgens het bestuur ook op de leestafel moest kunnen liggen bij b.v. de plaatselijke tandarts werd
alleen nog afgedrukt wat in het belang van de club was. Sjaak was al eens kandidaat bestuurslid
geweest maar niet gekozen, als hij het anders wilde moest hij maar zien dat hij in het bestuur
kwam(en dan daar de meerderheid nog vinden).
Einde discussie (voorlopig).
Er werd weer een nieuwe poging ondernomen om de zondagsritten beter kenbaar te maken door
een telefonische ronde te houden voor de geïnteresseerden, maar er werd toch niet veel meer
gereden buiten de paar die-hards in de club en de vakanties die een aantal leden nog wel
volbrachten op hun stalen ros.
Het financieel verslag van 1988 werd gepresenteerd, omzet 12480 guldens, vermogen 6608 guldens.
Dat was in elk geval ook stabiel in deze jaren.
De redacteur vulde zoals gewoonlijk met heel wat plak en knipwerk vele pagina's in de Spiegel.
Veel oude maar interessant technisch artikelen werden afgewisseld met nieuws van de FEHAC, de
verhalen van de baron van Münchhausen, de toerkalender, artikelen over verplicht met licht aan
rijden overdag , houderschaps belastingen en over alles wat voorbij kwam op de redactieburelen van
Henk.
Tijdens een accidentje brak hij gelukkig zijn línkerpols op vakantie, zodat zijn rechterhand nog
bruikbaar was om...eh.eh.. het krantje vol te schrijven.
In Rosmalen werden er 129 verschillende Harley modellen bij elkaar gebracht. FOTO'S???
De eigen weekenden met Pasen (in Putten) en Hemelvaart ( La Roche) waren dit jaar eens een keer
niet verregend en dus geslaagd voor de deelnemers.
Véél Harley clubs in Europa en dus ook véél rally's.
De agenda was vaak zo vol dat er meerdere treffens waren in een weekend.
Er werd mondjesmaat gereden door de leden naar div. bestemmingen, de meerderheid zat echter
met een gezinnetje in deze tijd en verlegde dus de activiteiten naar eigen club weekendjes en
dagritten.
Eigen weekends waren er buiten Pasen en Hemelvaart naar Texel, Zwolle, het I.W. en druiven
plukken in Limburg.
Zwemmen in het TIKI bad en nog een viertal dagtochten vulden de rest van het jaar.
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Het basketbalveldje gevuld met nostalgie .

Barbeknoeien op donderdag.

Theootje bouwde een van zijn vele creaties dit jaar: een ééncilinder WL met Daf cil. kop, hydr.
koppeling en meer eigenbouw delen zoals tanks en schakelmechaniek..
Vele zouden er nog volgen van deze techneut in de club.
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Het jaar werd afgesloten in het Caitwickerzand, ergens bij Kootwijk gelegen.
Er was plek voor 30 man en de toercie moest maar zien hoe ze het gevuld kregen.
De surpriseavonden op de clubavond waren passé, er werd wel regelmatig meegereden met lokale
Sinterklaasoptochten omdat harley's óók paardenkrachten hebben.

Simon Verhoeff als hulppiet in Leidschendam.

Zo was er weer een decennium gepasseerd, de club leefde wel, maar slechts een klein deel was echt
actief.
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