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 COLOFON                     >> 
    
 
Voorzitter  
Mark Smit 
Hoofdweg 123, 9661 AC Midwolda 
Tel: 06-111 972 86 
m.smit1991@hotmail.com 
 
Secretaris 
Victor Hund 
Industriepark 23, 9351 PA Leek 
Tel: 06-218 103 69 
vicsevents23@gmail.com 
 
Penningmeester/ledenadministratie/ 
eendredactie & kopij adres 
Marjanka Lever 
Venneweg 1, 9541 XN Vlagtwedde 
Tel: 06-189 450 79 
smuidt@planet.nl  
 
Bestuurslid 
Bertran Platen 
Ruiten A Kanaal West V 2 
9561 TP Ter Apel 
Tel: 06-573 246 17 
bertranplaten@gmail.com 
 
Bestuurslid 
Vacature 
 
Webmasters 
Lilian Sparreboom & 
Koen Reinders 
liliansparreboom@hotmail.com 
kf.reinders@hotmail.com 
 

De redactie neemt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen 
van in dit blad gepubliceerde artikelen. Het is 
maar dat u het weet.  
 
Op de voorkant: Groepsfoto Voorjaarstreffen 
2017, Racecircuit Polderputten, Ter Apel. 
Foto: Westerwolde Actueel. 
 

  

 Lidmaatschap         >>  
 
 
Ook lid worden van de gezelligste 
club van het noorden? Dat kan. Het 
lidmaatschap kost € 21,50 per jaar, 
of, als u gebruik maakt van 
automatische incasso, € 20,00 per 
jaar. Lid worden kan door het opgave 
formulier op onze site 
www.2cvclubwinschoten.nl in te 
vullen of door naam, adres en 
telefoonnummer op te geven bij de 
penningmeester. Wanneer de 
contributie op rekening NL93RABO 
0307 3936 30 ten name van 2CV Club 
Winschoten staat, krijgt u het laatste 
clubblad  (indien nog voorradig) 
toegestuurd. Opzeggingen vóór 1 
december. 
 
 

 Kopij                          >>  
 
 

De sluitingsdatum voor het 
TPV-journaal 151 is medio juli 
2017. 
 
 
Heeft u iets leuks, vreemds of 
grappigs meegemaakt, leuke foto’s, 
een megablunder begaan waarvoor u 
andere leden graag wilt behoeden, 
een technische of minder technische 
vraag, een meeting-/vakantieverslag 
of gewoon een leuk stukje, schrijf het 
op & stuur het op!! Graag zien we uw 
inbreng tegemoet. 
 
 
Oplage TPV Journaal 150: 160 
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  Van de neijbakk’n veurzitter (mark)          >> 
    

 
Hallo leden van de gezelligste club van het Noorden, 
 
Voor jullie ligt weer een nieuw TPV-tje, nummer 150 en 
vanwege ons 40-jarig jubileum natuurlijk met 40 pagina’s! Dit is  
het eerste TV-tje met een ‘nieuw’ bestuur, met onder-
getekende als nieuwe voorzitter :) ….waar zijn die smiley’s 
wanneer je ze nodig hebt! We hebben twee leden bereid 
gevonden om ook wat extra’s te doen. Ik wil dan ook graag 
Bertran Platen verwelkomen als algemeen bestuurslid, en in 
minder formele zin Lilian Sparreboom, welke heeft aangegeven 
te willen helpen waar nodig. Bertran heeft geweldige ideeën, 
zoals een reparatiedag van 2CV’s op zijn camping, met 
aansluitend een BBQ.  
 
Een nieuw clubjaar betekent ook weer een nieuw meeting-
seizoen, althans, voor wie er nog niet op uit is geweest. We 
hebben binnen onze eigen club het Voorjaarstreffen mogen 
beleven in Ter Apel, een geweldig feest op een vertrouwde 
plek met een aantal extra's. Zo was er dit jaar een puzzelrit 
(van harte Albert Ellens en Gerda Rettlich met de eerste prijs!), 
een rondrit over het racecircuit Polderputten en gebak voor 
ons 40 jarig bestaan! 
 
Moet ik nu ook 
nog schrijven 
over mijzelf? 
Mja, dat hoort 
nu eenmaal zo. 
Zoals gelezen 
(of niet) in TPV 
nr 146 ben ik 
vorig jaar 



bestuurslid geworden van deze geweldige club. Nu was er dit 
jaar na het aftreden van Opanjo (we missen hem nu al) de 
functie voor voorzitter vrij. Ik heb daar, na geducht eigen 
beraad, op ingeschreven. Hocus pocus poef ….En daar zit je 
dan als nieuwe voorzitter een voorwoord te schrijven. Zonder 
gekheid: Aangenaam, Mark Smit is de naam, 26 jaar, 
woonachtig in Midwolda en fanatiek Citroën- en oldtimerfan. 
 
Wat kan u verwachten van mij? Nou niets en van alles, rennen 
en stilstaan, maar vooral betrokkenheid bij de club. 
Aanwezigheid op evenementen (Citromobiel helaas moeten 
missen door spontane relatie met mijn porseleinen vriend, de 
toiletpot). Aanspreekbaarheid via mail, telefoon (tenzij ik 
onder een auto lig en de bouten willen niet los....), What's App 
(jaja die generatie), rooksignalen (met handboek er naast) en 
natuurlijk het liefst persoonlijk in een rechtstreeks contact. 
 
Oké, ik drijf weer wat af. Ik wens iedereen veel plezier bij het 
lezen van dit jubileumnummer in ons jubileumjaar, een goed 
meetingseizoen,  prettige samenwerking en alle andere goede 
dingen die ik vergeet maar jullie wel wens. 
 
Groeten, Mark 
 
 

  Voorstelrondje  (Bertran)                                 >> 
 

    
Daar is ie dan, een nieuw bestuurslid in bij de 2CV Club 
Winschoten. Goede middag, avond of morgen. Het is ja net 
wanneer het clubblad bij je op de mat valt. De post is 
tegenwoordig net zo onregelmatig als de loop van een eend 

met een verkeerd afgestelde ontsteking.  
 
Even voorstellen, mijn naam is Bertran Platen, 
duurzaam ondernemer, campingboer uut Troapel 



(dat dorp bekend van de voorjaars- meeting), en op meetings 
en tochten met de eend meestal herkenbaar aan de leren 
hoed, groene Dyane of in de lapjes 6 met  hele bak licht en veel 
lawaai. Tja, je doet wel eens wat.  
 
Al jaren ben ik lid, van eerst een keer een tochtje tot af en toe 
wat meetings (als de agenda het toe laat).  
Tijdens de verschillende meetings en tochten ben ik voorzichtig 
gepolst of ik zitting wilde nemen in het bestuur van de 
gezelligste club van Nederland.  Na er even over nagedacht te 
hebben was het antwoord een volmondig JA.  
 
Dan komt de officiële procedure van 2CV Club Winschoten.  
Eerst wil het bestuur nl. weten wat voor vlees ze in de kuip 
hebben. Een huisbezoek volgde (week bezig geweest om alles 
klaar te maken voor dit hoge bezoek).  Dan volgt een 
accidenten -  en psychologisch onderzoek. En na weken in een 
trainingskamp was het oordeel van het bestuur: Hij drinkt bier, 
rijdt eend, en past in de groep. AANGENOMEN. Maar het 

bestuur doet dit natuurlijk niet 
alleen, de ware keuze ligt bij de 
leden van onze mooie gezellige 
club. Na een intensieve 
verkiezingscampagne: YES, ik 
ben gekozen! 
 
En waar hebben het bestuur en 
de leden dan voor gekozen, wat 
is het verkiezingsprogramma? 
Hierbij een opsomming van de 
punten die ik graag zou willen 
bijdragen aan de gezelligste club 
van het noorden.  



- Sleuteldagen, met aansluitend een BBQ (tipje van de sluier, 
de eerste is eind dit jaar). 

- De Westerwoldse BBQ op één of meerder meetings 
introduceren; in de eerste bestuursvergadering al even 
getest, en zie onze Facebookpagina van de club; het was 
geslaagd. 

- Natuurlijk gewoon lekker aan de slag met het samen 
organiseren van leuke dingen. Heeft u suggesties, ideeën, bel 
of mail mij, en ik ga mij er sterk voor maken. 

- Er voor zorgen dat we voor iedereen leuke evenementen en 
zaken organiseren. Wellicht is een koffie met kouke morgen 
ook nog wat.   

- Daarnaast nog meer dingen, maar dat zien jullie vanzelf.  
- Wereldvrede (ik kijk op dit moment met een schuin oog naar 

het songfestival, en dat is daar toch ook vaak de boodschap, 
ik sluit mij er bij aan). 

 
Zoals jullie lezen, ik zit vol ideeën, en samen met Mark, 
Marjanka en Victor hoop ik veel lol te beleven aan het bestuur.  
 
Ik hoop veel van jullie te zien 
bij de komende 
evenementen.  
 
Tjeu, 
Bertran 
  



  



 

  Klein beetje afscheid  (michiel)                      >> 
 

    
Beste mensen,  

Zoals u waarschijnlijk al gezien hebt: deze keer geen clubblad van mijn 
hand. Na bijna tien jaar bestuurslid en met tussenpozen redacteur te 
zijn geweest, is nu de tijd gekomen om weer gewoon lid te zijn. Aan 
alle mooie dingen komt een eind. Zo ook aan deze.  

Even in vogelvlucht: Ongeveer 10 jaar geleden ben ik bij het bestuur 
geïntroduceerd door Erwin. Mijn TPV-debuut was een verhaal over 
mijn net gekochte winter-banden (mud’n snow) voor m’n Acadyane die 
getest moesten worden, en dat eindigde met een telefoontje naar m’n 
moeder omdat we tot de assen toe vast zaten in de modder. 
Uiteindelijk is het weer goed gekomen. Daarna hebben we nog diverse 
hulplijnen nodig gehad omdat de modder en sneeuwbanden toch 
eigenlijk niet aan de verwachting voldeden. Het meest bizarre was de 
keer dat we een met een spiksplinternieuwe wasmachine achterin 
strandden in een worteltjesveld. . . . . precies. . . . .dat ja. Anyway, de 
Acadyane is er nog steeds, ergens opgehokt, en het wagenpark is 
inmiddels wat uitgedund. Tegenwoordig rij ik dagelijks in de groene 
2CV4 met 6 motor uit ’76 en dat zal nog wel een tijdje zo blijven.  

Het TPV-journaal heb ik, ook alweer bijna tien jaar geleden, over-
genomen van Peter Buiter. Niets was toen digitaal en ik kreeg er een 
gietijzeren lijmmachine bij die eerst een uur moest opwarmen. Vrijwel 
meteen  werd er overgestapt op digitaal knip- en plakwerk. Het vinden 
van kopij was iedere keer weer een uitdaging. Gelukkig was er altijd 
inbreng van de leden en samen met Erwin hebben we jaren, met af en 
toe een onderbreking, de tip van Erwin gedaan. Ontzettend  leuk en 
we hebben er veel reacties op gehad. Ze zijn er allemaal nog, 

misschien dat ze ooit nog eens gebundeld uit gaan komen, 
misschien dat er nog een paar komen, je weet het maar 
nooit, ik sluit niets uit. Maar goed, soms is het tijd  



voor verandering, een frisse blik, nieuwe ideeën en een stap opzij. Het 
nieuwe bestuur van uw geliefde cluppie bruist van de goede ideeën en 
in dit blad, de website en facebook meer hierover.  Ik zeg: Hou het 
goed in de gaten en misschien tot ziens bij een van onze spectaculaire 
happenings! 

Kwak, kwak, Michiel 

 

  Klein beetje hallo  (marjanka)                        >> 
 

    
Beste mensen, voor u ligt weer een versgedrukt TPV’tje. Zoals Michiel 
de vorige keer schreef: Steek uw neus er in en diep snuiven, heerlijk 
toch die verse inkt!  
Michiel heeft helaas bedankt voor zijn bestuurszetel, en in het 
verlengde daarvan ook de Eendredactie. Dat is jammer, want hij heeft 
de afgelopen jaren een prachtige stempel op het TPV’tje gezet, maar 
ook de flyers en de rallybordjes waren van zijn hand. De vormgeving is 
uniek en herkenbaar, en hij laat daarmee de club een eigen huisstijl na 
die door ons allemaal wordt gewaardeerd - maar moeilijk is te 
evenaren.  
 
Ik heb de Eendredactie overgenomen en daarbij enkele bestanden 
cadeau gekregen. Met een beetje goede wil, kijkend naar de vorige 
blaadjes, en natuurlijk je stinkende best doen, heeft u nu de 150e editie 
van ons TPV-tje in handen. Helaas werkte Michiel met een 
professioneel programma en pruttel ik er op los met een aluminium 
lijmpistool 3.0 en Ducktape, dus het ziet er toch net wat anders uit, 
maar het komt uit een goed hart. Het uitlijnen is nog wel een dingetje. 
  
Mocht u verhalen, anekdotes of anderszins bijzondere foto’s of 
berichten hebben… schroom niet om dit met alle nieuwsgierige leden 
te delen! Ik wil Peter Theijn graag bedanken voor allerlei foto’s!  
 
Hinnik, hinnik, Marjanka  



 

  20 jaar lid  (peter & tonnie)                         >> 
 

 

De meeste mensen kennen ons wel, wij zijn Peter en Tonnie 
vanuitdestadachterdeduinen. Een stukje schrijven over 20 jaar 
herinnering, dat valt niet mee. Terug in de fotoboeken, wat 
hebben wij beleefd: Wij gingen al naar andere meetings van 
Club Rijnmond, Rotterdam Airport, De Punt; onze eerste 
Wereldmeeting was in Nederland, het eiland van Maurik, maar 
ook de Waggelmeeting. Op de Wereldmeeting zijn wij lid 
geworden van Winschoten. En toen begon voor ons 20 jaar 
Winschoten. 
 
Wij hebben het al die jaren naar ons zin gehad, al die jaren Ter 
Apel en andere plaatsen. De woonkamer in de boerderij was 
en is gezelligheid troef, er werd muziek gemaakt. Wij weten 
nog de  muziek in de paardenstal met een soort Ierse muziek, 
met viool en al. Veel meer mensen hebben daar hun steentje 



aan de muziek bij gedragen. Wij hebben wat feestjes mee-
gemaakt in al die jaren, er werd door sommige mensen op de 
tafel gedanst. Biertje erbij, en natuurlijk die overheerlijke Bal 
Gehakt. Voor een paar piek een gezamenlijke maaltijd, 
zondagmorgen het ontbijt met z’n allen. Toertochten door de 
omgeving; onze eerste keer was naar Bourtange, waar wij nog 
nooit geweest waren - kilometers langs een kanaal. Kampvuur 
als het kon, spelletjes op het veld, kleppendekselrace. Toen 
hebben wij een mooi stukje Groningen leren kennen; de 
mensen die wij hebben leren kennen, gemoedelijk en aardig, 
en veel voor je over. 

 



Ik denk dat veel mensen de verloving van Anthony en Brechtje 
nog wel weten in 2007, er werd een prachtig tweespan 
paarden en koets van stal gehaald. De koetsier Harrie in vol 
ornaat, Anthony kreeg een billentikker aan en hij had een 
gigantische bloem bij zich. Op het veld ging hij op zijn knieën 
en vroeg haar ten huwelijk, ook de mannen achter hun 
zonnebrillen  lieten een traantje, prachtig. 
Dit is Winschoten op zijn best, en tuurlijk, er was best wel 
vervelend, of droevig, nieuws. In 20 jaar kan er heel wat 
gebeuren, en dat is lief en leed delen. Tonnie en ik willen jullie 
daarom hartelijk dank heten voor al die fijne jaren die wij bij 
jullie mochten doorbrengen.  
 
Groeten vanuitdestadachterdeduinen, 
 
Peter en Tonnie Theijn 
 



  



 

  midwinterrit maart  2017                               >> 
    

 
Maart roert zijn staart. Het regent en het waait buiten. Het wil al een 
tijdje geen winter meer in Nederland worden.  
Wie herinnert zich nog de winter van 1979? Toen lag er pas sneeuw! 
Da’s best al een tijd geleden, hoor ik je denken. Klopt. We hebben een 
paar keer wat sneeuw gehad, maar zoals in 1979 nooit weer. Dat zou 
pas een echte Midwinterrit zijn met een eend. 
Met een best windje en regen op de kop richting Kiel (regen en) 
Windeweer, toepasselijk die naam....heeft de organisatie er vast op 
uitgezocht. De Kielsterkoffiemolen is een gezellig plekje voor een kop 
koffie. Lekker. 
 
Nadat de deelnemers allen waren binnen gedruppeld, sommigen 
letterlijk...kon het feest beginnen. Eerst de gebruikelijke briefing over 
bolletje en pijltje. Er zijn nog steeds mensen die niet snappen dat het 
bolletje de richting wijst waar je niet naartoe rijdt...er zijn 
ingewikkelder dingen. 
 
Het was een leuke rit. Eerst ringsteken va uit de eend. Valt nog niet 
mee om met windkracht 12 en hoosbuien een pennetje door een 2 cm 
gat te steken...We zijn op weg...Tijdens de route zijn we een aantal 
keren iets anders gereden dan de route. Dit was meer om de andere 
deelnemers van de wijs te brengen...helaas reden we zelf een aantal 
keren mis. Dit lag gedeeltelijk ook aan de nummering van de 
plaatjes....die hield bij 62 op en begon weer bij 67....en daartussen 
geen plaatjes....enne maar euh de route dan?? Kortom het was weer 
een echte Winschoter puzzelrit!!  Oh ja, de winnaars (zonder eend 
maar met iets wat er ook niet op leek), leuk gedaan hoor, volgende 
keer wel de rit rijden in een 2CV graag!! 
 
Foto's met een oude eend, groene eend, vreemde eend in de bijt, 
jonge eend, besteleend, helemaal geen eend, ringsteekeend. Gelukkig 
hebben we de foto’s nog! 



  



 

  De alv, samenvatting                          >> 
 

    
De Algemene Leden Vergadering vond zoals gebruikelijk plaats tijdens 
het Voorjaarstreffen in Ter Apel. We zaten heerlijk buiten, met een jas 
aan, en het verliep wat chaotisch. Maar daar staat de club om bekend 
en dat is onze charme. Gezelligheid, met een rommeltje erin; niet alles 
gaat vlekkeloos.  
Dus onze secretaris was vergeten de agenda en de notulen van 2016 te 
kopiëren, maar dat werd netjes voorgelezen. Niente de problemo. De 
kascontrole heeft plaatsgevonden en met een kleine winst konden we 
2016 goed afsluiten; Ronald en Jaap, hartelijk dank voor de controle! 
 
Daarna trad Anjo af als voorzitter. Met mooie woorden nam hij 
afscheid en hij heeft een warm applaus in ontvangst mogen nemen, 
samen met twee flessen wijn. Wanneer je zo afscheid neemt, en 
iedereen draagt je zo’n warm hart toe, dan heb je het goed gedaan als 
voorzitter! Daarna trad Michiel af na tien jaar bestuurslid te zijn 
geweest. Helaas was Michiel niet aanwezig vanwege vakantie in 
Zweden, maar zijn dank-je-wel wordt hem nog bezorgd. 
 
Mark heeft zichzelf gepresenteerd en aangegeven dat hij graag 
voorzitter zou willen worden met het waarom en hoe hij dat wil vorm 
geven. Vanuit het bestuur is aangegeven dat Mark daarin ondersteund 
zal worden, want jeugdig enthousiasme is prachtig, maar als voorzitter 
zijn er ook andere vaardigheden wenselijk. Bertran heeft zich 
verkiesbaar gesteld als algemeen bestuurslid en zichzelf 
geïntroduceerd, waaruit duidelijk zijn liefde voor de eend bleek en dat 
hij graag wat voor onze club wil betekenen……weer een evenement 
erbij! Beide heren werden unaniem gekozen.  
Daarna kwamen de bedankjes in de vorm van een flesje alcoholisch 
lekker. Rients, voor de website (zat helaas in Zutphen, bedankje volgt 
nog), Albert, voor het clubblad en natuurlijk Anjo, hij kwam nog een 
keer aan bod……We hebben de leden voorgesteld hem tot ere-lid te 

bombarderen, en dat is gelukt! Zie verderop in het clubblad 
voor meer details, net zoals de uitgave voor de partytent 
zoals we dat in deze vergadering hebben besproken. 
 
 



De penningmeester heeft zelf uitgesproken dat ze met  
haar dikke kont bovenop de centen zit, maar de teugels rustig laat 
vieren wanneer iets een goed plan is. Dus daarom was na afloop van 
de vergadering gebak voor iedereen!  
 
Na de vergadering bleek dat we iets waren vergeten…..omdat Mark 
Smit een andere positie inneemt in het bestuur, hebben we eigenlijk 
nog een plekje vrij in het bestuur. Kandidaten kunnen zich melden bij 
Victor Hund. Feitelijk is het zo dat iemand dan tot volgend jaar een 
soort stage loopt/waarneemt en dan officieel gekozen kan worden. 
Voor dit traject heeft Lillian Sparreboom zich aangemeld, maar wie 
weet zijn er nog andere gegadigden! We vernemen het graag!



  



 

  Jubileumgeschenk                                              >> 
    

 
Ter ere van het 40-jarig bestaan van de 
gezelligste club van het Noorden (1977-2017), 
hebben we voor jullie een geweldig 
jubileumgeschenk bedacht. 
 
Met welk sleuteltje kan je bijna alles van een 
2CV-achtige losmaken, repareren, fixen of 
pindakaas mee op een boterham smeren 
tijdens een meeting, of gebruiken als roerstaafje op 
zondagochtend in de koffie?  
 
 
 
 
 
Een aantal leden hebben in Ter Apel al het geschenk 
overhandigd mogen krijgen. De volgende kans om het 
persoonlijk te ontvangen, is natuurlijk tijdens het 
K(r)ampeertreffen in Nieuwolda. Mocht je dan nog niet in de  

Juist, met Sleuteltje Elf. 

Het jubileumgeschenk.  
Met een feestelijk kaartje erbij. Tadaaaaa! 



 gelegenheid zijn om het op te halen, dan sturen we het je dit 
toe met het clubblad in het najaar. Natuurlijk draagt de club 
zorg voor de verzendkosten, maar wil je het sleuteltje 
sneller…..en met gebak, bbq, gezelligheid, puzzelrit etc., tja, 
dan is het K(r)ampeertreffen toch echt the place to be.  Het 
sleuteltje wordt overigens op naam uitgegeven en 
geregistreerd. 

Voor de charme ook een voor- 
beeldje van een wat ouder  
jubileumgeschenk, een button,  
zoals we dat in de vitrine  
aantroffen bij onze jonge  
‘voortzitterd’ Mark.  



 

  Berichtje van uw centendoos                       >> 
    

 
De contributie voor 2017 stroomt al lekker binnen. Sommigen 
willen toch nog gebruik maken van de automatische incasso en 
dat kan nog steeds. Stuur dan even een berichtje met 
toestemming voor automatische incasso en het bankrekening-
nummer waar het van afgeschreven mag worden naar mij – uw 
penningdoos - via smuidt@planet.nl. Wanneer gebruik 
gemaakt wordt van de automatische incasso, betaal je slechts 
€ 20,- per jaar contributie. Wanneer je zelf het bedrag 
overmaakt, betaal je € 21,50 per jaar contributie. Het 
bankrekeningnummer van de club staat in het colofon van het 
clubblad. 
 
Helaas zijn er sommige leden die per ongeluk nog het oude 
bedrag over hebben gemaakt of helemaal nog niet hebben 
betaald. Deze leden ontvangen als inlegvel bij dit clubblad een 
herinnering om de contributie voor 2017 alsnog te voldoen of 
aan te vullen. 
 
Een enkeling (dikke pluim!) heeft zelfs al twee keer de 
contributie voor 2017 voldaan! Het te veel ontvangen bedrag is 
natuurlijk weer retour gestort. 
Alvast hartelijk dank voor het ontvangen van de contributie!  
 
Met hartelijke groet, Marjanka 
 
  
Er is nog ruimte voor, het liefst eendjes, 

autosleutelen, lassen, gereedschap, 

roestpreventie, stoffering, banden, fine-

tuning, verzekering, garage, onderdelen 

en andere gerelateerde advertenties!  
Prijzen per kalenderjaar:  
€ 25,- voor een kwart pagina en € 50,- voor een halve pagina. 

mailto:smuidt@planet.nl


 

  Voorjaarstreffen in het nieuws (I)  

  (Jaap Speelman)                                                           >> 
    

Anjo de Jong heeft Jaap Speelman benaderd voor een beetje promotie 
voor onze club; 40 jaar is niet niets natuurlijk. Jaap heeft namelijk 
‘kanalen’ en ‘connecties’. Duistere praktijken, maar hij ‘kent’ mensen. 

Met als gevolg een artikel in Dagblad van het Noorden op 29 april 
2017, ruim een halve pagina groot en uiteraard met Jaap en zijn eend 
‘Kodak’ pontificaal in beeld.  
Jaap, dit heb je geweldig gedaan, mooie promotie!  
 
Een paar zinnen uit het artikel ‘Tegen de schoonheid van de Lelijke 
Eend kan weinig op’:  
 
De 2CV Club Winschoten bestaat 40 jaar. Een van de 150 leden is Jaap 
Speelman uit Bourtange. Hij is al jaren verzot op de Lelijke Eend. 
De 2CV die Speelman bij zich heeft, is van 1977. Dat is ook het 
oprichtingsjaar van de club. ,,We vieren nu dus de veertigste 

verjaardag. In dat jaar 1977 waren het enkele inwoners 
van Winschoten met een 2CV die tot de oprichting 
besloten.’’ 



Speelman sloot zich enkele jaren 
later bij de club aan. Maar denk 
niet dat hij toen pas het Lelijk 
Eendje ontdekte. Dat had hij al veel 
eerder gedaan. ,,Als student in 
Utrecht. Mijn ouders woonden in 
Heiligerlee, ik studeerde in Utrecht 
en schafte me voor tweehonderd 
gulden een Eendje aan. Dat was 
toen echt een studentenauto. Ik 
reed er mee door Utrecht maar ook 
op en neer naar en van 
Heiligerlee.’’ 
En dus bleef hij ook na zijn 
studententijd rijden in zijn geliefde 

merk. Ja, even maakte hij een uitstapje naar een Zweeds merk maar 
daar kwam hij snel van terug. Met de club maakte hij kennis in ’t 
Waar, bij het garagebedrijf van Posthumus. ,,Dat handelde in 
onderdelen voor de 2CV en dus moest ik daar zijn. Op het terrein bij 
dat bedrijf kwamen ook altijd de leden van de club bij elkaar. Dat 
vernam ik daar en toen heb ik me natuurlijk meteen aangemeld als 
lid.’’ 
Sinds die tijd ontmoet hij zijn ‘collega-fanaten’ enkele keren per jaar. 
,,We hebben meestal een voorjaarsmeeting, zoals dit weekeinde in Ter 
Apel. In de zomer hebben we altijd een grote bijeenkomst. Dit jaar in 
Nieuwolda waar natuurlijk ook wordt stilgestaan bij ons jubileum. Op 
die grote bijeenkomsten komen leden van onze eigen club op af, die 
wonen vooral in het Noorden van het land. Maar ook die van andere 
verenigingen zetten hun tenten op. Want er zijn meer 2CV-
verenigingen, over de hele wereld zelfs. Het zijn prachtige 
weekenden.’’ Maar vanochtend haalt hij dus zijn geliefde Lelijke Eend 
uit de vestinggarage in Bourtange en toert hij in een kalm tempo over 
de straten van Westerwolde naar de bossen bij Ter Apel. Daar ligt het 
kampeerterrein en als hij daar al die andere Lelijke Eendjes en hun 
eigenaren ziet staan, dan is hij helemaal thuis. 
 
Voor de volledige tekst: http://www.dvhn.nl/groningen/Tegen-de-
schoonheid-van-de-Lelijke-Eend-kan-weinig-op-22174803.html  
 

http://www.dvhn.nl/groningen/Tegen-de-schoonheid-van-de-Lelijke-Eend-kan-weinig-op-22174803.html
http://www.dvhn.nl/groningen/Tegen-de-schoonheid-van-de-Lelijke-Eend-kan-weinig-op-22174803.html


 

  Voorjaarstreffen in het nieuws (II)         >> 
    

 
De ‘connecties’ van Jaap Speelman leidde ook tot een fotograaf van 
Westerwolde Actueel, die niet achter wilde blijven bij de grote 
jongens van het Dagblad van het Noorden. Westerwolde Actueel had 
fantastische foto’s gemaakt, met hilariteit, want Den Haag moest en 
zou ook op de foto met spandoek! En natuurlijk ook foto’s op het 
racecircuit Polderputten, geweldig! En op de foto’s zie je ook Froukje, 
1CV, de Friese merrie van de familie Sparreboom; zij was er ook het 
hele weekend bij en mocht op stal staan bij de eigenaren van het 
kampeerterrein. 
Wat een heerlijk weekend is het geweest en graag tot ziens in 2018!  
 
Zie voor alle foto’s en het hele artikel:  
 
http://www.westerwoldeactueel.nl/2017/04/29/2-cv-club-viert-40-
jarig-bestaan-in-ter-apel/ 

http://www.westerwoldeactueel.nl/2017/04/29/2-cv-club-viert-40-jarig-bestaan-in-ter-apel/
http://www.westerwoldeactueel.nl/2017/04/29/2-cv-club-viert-40-jarig-bestaan-in-ter-apel/


 



  



 



 



 

  Proficiat, anjo!!                                      >> 
    

  



  



 

  partytentje - 5 x 10 mtr            >> 
    

 
We hebben als club nog nooit iets echt groots en duur aangeschaft. 
Met de meetings leenden we altijd van betrokken leden een 
partytent, en daar knoopten we de volgende geleende tent aan vast, 
en met een beetje geluk kreeg iedereen zijn tent retour met een 
vriendelijk dank-je-wel en hopelijk ook in dezelfde goede staat als 
waarin we de tent ook mochten lenen. We willen dus als club graag 
zelf een tent….. 
Een grote misser met een geleende tent is er nog nooit geweest, maar 
daar willen we ook niet op wachten. Dit onderwerp heeft het bestuur 
dan ook ingebracht met de Algemene Leden Vergadering. 
 
In de vergadering is besloten dat het bestuur tot maximaal 15% van 
de waarde van de balans zelfstandig mag uitgeven zonder instemming 
van de leden te vragen. Dat is best een fors bedrag, maar de 
spaarrekening is er dan ook naar. En met ons 40-jarig bestaan mogen 
we onszelf best een cadeautje geven. Het geld is tenslotte van de 
leden en bestemd voor de leden. Dus hierbij onze, maar dus ook jullie, 
gloednieuwe partytent (brandvertragend) van 5 x 10 meter, verkregen 
met korting, als verjaardagscadeau aan ons allemaal! 
 
Een paar fijne details: 
Frame: Van binnen en buiten gegalvaniseerd, zodat het frame niet zal 
doorroesten. De koppelstukken worden door middel van bouten en 
vastgelaste moeren in elkaar gezet. Dakzeil: Gemaakt van 550 gr/m2 
PVC materiaal (vrachtwagenzeil). Alle naden zijn thermisch gelast in 
plaats van gestikt, hierdoor is de tent 100% waterdicht. Zijwanden: 
Gemaakt van 550 gr/m2 PVC. Kopse kanten: Uit één stuk gemaakt en 
voorzien van degelijke ritsen, om zo je eigen doorgang te creëren. Er is 
een grote ingang en een deur te maken. Opzetinstructie: Zeer 
gemakkelijk om te zetten, alle buizen zijn genummerd en er zit een 
duidelijke gebruikshandleiding bij (de genummerde buizen en de 
handleiding waren doorslaggevend om tot de koop over te gaan…..). 
 
De tent staat in de opslag van de club, veilig achter slot en grendel. 
  



 



   

  Voorbereidingen k(r)ampeer                        >> 
    

 
De voorbereidingen zijn in volle gang, het wordt een 
fantastisch weekend in Nieuwolda! De flyer geeft al aan wat 
we gaan doen en de kern is dat gezelligheid & eten verbindt. 
Dus vette hap, heet kampvuur, kleurige schmink, complexe 
puzzelrit, bomvolle BBQ, calorierijk gebak, zondag speltvrij 
ontbijtje, excellent jubileumgeschenk, nieuwe tent, super 
konvooirit....alles is aanwezig om een geslaagd weekend tot 
stand te brengen. Heerlijk met je blote voeten in het gras, 
genieten van een weekend zonder zorgen en vol 
entertainment. Het draaiboek is weer bijgewerkt, dus er wordt 
iets minder sinas ingeslagen en meer kaas. We zoeken nog wel 
een prachtige tekening voor de kleurwedstrijd voor de kids, 
dus wie heeft er nog iets op de plank liggen uit de grijze 
oudheid? We vernemen het graag. 
 
Zet in je agenda: 30 juni, 1 & 2 juli, Nieuwolda! Tot dan! 
 
 

  Cadeautje van zamro                                         >> 
    

 
Het Sleuteltje Elf, merk Bahco, is geleverd door de firma 
Zamro, met fikse korting en een glimlach. Wij hebben hen 
aangeboden iets terug te willen doen, waardoor wij jullie nu  
kortingsbon mogen aanbieden. Deze bon zit los ingesloten in 
het clubblad en heeft een waarde van € 30,- bij een eerste 
online bestelling met een minimale waarde van € 75,-! Grijp je 
kans, want onze ‘voortzitterd’ heeft al gezien dat wiellagers 
voor de HY bij Zamro erg goedkoop waren, maar met deze 
bon…..en zo zijn er vast nog meer artikelen waar je graag je 
voordeel mee wilt doen! Veel plezier met shoppen!  

www.zamro.nl 



 

  italiaanse dyane (Victor)                             >>  
   

 
Zomaar wat aan het rondkijken op internet. Je kent het 
wel...Kwam ik een mooie Dyane tegen, te koop. Een rode. Uit 
‘82. Zag er wel aardig uit zo op de foto. Van eerste eigenaar 
geweest. Stond erbij. Ik bekijk de foto's van de Dyane. Ziet er 
leuk uit. Niet veel dingen zijn anders dan bij de Franse of 
Nederlandse versie. De Italiaanse Dyanes zijn voornamelijk te 
herkennen aan de knippertjes op de voorspatborden, aan de 
zijkant. De mooie rode kleur blijkt een jaar of 10 geleden toch 
overgespoten. Dus pas de couleur origine. Rouge.  
 
Ik zoek contact met de eigenaar want ik wil de auto wel eens 
zien. Blijkt dat ie vlakbij Drachten staat bij een autobedrijf. De 
eigenaar is autohandelaar en heeft de rode Dyane gekocht op 
internet via Catawiki; op hun veilingsite en dan kun je er op 



bieden. Uiteindelijk heeft hij het meest geboden. Blijkt dat hij 
de auto kocht met een beetje nostalgie. Zijn ouders hadden 
vroeger ook een Dyane. Hij heeft de auto op de gok gekocht. En 
met het afslaan van de veilinghamer moest de Dyane nog naar 
NL worden vervoerd, 1600 km. Deze kosten komen bij de 
aanschafprijs + veilingkosten.  
 
Ik heb de Dyane bekeken en een aantal details vastgelegd. Zie 
foto's. Is best leuke auto. Hier en daar wat plekjes en 
gebruikssporen. Leuke details zijn de papieren, het instructie 
boekje & onderhoudsboekje. Alles Italiaans.  

 
De Dyane staat te 
koop voor een royale 
prijs van ruim 8950 
euro. De km stand is 
ongeveer 60.000km. 
Uit de boekjes blijkt 
dit ook. 
 
VH 
 

 

 

 

 

 

  



  



 

  Vrijstelling Apk > 50 jaar (fehac)                >>  
   

 
De FEHAC heeft zich met succes ingezet om voertuigen van 50 jaar en 
ouder vrij te stellen van APK. Deze vrijstelling zou 20 mei 2018 in 
moeten gaan. Onlangs ontving de FEHAC van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu signalen dat de deze voor velen zeer 
gewenste vrijstelling mogelijk nog heel even op zich laat wachten. 

In 2014 heeft de Europese Unie een nieuwe richtlijn voor periodieke 
technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens 
aangenomen (“de APK-richtlijn). De bepalingen uit de richtlijn moeten 
uiterlijk 20 mei 2017 worden omgezet in nationale wet- en 
regelgeving en een jaar laten worden toegepast. De richtlijn kent 
enkele optionele bepalingen die lidstaten mogen toepassen, zoals de 
vrijstelling voor voertuigen van historische waarde. Op advies van het 
SO APK heeft de minister van Infrastructuur en Milieu besloten 
voertuigen van historische waarde die ouder zijn dan 50 jaar vrij te 
stellen van de APK-plicht. 

Hiervoor moet het Besluit voertuigen worden aangepast. Het proces 
hiervoor was in gang gezet. Door het verwerpen van het wetsvoorstel 
voor kentekening van landbouw en bosbouw-tractoren door de 
Tweede Kamer is de aanpassing van het Besluit voertuigen on hold 
gezet, omdat er -naast de vrijstelling van 50 jaar- ook bepalingen voor 
de APK voor snelle tractoren waren opgenomen in de aanpassing van 
het Besluit Voertuigen. Het ministerie beraadt zich momenteel over 
de wijze waarop de APK-plicht voor snelle tractoren alsnog kan 
worden geregeld. Zodra hier meer duidelijkheid over is, kan het 
proces van aanpassing van wet- en regelgeving weer in gang worden 
gezet. Door deze situatie is het niet meer zeker dat de beoogde 
vrijstelling van 50 jaar kan ingaan op 20 mei 2018.  

Van eventueel uitstel zal zeker geen afstel komen, en de FEHAC houdt 
ons op de hoogte over de status van dit dossier. 



  Als je gaat, dan vernemen wij graag een (foto) verslag!  



 



 

  Activiteiten 2cv Club Winschoten              >> 

 

Krampeertreffen te Nieuwolda  
30 juni, 1 & 2 juli 2017, groot feest 40-jarig bestaan 

club, met BBQ, puzzelrit, schminken kids etc. 

Sportpark “De Boskamp” Noorderlaan 31, 9944 BT 

Nieuwolda. 

Citroën Markt Noord te Uffelte 
Zaterdag 16 september 2017 

Klusdag te Ter Apel 
Zaterdag 7 oktober, Camping Roelage,  Ruiten A 

Kanaal West V 2a, 9561 TP Ter Apel 

Nachtrit 
Zaterdag 14 oktober 2017, Ronostrand (Amerika 16, 

9342 TC Eén) 

Snertrit 
Zondag 26 november 2017, startlocatie volgt nog (incl. 

wat we gaan bezoeken), eindlocatie in Bunne. Wil je 

alleen snert mee eten zonder rit? Ook dat kan! 

Nieuwjaarsborrel te Vlagtwedde 
Zondag 28 januari 2018, eten verbindt rondom het 

kampvuur waar oude koeien uit de sloot worden 

gehaald! Bij de penningdoos thuis in de verwarmde 

schuur aan de Venneweg 16, 9541 XN Vlagtwedde. 

Midwinterrit 
Maart 2018, uiteraard voor iedere deelnemer een 

rallybordje en de keuze tussen bikkel- en watjesroute, 

locatie volgt nog. 

Voorjaarstreffen Ter Apel  (incl. ALV) 
April 2018, ’t Schot 1m 9651 PG Ter Apel. Ons 

vertrouwde adres voor heerlijk genieten in het gras 

met een warme kantine en heerlijk ontbijt, muziek, 

kampvuur en de algemene leden vergadering. 


