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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 naam,
adres en telefoonnummer op te
geven bij de penningmeester.
Wanneer de contributie op rekening
NL93RABO 0307 3736 30 ten name
van 2CV Club Winschoten staat, krijgt
u het laatste clubblad (indien nog
voorradig) toegestuurd. Opzeggingen
vóór 1 december, via mail of post.

Kopij

>>

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: Deze keer een
beschaafde archieffoto uit de collectie
van lid nr 5, Cor Heemstra.
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,
schrijf het op & stuur het op!!
De sluitingsdatum voor het TPVjournaal 153 is 1 december 2017.
Oplage TPV Journaal 152: 165 stuks.

Van de neijbakk’n veurzitter (mark)

>>

Beste Citrofielen,
Onze Neijbakk’n Veurzitter is helaas nog steeds aan het bijkomen van
allerhande activiteiten die het daglicht niet verdragen, waardoor hij
niet in staat was om een voorwoord te schrijven. Daarom mag ik het
woord weer tot u richten.
e

De Citroënmarkt in Uffelte was een fantastische 5 editie, waarvoor
dank aan Lars, Wout en Victor. We hebben hard gewerkt om dit
e
clubblad nog op uw deurmat te krijgen voor de 1 Klusdag in Ter Apel,
en we zien u graag op zaterdag 7 oktober. Daarna gaan we door naar
de Nachtrit in Een (14 oktober), en sluiten de activiteiten dit jaar af
met de Snertrit op 26 november (vertrekpunt vesting Bourtange).
Het bestuur heeft afgelopen zomer ook (werk)vakantie gevierd, maar
we zijn achter de schermen ons aan het oriënteren op een andere
vormgeving van de website. Oja, en uw ondergetekende penningdoos
is ook nog getrouwd afgelopen zomer, na 28 jaar verkering. Het
slachtoffer is Raymond , en hij wilde persé in de roze korte broek
met papegaaien en flamingo’s trouwen, op slippers; waarvan akte.
Onze trouwauto was de AZ uit 1957 van Wout (lid nr 746). Wij vieren
dit graag met jullie tijdens de Snertrit, dus dat wordt weer gebak voor
alle aanwezigen!
Hartelijke groet, Marjanka

Verslag van de 22e Wereldmeeting van 2CV
friends 2017 in Ericeira, Portugal
(Margriet & Martin)
>>
Uiteindelijk wilden we dan tóch vanuit
Stad (•) naar de 22e Wereldmeeting
2017 in Ericeira, Portugal, gaan. We
waren nog nooit naar zo'n meeting
geweest. Wel al vaak naar Portugal,
dus dit was een mooie gelegenheid.
We besloten via Slenaken in ZuidLimburg (1e stop) naar Parijs-Bercy te
rijden en daar onze Eend op de
autotrein naar Toulouse te zetten (ja, ja,
de jaartjes gaan tellen...). Zelf zijn we de
volgende dag met de TGV achter de
Eend aan gegaan, en bij aankomst in
Toulouse was het nog een uurtje rijden
naar zusje in de Pyreneeën, vlakbij Spanje. Dat scheelt mooi drie
dagen rijden en twee keer ergens overnachten, los nog van de
brandstof en eterij. Plus een weekje bijkomen voor de Eend in de
bergen. Da’s ook wel weer mooi ja.
Daarna door Spanje, eerst naar Calatayud (450 km), de volgende dag
op Salamanca aan (ook ruim 400 km), om vervolgens… kwakkel,
kwakkel, sputter, sputter… niks vervolgens… benzine op? Niet
helemaal… toevallig nét bij een tankstation, 25 km vóór Salamanca.
Bijtanken en….. NIKS. Helemaal niets, niks, naks, nada,
 Noot van de redactie: Door Groningers wordt de stad Groningen als ‘Stad’
aangeduid, zoals ook mag blijken uit het Gronings volkslied (geschreven in
1919), ‘Stad en Ommeland’. Groningers worden dan ook ‘Stadjers’
genoemd. Uw cluppie draagt graag bij aan uw cultuurhistorisch besef .

niente. Stopt er een Fransche 2CV man, met zoontje, naast ons. Ook
op weg naar de meeting in Portugal. Had toevallig een reserve bobine
bij zich, erop gezet: niks. Nieuwe bougies: ook niks. Hij moest
verder, vóór de meeting eerst nog een rondje Portugal met zoonlief.
Het tankstation kende de garagehouder in het dorpje 3 km verderop.
’t Was juist middagetenstijd. In zuidelijke streken Heilig. Dus na 3
uurtjes kwam de aardige man, met wat poetsdoeken en spuitbusjes:
Hij kon daar in een uurtje tijd, ook niet zo gauw vinden wat er loos
was.
Wij hadden wel een spanband (1500 kg) bij ons, dus 3 km slepen en
daar stonden we dan bij zijn werkplaats, tussen de landerijen.
Misschien is het iets met de ontsteking of zo?
Hij had wél een wat oudere collega die bekend was met 2CV's.
Ondertussen ging hij zitten zoeken op internet: “Como tirar el
ventilador del motor 2CV?”, stond er op zijn PC-scherm en dat
is in goud Gröningers: Hou kom ik bie dei verrekte ontsteking!!
De oudere collega kwam al na een uurtje en ja hoor; roostertje eraf,
pijpsleutel 14/15, losdraaien, klap met de hamer op de pijp en hoppa,
los ventilator. En daarachter zit nou de ontsteking. Beetje friemelen,
ventilator en roostertje er weer op, alstublieft. De motor startte weer.
Wel een heel raar geraas voorin: de oudere collega wist inderdaad wel
van de 2CV ventilator losmaken, maar vastmaken was hij vergeten.
De weg weer op…,
maar geen
trekkracht… nog
geen 85… weer
terug… weer wat
friemelen. Toch
maar naar
Salamanca. De
garageman wist wel
een leuk hotelletje
en ’t was slechts 25

km. Maar bij de eerste stoplichten begon er weer een ander geraas
voorin. Vlakbij het hotelletje gelukkig. Direct weer de garageman
gebeld: onze 2CV kan zó niet verder. Kom nú, niet morgen! Om
23:00 kwam hij, met een jóngere collega, die goed was in moderne
techniek. Dat was zo. Hij zag het direct: de startmotor of dynamo
waren niet weer goed vastgezet en die ontsteking is echt geen
probleem: "dat komt weer helemaal goed”. Dat was óók zo. Om 02:00
was hij klaar en de ontsteking doet het tot nu toe, na zo’n 4500 km,
nog steeds uitstekend.
Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan.
De volgende dag dan toch Portugal, om via Guarda, Viseu, Mangualde
(waar tot in 1990, bij de Citroënfabriek, de laatste 2CV’s van de band
rolden), Figueira da Foz en Marinha Grande naar São Pedro de Moel
te gaan. Om daar een weekje bij te tanken, in een mooi oud klein
badplaatsje aan de Portugese westkust (denk maar aan “Les
vacances de Monsieur Hulot” van Jacques Tati, uit 1953), waar
we al vaker geweest waren. Nog maar een kleine 200 km ten noorden
van Ericeira.
Maar Portugal zou Portugal niet zijn als er niet ergens wat bossen in
de fik staan (dit was ons al bij zo’n 5 eerdere Portugal reizen ook al
overkomen). We waren nog geen 5 km over de grens of we zagen
langs de weg al de eerste rookwolken. Brandbestrijders kwamen
aangereden, -gerend en -gespoten. ’s Avonds zagen we op het nieuws
dat 10 minuten na ons, de weg was afgesloten en er verder niemand
meer die dag langs heeft gekund.
Ondanks dat werkte ónze ontsteking
toch wel weer naar behoren.
Op 27 juli, een dag na de officiële
opening van de 22e Worldmeeting of
2CV Friends, die tot 31 juli zou gaan
duren, reden we zonder verdere
problemen de Camping van Ericeira op

en vonden nog net een plekje voor onze Eend en het tentje, dat al in
geen 25 jaar meer gebruikt was. Van de begin- en inschrijvingsdrukte
hebben we niks gemerkt, hoorden we later.
Wat een prachtige plek om deze meeting te houden. Precies 30 jaar
eerder was er hier ook een gehouden (de 7e), maar toen stonden er
niet zo veel mooie dennebomen voor de nodige schaduw. Toen waren
er zo’n 800, nú een krappe 2500 2CV’s, met een net zo'n krappe
5000 bezoekers, uit zo'n 30 verschillende landen (en toch werd alles
goed schoon gehouden, de hele dag door).
Het grote activiteiten- en feestterrein
lag er pal tegenaan. Het programma
was mooi uitgebreid, met veel
verschillende onderdelen (ook te
koop), zoals:
- (net gezegd) natuurlijk een
uitgebreide onderdelenboulevard
met ruilbeurs er naast,
- een 2CV “Elegantie Concours” met
de meest fantastische uitvoeringen
en bedenksels,
- een spannende motorblok
démontage- en montagewedstrijd,
die uiteindelijk, met 51 minuten werd
gewonnen door een Oostenrijkse
jodelaar, met nipt op de tweede
plaats (op een paar seconden na)
gevolgd door een Hollandse jongen;
hierbij deed ook een sleutelgrage
Spaanse schone mee, die niet vies
was van vuile vingers (ze eindigde in
de eerste ronde op de 2e plaats),
- het 2CV-museum, met o.a. info over
de 7e Wereldmeeting in 1987, en alle

andere, plus een expo over de
“Zonen van Mangualde” (de
Citroënfabriek), bij het oude
Nationale Paleis van Portugal in
Mafra, 15 km verderop,
- de landelijke 2CV RTH (Racing
Team Havas) Raid Portugal 2017,
meerdere dagen kris-kras door
het hele land, en wat dichterbij,
een Pop-Cross spektakel, lekker
scheuren over de heuvels met de
2CV,
- een 2CV garage met iedere dag
technische bijstand én prioriteit
voor lange afstand rijders
(achteraf wel beetje sneu voor
ons eigenlijk, maar we klagen niet),
- de verkiezing van het 2CV Worldmeeting gastland over 4
jaar, dat werd Zwitserland, vóór Italië en Frankrijk (weer..!?), maar
over 2 jaar komt eerst Kroatië,
- de voorlaatste dag nog een konvooirit, van 250 2CV’s, over mooie
kleine landweggetjes, naar het prachtige Nationale Paleis van Portugal
in Mafra, 15 km van Ericeira, met ook veel bekijks bij de frontaal
opgestelde 250 2CV varianten,
- veel muzikale omlijsting, alle dagen ’s middag en ’s avonds, met o.a.
lokale musici (ook Fado) en andere (cover)bands, en als topper op 28
juli het welbekende Botulisme,
met roots in de 2CV Club
Winschoten, lang geleden.
Natuurlijk was er veel te eten en
te drinken en niet duur. Het
betalingssysteem was echter wel
wat apart. Je kreeg een pas
waar je geld op kon zetten.

Die werd afgewaardeerd als je wat kocht, alleen… ze konden je dan
niet vertellen hoeveel er dan nog opstond…, daarvoor moest je dan
steeds weer naar een oplaadpunt lopen om dat te weten te komen.
Als er nog wat opstond als je weg ging, kreeg je het restant ook niet
weer terug. Lastig en jammer dan.
Op de laatste
dag hoorden
we in het
lekkere
restaurant
twee kerels
hartgrondig
in het
Gronings
tegen elkaar
te keer gaan.
Ze wisten niet of er nog genoeg geld op de kaart stond voor de
maaltijd van de ander, en wie dat dan moest gaan uitzoeken. De een
was alvast maar gaan eten aan het tafeltje naast ons en de ander…
nou ja, het kwam goed, ze kwamen uiteindelijk toch weer bij mekaar
aan tafel (zie foto). Dit zijn dus Bert Ahlers en Cor Heemstra (lid nr. 5
en lid nr. 12, uut Winschoot). Op de charmante voorpagina van de
vorige TPV journaal nr. 151, en er binnenin, staat de oplossing van wie
wie is van deze twee gezellig Sodommers (•) (één van hen was ook
nog eens medeoprichter van de 2CV Club Winschoten).
Toevallig kwamen we kort daarvoor ook nog twee andere “bekenden”
tegen: een zekere Ton de Graaf, die jaren lang lid was geweest van de
 Noot van de redactie: Winschoten wordt ook wel Sodom genoemd, de
bewoners derhalve Sodommers. De bijnaam Sodom is afkomstig uit de
Joodse gemeenschap, die voor WO II in Winschoten woonde; men vond dat
de overige bevolking er maar losse zeden op nahield met betrekking tot
seksualiteit en gokken. Bron: Wikipedia. Weer wat geleerd!

2CV Club Winschoten, die wilde graag de hartelijke groeten aan Wilja
Kok laten overbrengen, bij dezen. En ook nog de aardige Fransman die
ons bij het tankstation vóór Salamanca met bobine en bougies had
geprobeerd te helpen. Hij had met zoontje zijn rondtocht nog wel
gedaan en zo konden we hen alsnog een bedankdrankje geven. Toen
was de kaart leeg.
De 22e Wereldmeeting van 2CV vrienden 2017 in Ericeira,
Portugal, was in 1 woord: GEWELDIG.
Martin en Margriet (lid nr. 163)
P.S., Wel jammer dat de “1e sleutel-/klusdag van 2CV Club Winschoten”
pas op zaterdag 7 oktober 2017 op Camping Roelage in Ter Apel is…..dat
had ons anders ook nog wel heel wat gepruts en gefriemel kunnen
besparen. Tisnaitaans. (waar hebben we dat ook al weer vaker
gehoord?).

Nachtrit, info (Victor)

>>
e

Ook in het jubileumjaar organiseren we een Nachtrit, de 15 editie.
Deze keer gaan we het anders aanpakken.
Dit jaar starten we wel weer vanuit het Ronostrand in Een. Het was een
aardige tour, maar het is weer gelukt om een nachtelijke rit in elkaar te
zetten en deze keer staan alle plaatjes in de goede volgorde, echt waar.
Misschien wel achterstevoren . Het belooft een uitdagende rit te
worden. De route is ook deze keer strikt geheim. De nachtrit start als
het donker wordt en dat is vanaf circa 20.00 uur. Verzamelen vanaf
19.30 uur.
Bij de startlocatie is tevens gelegenheid om te overnachten. Als je
helemaal bent verdwaald midden in de nacht en heel laat (of vroeg in
de ochtend) eindelijk het einde van de rit hebt gehaald, is naar huis
rijden niet noodzakelijk. Voor het overnachten is gelegenheid om
gebruik te maken van de camping tegen een extra vergoeding. Voor
reserveren van een stacaravan graag rechtstreeks contact opnemen
met Ronostrand. telefoon 0592-656206 (www.ronostrand.nl).
Overnachting is niet inbegrepen in deelname aan de nachtrit.

Tips

Ik raad je aan om met z’n tweeën te komen. Neem dus een navigator
mee. Het is verdraaid lastig ‘s nachts autorijden en kaartlezen tegelijk.
Verder is goede verlichting op je 2CV , of andere Citroën, onontbeerlijk
(ook groot licht). Een kaartleeslampje is zeker geen overbodige luxe.
Een klembord is handig wegens wegwaaien van de routebeschrijving.

Alles op een rijtje:

Noot redactie: Hier had Victor alles nog een keertje opgesomd wat ook
op de flyer staat, gniffel. Dus dat heeft de redactie eigenhandig
verwijderd. Maar dit laatste is wel relevant, en hoe je dat kan dan doen,
staat op de flyer vermeld, zie ommezijde!

Opgeven=gewenst
VH

Citroen markt Noord (Victor)

>>

We vliegen richting
de kerst...
Pfff tsjonge, wat gaat de tijd
snel. De zomer is wel heel
snel vertrokken....Lijkt wel
herfst met al die regen en
wind. De weersvoorspelling
voor zaterdag 16 september
was dan ook niet geweldig.
Toch hadden we er weer zin
in, in de Citroën Markt.
Vrijdagavond hebben we in Uffelte de hele boel klaar gezet en snel ff
de C3 opgehaald, die beschikbaar gesteld werd door Dijkstra
Autogroep -> een splinternieuwe C3 deze keer, in het blauw met
zwart dak en sjieke wielen; 1900 km (en een beetje) op de teller. Wat
opviel, er zat veel elektronica in deze moderne Citroën. Zo zie je op
het grote beeldscherm zowat alles waarmee je de hele auto kunt
regelen. Voor de rest rijdt het als een moderne auto. Het eigenzinnige
van Citroën is er wel een beetje af.
Afijn, een pionnetje hier en lintje daar, en klaar was het weer.
De volgende ochtend gingen we los. Zaterdagochtend miezerde het

nog een beetje, zeg
maar net wel en net
geen regen....en
koud....brrrr. toch
kwam net na 8 uur al
de eerste verkoper
aanrijden. Er is ruimte
genoeg, zoek maar
een plekkie.
Gaandeweg de
ochtend kwamen er
diverse handelaren en geïnteresseerden het terrein op. Het liep
redelijk door met Citrofielen. Diverse leuke Citroëns zagen we
passeren, van
Traction tot SM.
Zie foto's.
Al met al een
gezellige en aardige
dag toch nog, met
als einde een mooi
rijtje oudjes uit de
jaren ‘30.
VH

Carbage run (Erik & jan-Carlo, & Marjanka)

>>

In het vorige TPV’tje heeft de redactie een geforceerde publiekelijke
oproep gedaan aan Erik & JanCarlo (Team Bolhap, lid nr 748 &749)
om verslag uit te brengen van hun CarbageRun (Duitsland-Litouwen)
voor het goede doel (Stichting Ambulancewens). Helaas reden zij
niet met een 2CV, wel met hun Bolhapmobiel van Citroën. De
redactie heeft zich dit gehele TPV’tje enigszins ingehouden met
‘nootjes’, maar als Victor bij een tekst over de Citroën Markt in
september al schrijft….de kerst komt er aan, dan begrijpt u dat de
redactie a) proestend & hinnikend over tafel lag b) de Tipp-Ex al over
het beeldscherm wilde halen c) respect heeft getoond en dat
zinnetje alleen wat opvallender heeft afgedrukt (doorstrepen wat
niet van toepassing is). Enfin, de heren stuurde telkens een mailtje
met twee regels tekst en een fotootje. Heerlijk luchtig geschreven.
Deze worden hieronder in – hopelijk – chronologische volgorde
geplaatst. Overigens reed Anjo de Jong ook deze run, maar helaas
met een foutief merk. Heb ik dit het vorige TPV-tje ook al genoemd,
dat Anjo met een verkeerd merk reed? Ja, verdorie. Nou, zoiets gaat
per ongeluk natuurlijk, en ongemerkt uiteraard. Enfin, dit is even
snack-leesvoer, een tussendoortje. Lees mee:
Dag 0, effe bij die gezellige club geweest voordat we gingen.
Hieronder de Bolhapmobiel tijdens Krampeertreffen.

Dag 1, ff stukkie rijden & ff met
Dino opladen voor de rit. Beetje
romantische verlichting op de
auto. We hadden maar 4
reservebanden bij ons; we
hebben 1 bandje verspeeld. Er
komt nog meer hoor.
De heren noemen onze
voormalig voorzitter
Anjo steevast Dino.
Dag onbekend, beetje bier
koelen op het dak terwijl je rijdt,
we missen wel 2 blikkies.
Help lekkage, lang leve
Ducktape en vuilniszakken
buiten, en voor binnen een
totale oplossing, een Totalpolo, dank je, club
Winschoten!
Dit zijn de buren ↓:

totale totale

Dag ?, file met nog honderd carbagerunmafkezen….Kijk daar gaat Dino! →
Beetje bewolkt , dat word dus regen, de
Totalpolo weer paraat. Beetje rook.

Dag ??, zo, we zijn er weer, eerst een blikkie en dit was niet voor het
lekkere, maar ja, je moet wat vanwege stof en rook. Even cultuur
pakken …………… natte kruisen kijken [van de regen].

Dag 5, zo, gered, schadevrij uitgereden en gefinished in Litouwen. Effe
een biertje, wat eten slapen & dan op naar Frankrijk, tis maar
2650km…..makkie.

Echt geen idee welke dag, maar….Zo ff een biertje en kijken hoe velen
weer hun tent opzetten en luchtbed oppompen ......tja wij bij
aankomst stoelen eruit en een biertje pakken.........fijne wagen, de
Bolhapmobiel. En tot slot: Zo, we gingen van de finish in Litouwen
nog ff naar Frankrijk, 2650km in anderhalve dag tuffen, de ene slapen,
de ander rijden en dan wisselen. Hij is weer door de keuring en wij
weer ingeschreven DUS WE GAAN VOLGEND JAAR WEER!
Toch nog een noot van de redactie, omdat dit een enigszins
onsamenhangend verhaal was en niet bepaald 2CV gerelateerd. Toch
wilden we dit plaatsen, juist omdat het onsamenhangend is en dit een
tocht is geweest die feitelijk ook met een AK gedaan had kunnen
worden. Zeg nou eerlijk, slapen in de Bolhapmobiel, dat is afgekeken
van slapen in een AK. Maar de heren hebben dan ook hun roots bij de
eenden liggen, al van generaties voor hen. Vandaar dit lees-snacckje.

De rit heeft bijna €700 opgeleverd voor het goede doel.

Archief (Jurrie & Cor)

>>

Schuurinspectie II (Raymond & marjanka)

>>

Schuurinspectie bij Jurrie Loer. Waarom? Omdat we het archief van
de club bij hem terug gingen brengen. Gebakje erbij. Motorfiets in
de gang. Kippen druk. Kopje koffie.
Jurrie heeft een prachtige
ID19 uit 1968 op de
oprit staan, kleurcode
AC099 Gris Cormoran met
krap een tonnetje op de
teller. En daar is afgelopen
zomer de caravan weer
achter gehangen, nu
richting Denemarken.
Want een beetje comfort tijdens de vakantie is aan Willemien wel
besteed, zeker na het debacle bij de entree van de wereldmeeting in
Frankrijk. En dan staat er nog een 2CV6 uit 1983 (Charlston) voor
dagelijks gebruik. En in de schuur wordt een AZL (Luxe, ofwel
sierstrip over motorkap) uit 1959 opgeknapt. De kleur is AC6060 Bleu
Glacier (AC staat voor André Citroën; vanaf 1959 werd gewerkt met
kleurcodes, daarvoor was alles grijs). De schuur is niet groot, maar
ruim genoeg. En bezaaid met kekke dingen, aan het plafond, achter
een plankje geschoven. En door (beroeps)ervaring wordt nu met
gemak het volgende project aangepakt, die AZL dus. Top. De
klassiekers worden hier goed verzorgd! Willemien heeft twee ezels en
een eend, 2CV6, uit 1989,
kleur AC959 Bleu Celeste.
In het huis staat in de gang
een zeldzame en motorfiets;
een goedwerkende en volledig
originele Nimbus uit 1950,

van dezelfde
producent als de
Nilfisk stofzuigers. Die wordt ook gekoesterd,
net als de 2 kippen en 1 haan buiten.
Alles bij Jurrie ademt Citroën, zelfs de klok aan
de muur in de woonkamer. En foto’s van
paarden aan de muur, huh?! Vroeger heeft
Jurrie op renpaarden (Engelse volbloeds)
geraced als jockey, en rara, de penningdoos heeft een halve volbloed.
Tassen met foto’s komen van zolder, een bijzonder op maat gemaakt
hoofdstel voor een renpaard, de race-kleding (paars, goud & zwart,
nog gesteggel destijds met het Engelse Koninklijk huis vanwege de
kleurstelling waar The Royals patent op zouden hebben gehad). Dus
Marjanka & Jurrie zaten een half uur knus samen op de bank,
paardenpraat. Raymond zat zich stierijk te vervelen met al dat
geneuzel over poepende dieren, en heeft de volgepropte vitrine van
Jurrie bewondert. Alleen miniaturen van 2CV’s die ook echt gereden
hebben!Nog een bakkie koffie erin, waarna de verhalen over de
historie van de club naar voren kwamen. Jurrie heeft namelijk lid nr
210, heeft jaren in het bestuur gezeten en schut zo een paar verhalen
uit zijn mauw, die het daglicht niet ongecensureerd kunnen
verdragen, laat staan openbaar gemaakt kunnen worden, gniffel.
Een ieder die wat smeuÏge
clubgeschiedenis wil horen,
kan proberen een afspraak bij
Jurrie te maken. Tip: Neem
vooral luxe gebak mee, bij
voorkeur met aardbeien!!

Info 1e klusdag 7 oktober 2017 (Bertran) >>
Starten, starten en hij doet het niet.
Gelukkig is het bijna zo ver, de sleutel-/klusdag van 2CV Club
Winschoten. Iedereen kent dat wel, wil je net lekker toeren met je
eend, en hij doet het niet. Of nog erger (is mij eens overkomen), na
het tanken, vergeet het maar. Afgelopen zaterdag nog, net lekker met
de Dyane aan het toeren, en na ca 10 km geen vermogen meer, en je
staat compleet stil. Gevalletje benzine op, en tankmeter met
eigen mening. Al deze praktische zaken nemen we door tijdens de
sleuteldag van de gezelligste club van het noorden.
Nu hoor ik u denken, oh oh, dat wordt erg technisch / dat lukt mij
nooit. Wees niet bang, we passen de onderwerpen gewoon aan bij
het niveau van de mensen en de vragen die er zijn. Wel hopen we het
niveau van iedereen wat omhoog te krijgen, zodat u wellicht - als uw
eend het niet doet - zelf de oplossing kunt bedenken.
Wand het mooie van de eend is, is dat deze dermate eenvoudig
geconstrueerd is dat zelfs een boerin er in zou kunnen
rijden, nou dat zegt genoeg toch!!
De dag zie er als volgt uit:
* Ontvangst met koffie en Grunninger Kouke (of thee natuurlijk)
* Daarna een stuk je theorie, zodat we ook weten wat we doen.
* En dan gewoon lekker met de handen in het vet, heerlijk
bezig. We gaan kleppen stellen, ontsteking afstellen, remmen
ontluchten. Geen zin in vieze handen? Meekijken mag natuurlijk
altijd.
* Tegen de avond gaan we met z’n allen de Westerwoldse BBQ
doen.
Regen, geen probleem, er kunnen zeker 6 auto’s in de schuur, en met
een beetje passen en meten zelfs nog wel meer. Geef u snel op voor
dit gezellige evenement. Het wordt vast een mooie dag.
Opgave kan tot donderdag 5 oktober i.v.m. reserveren
van de bbq. U komt toch ook??????

Rode kruis eenden rally (Bertran)

>>

Een lustrum, de 5e Rode Kruis Eenden Rally!
Agelopen zaterdag 23 september was het weer zo ver. De Rode Kruis
Eenden Rally. ’s Morgens in alle vroegte de eend klaar gezet, banden
controle, olie peilen, remvloeistof gecontroleerd, even warm
draaien, koelvloeistof gecontroleerd en gaan (koelvloeistof, ehhh ja,
daarvoor was de sleuteldag….).
Maar goed, vrouw en
kinderen in de wagen, en
gaan: Uw verslaggever
gaat weer een leuk
avontuur tegemoet!
Verzamelplaats, zoals
gewoonlijk, Citroën
Dijkstra te Assen (vroeger
Bolt Citroën). Vanaf 9.00
uur stond daar de koffie
en koek klaar. Maar ook
voor iedere deelnemer
een Roadboek en een goody bag. Zelfs de kinderen bofte, ze kregen
allemaal een eigen tasje met goody’s variërend van stripboek tot
kleurpotloden.
Bij aankomst eerst even rondkuieren langs alle
eenden, van heel mooi opgepoetste eenden, tot nog
mooier dan hoe ze ooit uit de fabriek kwamen, tot
hele bijzondere. Er reed bijvoorbeeld een Manclee
mee, dit had uw verslaggever nog nooit gezien.
Maar natuurlijk ontbraken ook niet de nodige AK’s,
Dyane’s en Burtons. Totaal verschenen er 250
cilinders aan de start (125 eend en eend-achtigen).

Na het startschot om
10.30 uur vertrokken
we met een korte
tussenpauze van het
terrein. De rit via
bolletje-pijltje systeem
ging langs
schilderachtige dorpjes en leuke kronkelwegen. De rit was dit jaar zeer
afwisselend, en – uniek - niet één keer over de snelweg.
Regelmatig op 2 wielen door de
bocht, een extra rondje ‘rond
tonde’, en noem alle gein maar
op. Gewoon lekker toeren.
Tussenstop in Havelte, waar we
werden ontvangen in Franse sfeer,
inclusief bijpassend draaiorgeltje.
Hier kregen we een eenvoudige,
doch voedzame maaltijd bestaande
uit soep, brood en koffie / melk.
Onderweg stonden ook nog de nodige controleposten met
verschillende spelletjes, zoals ringsteken vanuit de eend en dobbelen
met grote dobbelstenen.
Eindpunt was dit jaar een, naar mening van de verslaggever, iets te
luxueuze eetgelegenheid te
Westerbork. Hier kregen wij een
royale maaltijd aangeboden en
was ook nog de prijsuitreiking.
Helaas is uw verslaggever niet in
de prijzen gevallen, volgende keer
beter.
Een echte rally is het natuurlijk
niet, het is meer een puzzelrit met

vragen. Maar al met al een zeer leuke en vooral gezellige dag. Waarbij
gezellig over de diverse 2 cilinders werd gekeuveld tijdens de
tussenstops. De bijrijders van uw verslaggever hebben zich ook
kostelijk vermaakt en we gaan over twee jaar zeker weer mee doen.

Organisatie Rode Kruis Eenden Rally,
boegbeelden Jan en Elly Spijker, dank
voor deze mooie dag!
Dan rest u nog de vraag, waar doen ze het van? En waarom?
Eenvoudige vraag, eenvoudig antwoord. Alles wordt betaald uit
sponsorgelden en inschrijfgelden. Daarnaast is het de bedoeling om
zoveel mogelijk geld op te halen voor het Rode Kruis. Dit jaar voor de
fietsbrigade in Drenthe. Een mooi goed doel, zodat je ook nog eens
een echt goed excuus hebt om een dag in de eend rond te toeren.
Wellicht tot ziens bij de volgende Rode Kruis Eenden Rally!

Uw
verslaggever
ter plaatse,
Bertran Platen

Nootje van de redactie….. wat is een Manclee? Wanneer dat wordt gegoogled
wordt Citroesapkuur naar voren getoverd, of Moncler kleding.Uhm, wie wil dit
de volgende keer in het clubblad uiteenzetten?

INTERESSANT

>>

 Het jubileumgeschenk, ter ere van het 40-jarig bestaan van de
gezelligste club van het Noorden (1977-2017), komt met de
decemberuitgave van het TPV-tje naar u toe, maar graag zien wij u
op een evenement om het persoonlijk aan u te overhandigen.
 Nieuwe leden, sinds de vorige editie: Wies Landman-Veer,
Diederik Struijk en Hans Toeben (Hans mailde “Omdat het weer
kriebelt, wil ik graag weer lid worden van de club.”). Een kleine
notificatie voor Ferry Booij; hij had zijn lidmaatschap opgezegd,
maar besloot toch maar lid te blijven….”Na het lezen van het laatste
clubblad besef ik me dat ik mijn lidmaatschap toch niet ga
opzeggen. Wat een enthousiasme en leuke plannen!”. Natuurlijk
ontvangen we ook definitieve opzeggingen en deze zijn helaas
vooral gerelateerd aan het afscheid van de voiture, de 2CV6. Soms is
dat emotioneel, omdat het ook met de eigen leeftijd gepaard gaat,
en daarmee allerhande beperkingen. Soms wordt ook geen reden
aangegeven, en navraag levert ook geen reden op. C’est ca.
 Het bestuur heeft een groepsapp, waarop Bertran aan heeft
gegeven soms gek te worden van de appjes. Bertran gaat vervolgens
de Rode Kruis Eenden Rally rijden en stuurt een live verslag in de
groepsapp. De
hele dag door
appjes .
Daarnaast gaan we
ook wel eens linksen rechtsaf in het
bestuur en hebben
we her en der wat
discussies. Moet
kunnen.
 De FEHAC had
zomerstop?

 In Dagblad van het Noorden (7
augustus 2017) stond vermeld
dat op 8 augustus 2017 het
precies 50 jaar geleden was
dat Citroën de Dyane presenteerde, als het doorontwikkelde Lelijke Eendje.
De kop van het artikel was dan
ook: ‘Hoera voor de raceeend’. Ze vermelde er wel bij
dat de Dyane weliswaar goed
werd verkocht, maar dat deze
nimmer de naam en faam
bereikte van zijn illustere
voorganger. Terecht. Rond
1965 daalden de verkoopcijfers van de 2CV, mede door
de concurrentie van de Citroën
Ami en de Renault4. De Dyane
moest als veredelde race-eend
het gat tussen de 2CV en de luxere Ami opvullen en de concurrentie
met Renault aangaan. Modellen waren Luxe, Confort en
Commerciale. Productiejaren Hatchback 1967-1983 (1.444.583
stuks), Acadiane 1978-1987 (253.393 stuks). Trommel-remmen, en
vanaf 1977 schijfremmen voor. Motoren 425 cc, 435 cc en 602 cc.
Het eerste model had nog geen derde zijruit. Snack-leesvoer.
 Citroën Club Rijnmond heeft ons K(r)ampeertreffen bezocht,
ter ere van ons 40-jarig bestaan. Erik Dammers, voorzitter van die
club, heeft ons van harte gefeliciteerd. Omdat we allemaal kleine
clubs zijn en elkaar koesteren (net zoals Jurrie Loer zijn kippen,
Willemien, de Nimbus en zijn Citroëns koestert), en in het verleden
nauwere banden bestonden tussen de kleinere clubs, willen we die
vriendschap weer een beetje aanhalen middels promotie en
mogelijk deelname aan elkaars evenementen. Want de kleinere
clubs zijn het meest gezellig!

Ingekomen post

>>

FAMILIE-FEEST RONDOM 100 JAAR
CITROËN
10, 11 & 12 augustus 2018, Eiland van Maurik
Wie kent er niet de Eend, de Snoek of de Ribbelbus?
Alle drie onderdeel van de – bijna- jarige familie Citroën!
In augustus 2016 hebben we het wereldevenement ICCCR 2016
kunnen meemaken in de Steeg, bij kasteel Middachten.
Daar bleek maar weer eens hoeveel duizenden belangstellenden
“ons” merk heeft, al dan niet in het bezit van een type van de grote
familie Citroën, met modellen van de jaren ‘20 tot zeer modern toe.
In 2018, het duurt weliswaar nog even, bestaat ons geliefde
automerk met “de double chevron” 100 jaar!
Dit mag niet onopgemerkt voorbij gaan!
Er zijn enthousiaste vrijwilligers bijeen gekomen, o.a. vanuit de
werkgroep Programma van het ICCCR 2016. Heel graag willen wij in
het jubileumjaar 2018, op 10, 11 & 12 augustus, bij deze belangrijke
mijlpaal stilstaan. We willen een 3 - daags feestje voor de
Nederlandse Citroën rijder gaan organiseren, wat voor de hele
familie een fantastisch evenement moet gaan worden!
Kortom: een feest vóór de jarige familie mét de hele familie!
Houdt onze website goed in de gaten voor de voortgang,
aanbiedingen, kaartverkoop, activiteiten en alle nieuwtjes!
We zien u graag!
website: https://100jaarcitroentickets.nl/

Activiteitenagenda

>>

Klusdag te Ter Apel

Zaterdag 7 oktober 2017, Camping Roelage, Ruiten A Kanaal West V 2a,
9561 TP Ter Apel; zie flyer in dit clubblad.

Nachtrit te Eén

Zaterdag 14 oktober 2017, Ronostrand (Amerika 16, 9342 TC Eén); zie
flyer in dit clubblad. Aanmelden is gewenst!

Snertrit

Zondag 26 november 2017, startlocatie is Café-Restaurant ’s Lands
Huys, Marktplein 2, 9545 PH Bourtange. Wil je alleen snert mee eten?
Ook dat kan! We zien je dan graag vanaf 15.30 uur bij het geheime
eindpunt; hou daarom onze website en Facebook in de gaten! Zie ook de
flyer in dit clubblad.

Nieuwjaarsborrel te Vlagtwedde

Zondag 28 januari 2018, bij de penningdoos thuis in de verwarmde
schuur aan de Venneweg 16, 9541 XN Vlagtwedde, met kampvuur &
vreterij, zie flyer in dit clubblad.

Midwinterrit

Zondag 4 maart 2018, uiteraard voor iedere deelnemer een rallybordje en
de keuze tussen bikkel- en watjesroute, locatie volgt nog.

Voorjaarstreffen te Ter Apel (incl. ALV)
Weekend van 27, 28 & 29 april 2018, ’t Schot 1m 9651 PG Ter Apel. Ons
vertrouwde adres voor heerlijk genieten in het gras met een warme
kantine en ontbijt, muziek, kampvuur en de algemene leden vergadering.

K(r)ampeertreffen te Nieuwolda

Weekend van 29, 30 juni & 1 juli 2018, groot feest vanwege 40e editie
van dit treffen, met BBQ, puzzelrit, konvooirit, schminken kids etc.
Sportpark “De Boskamp” Noorderlaan 31, 9944 BT Nieuwolda.

Citroën Markt Noord te Uffelte
Zaterdag september 2018.

