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Riley Club Holland 

 

Doelstelling: 

 

De vereniging heeft ten doel het in oorspronkelijke en authentieke staat brengen van Riley's, 

zodat deze fraai gelijnde en waardevolle automobielen behouden blijven. 

 

Zij tracht dit doel te bereiken door: 

 

- hulp te verschaffen bij restauratie- en reparatiewerkzaamheden; 

 

- het verschaffen van onderdelen door koop, verkoop en/of ruil tussen de leden; 

 

- het verstrekken van technische informatie, adviezen, e.d.; 

 

- het leggen van hechte onderlinge kontakten; 

 

- het op gang brengen van een vlotte onderdelenvoorziening; 

 

- het houden van een jaarlijkse "grote meeting"; 

 

- het houden van toerritten; 

 

- het houden van regionale bijeenkomsten, enz. 

 

 

Contributie: 

 

- inschrijfgeld eenmalig € 15,-- 

 

- contributie per jaar € 35,-- 

 

- donateurs minimaal € 8,-- per jaar 

 

 

Advertentietarieven: 

- 1/1 pagina  : 1 x € 29,50, 4 x € 90,-- 

 

- ½ pagina  : 1 x € 16,--, 4 x € 45,-- 

 

- kleintjes  : € 8,-- (voor niet-leden) 

     gratis voor leden, tenzij het handel is. 

 

ATTENTIE : Publicatie van deze Roamer hoeft niet persé te betekenen, dat de  

     Redactie en/of het bestuur het eens is met het gepubliceerde.  
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Van de Redactie,
Het is jammer dat de geplande najaarsmeeting niet door kon gaan omdat er op 1 sept. te weinig leden zich
hadden aangemeld. Het heeft toch echt duidelijk bij de aankondiging vermeld gestaan, dat indien er te weinig
belangstelling getoond zou worden, de najaars bijeenkomst zou worden afgelast.
Het bestuur heeft echter een vervanger gevonden, een in het midden van het land, een plaats die we al eens
eerder hebben bezocht en waarvan gehoopt wordt dat het een succes wordt: Mariënwaard, 6 october.
De afnemende belangstelling van de jeugd voor onze hobby is nog steeds een bedreiging van het voortbestaan
van clubs als de onze. Het is daarom van het hoogste belang dat we het na zo'n afgelasting er niet bij laten
zitten. Ons "merk"is toch al niet een van de meest in de belangstelling staande, alhoewel dat in het thuisland
nog al meevalt. Zo was er een lang artikel in de "Classic Car" onder de tittel: "So you want to buy a Riley Kestrel"
met korte historie over de jaren '30 waarin ook een opvallende prijsstijging van dit type opviel.
De BBC zond vorig najaar een serie uit , genaamd"Father Brown"waarin iedere aflevering een inspector Va-
lentine komt aanrijden met een '47 RMA, de mooie zwarte FAB 855 die dus bewaard is gebleven.
 Een andere RMA maakte deel uit van een rij-test ,samen met een Jowett Javelin in het febr.2013 nummer
van het blad Classisc &Sportscar ,waarbij de vergelijking ten gunste uitviel van de Jowett. In het zelfde blad
(jan2013) stond een test en karakteristiek van een 1934 Lynx 9, een type dat mij natuurlijk aanspreekt. Dus ,
geheel uit de belangstelling is het Riley merk niet, al is het vrijwel geheel uit de advertenties met aanbiedin-
gen verdwenen. Wellicht dat internet hierbij een rol speelt.
In het ter ziele gegane blad "British Car Magazine"hebben we destijds ons best gedaan om Riley onder de
aandacht van het Nederlandse publiek te brengen, een aandacht die langzamerhand verloren dreigt te gaan.
Als laatste vond ik het verhaal over de RMF van Edwin Rietveld in het Knac blad "De Auto". Voor onze club
ontbreekt de vanzelfsprekende aandacht ( belangstelling) die de grotere merken als Jaguar, Austin-Healey en
MG hebben. Daarom zou een beetje meer "exposure" geen kwaad kunnen. We hebben genoeg bijzondere
auto's in onze club, daar kan best eens een verhaal van in een vaderlands blad geplaatst worden.: Wie voelt
zich aangesproken?
Kees de Kock

van de secretaris
 
Harry Keizer
Onze vakantie naar Duitsland zit er al weer een tijdje
op.
Voor we naar de Oostzee gingen hebben wij eerst
Berlijn bezocht.
Na voldoende cultuurhistorie gesnoven te hebben
was het tijd voor autohistorie.
Ik heb toen in Berlijn classic remise bezocht. Dit was
heel mooi om te zien stalling voor oldtimers en exclu-
sieve auto’s en tevens oldtimer handel en specialisti-
sche oldtimerbedrijven namelijk onder één dak.
Dit alles in een gerestaureerde tramremise.
 
Mutaties ledenlijst.
Opzegging:
R.M.J. van Oosten Den Haag
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Van de voorzitter
Rinus Boerstra
 
Als er één reden was om dit zomerseizoen niet de Riley van stal te halen dan moet het aan het feit gelegen
hebben dat de Riley niet van stal te halen viel. (Wachtend op) onderhoud, revisie, restauratie of geen Riley.
Aan de zomer kan het niet gelegen hebben. Nu het seizoen afloopt hebben we alleen nog de najaarsmeeting
te gaan en wel op 6 oktober a.s. op landgoed Mariënwaerdt te Beesd. Vanaf 11.00 uur is iedereen welkom
voor een informele meeting in restaurant De Stapelbakker. Staat aangegeven na het nemen van de afslag
Beesd op de A2, dus kan niet missen.
 Oorspronkelijk zouden we op 22 september naar Noord Holland gaan, maar omdat de datum achteraf mis-
schien niet helemaal goed lag voor een groot aantal mensen, bleek het aantal deelnemers zo laag dat een
zinvolle organisatie niet meer mogelijk was binnen de resterende tijd. Dus vandaar dat we nu uitwijken naar
Mariënwaerdt. We zijn hier een aantal jaren geleden al eens geweest met een voorjaarsmeeting dus onbekend
terrein is het niet.
 Dan zoals gebruikelijk iets over het eigen project. Doordat de zomer ook aandacht vraagt voor zaken als gras
maaien, heggen knippen en onkruid schoffelen (dat komt er van als je een grote tuin hebt), is het aantal
besteedbare Riley uren wat beperkter. Maar toch is er toch vooruitgang geboekt. De kachel zit erin! Heeft de
nodige aanpassingen en hoofdbrekens gekost, maar is gelukt. Oorspronkelijk waren er in de schroothoop die
ooit mijn Riley was twee kachels te vinden in de kofferbak: een originele fabriekskachel met aparte warmte-
wisselaar en losse ventilator en een zgn. aftermarket kachel voor montage onder het dashbopard.
Omdat er in het schutbord een vierkant gat zat dacht mijn simpele ziel dat de originele kachel er zo in zou
passen. Deze had immers een vierkante uitblaasopening. Niet dus, maar daar kwam ik later pas achter.
Eerst de ventilator en de bevestigingssteun opgeknapt. Weinig problemen, het geheel vóór de radiator ge-
monteerd zoals het hoort en op naar de volgende stap. Toch had hier al een lampje moeten gaan branden
omdat er in het subframe aan de voorzijde geen gaten zaten voor de ventilatorsteun. Maar ja, wie ben ik?
 
Dus rustig door. Eén van de kleppen van de kachel draaide niet. Asje verbogen lagerbusje los, deuk in het huis
van de kachel. Uitdeuken kon alleen met de klep eruit en de klep eruit betekende de gehele onderkap van
het huis los solderen. As gericht, deuk eruit, busje vastgesoldeerd, kap er weer op, geheel in de lak en nu nog
even tegen het schutbord schroeven. Helaas, het gat zat niet op de goede plek. Het bleek erin gehakt te zijn
om de kachelslangen door te voeren naar, jawel, de ronde aftermarket kachel die kennelijk erin gezeten had
zoals ook bleek uit de aanwezigheid van een beugel onder het dashboard.
 
Terugkeren op mijn schreden of doorgaan? Doorgaan dus. Gat verplaatst (groter gemaakt dus), boutgaten
geboord en.. de kachel loopt klem tegen het hout van het schutbord. Had meer naar het midden gemoeten,
maar ja al die gaten zaten er nu en om er nou nog een stel bij te maken? Dus vier afstandsbusjes gemaakt
zodat het hout net niet geraakt werd en toen paste het wel.
Volgende hindernis: het verdeelstuk voor de warme lucht aan de binnenzijde. Bleek te zijn geweest van een
linksgestuurde auto en de mijne is rechtsgestuurd. Dat betekende dus dat de ingaande aansluitopening aan
de verkeerde kant zat. Maar ook hier bracht de soldeerbrander uitkomst. De aansluiting losgemaakt en an-
dersom weer vastgebakken en ook dit probleem was uit de wereld.
 
Nu moest nog even de kachel aan de ventilator worden gekoppeld. Maar waar haal je flexibele slang van 60
mm inwendig vandaan? Wel uit de caravan en camperbranche. Kachelslang van alle Truma verwarmingsys-
temen is precies de goede maat. Klein detail: de mooie beugel tussen uitlaat en carter (zie de vorige aflleve-
ring) zat in de weg. Ook nog even aangepast en nu mag ik hopen dat alles zit zoals het moet. Pffft!
 
Resteert nog de elektrische aansluiting, de bediening van de luchtkleppen in het verdeelstuk en de luchtklep-
pen van de kachel zelf ( niet aanwezig dus aangewezen op mijn eigen fantasie), de aansluiting op het koel-
systeem en de regeling van het toerental van de ventilator. Zou alles dan werken? We zien het wel.
Wordt vervolgd.
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Voor meer informatie of een afspraak: 
www.oldtimertaxeren.nl
tel: +31 412 617187

 www.euroexpertise.nl

oldtimers

youngtimers

klassieke brommers

klassieke motoren

campers

door een VRT gecertificeerde register taxateur 

 www.campertaxeren.nl www.contraexpertise.nl www.oldtimertaxeren.nl

taxatie op maat
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Mille Miglia 2013- Riley MPH prototype
door : Luc Brandts
Vorig jaar september had ik het geluk de eigenaar te kunnen worden van KV 6079: een van de twee Riley
MPH Prototypes. Met chassisnummer 4/105 één van de 5 racing sixes werden gemaakt, en daarmee zuster-
auto van de 2 Dixon Rileys, de White Riley en de andere MPH Prototype. De auto is gebruikt voor de Riley
reclameuitingen voor de MPH (mocht iemand nog een originele MPH brochure hebben: ik ben daar zeer in
geïnteresseerd).
De auto is prachtig gerestaureerd door LMB Racing in België die ook al gewerkt hebben met de White Riley,
de Dixon Rileys en uiteraard de andere supercharged MPH protoype, die ze zelf in bezit hebben. Het was
altijd al een vage droom om deel te nemen aan de Mille Miglia, en daarom heb ik eind december 2012 toch
maar besloten in te schrijven. Aan de originele Mille Miglia heeft alleen een Riley Sprite deelgenomen, en om
die reden komt de MPH in principe niet in aanmerking voor deelname, maar in een vlaak van bovenmatig
optimisme heb ik toch maar ingeschreven: de MPH kan met wat fantasie toch wel als de voorloper van de
Sprite worden gezien, nietwaar. Mijn verbazing en verrukking was dan ook buitengewoon groot toen ik de
melding kreeg dat we, mijn vrouw en ik, waren toegelaten.
Te zeggen dat mijn vrouw er tegenop zag is een klein understatement: ze had nog nooit in de auto gezeten,
zelfs nog nooit eerder in een prewar auto (mee-) gereden, het was haar eerste rally, de weersvoorspelling
was buitengewoon regenachtig, en de Mille Miglia is daadwerkelijk Mille (1000) Miglia (mijl) in 3 dagen. A
baptism of fire wordt dit wel genoemd, hoewel er in de praktijk te veel water was om ook echt vuur te krijgen.
Ik ga hier niet te veel schrijven over de Mille Miglia ervaring zelf . Daar schiet mijn schrijftalent eenvoudigweg
voor tekort. Daarbij bestaat er een gerede kans op overdrijving, waardoor het ongeloofwaardig zou worden
voor de argeloze lezer. Ik vermoed dat we zonder overdrijven (denk ik toch) zo’n 100.000 keer zijn gefoto-
grafeerd. In alle eerlijkheid: de auto, niet wij. Het rijden door het Toscaanse en Italiaanse land, dwars door
Florence, Sienna, San Marino en Rome is werkelijk prachtig, foto ter illustratie. We zijn uiteindelijk 224ste
geworden in de wedstrijd, maar dat is geen wonder als je bedenkt dat we de eerste anderhalve dag de time
trials zonder enige vorm van timing hebben gereden, en daarna met een enkele stopwatch op een iPhone.
In vergelijking met de apparatuur van sommigen(tot 6 stopwatches naast elkaar), ‘ever so slightly under-e-
quipped’. De rit door Rome, langs het Colloseum, de Engelenburcht en het Vaticaan is onvergetelijk. Dat
laatste mede omdat we na de Romeinse inhuldiging (live op TV…) in een groepje van zo’n tien prewar auto’s
stonden te wachten om verder in escorte door te rijden, toen er een zeer contrastrijke Pagani Huayra naast
ons stopte. Foeilelijke auto, zeker in die context, maar bereden door Horace Pagani die werd vergezeld door
niemand minder dan de voormalige schoonheid Gina Lollobrigada. Ik moet bekennen dat de aandacht van
het Italiaanse publiek snel werd verlegd van de Bugatti’s, Aston Martins en Riley naar deze beroemdheden,
met name uiteraard mevrouw Gina.
Kort en goed: een van de mooiste ervaringen van mijn leven. De auto is werkelijk perfect, en heeft zonder
een enkel probleem de duizend mijlen afgelegd. En wat nog mooier is: mijn vrouw is helemaal ‘om’.
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Aan de leden van de Riley Club Holland,
 
Dames en heren,
 
De op 22 september a.s. geplande najaarsmeeting te Twisk kan wegens omstandigheden helaas niet doorgaan.
Maar het bestuur heeft het volgende alternatief te bieden:
 
Een come and go meeting op 6 oktober. Dat wil zeggen ieder is welkom, er is geen vastomlijnd programma,
koffie - kletsen - kroketten voor eigen rekening en verder vrijheid blijheid. Dus een beetje in de sfeer van de
gebruikelijke nieuwjaarsmeeting.
 
Plaats: Landgoed Mariënwaerdt te Beesd, restaurant De Stapelbakker.
Datum en tijd:  6 oktober vanaf 11.00 uur.
Consumpties:  Voor eigen rekening. Geen eigen bijdrage nodig.
 
Mariënwaerdt ligt centraal in het land ongeveer 20 km ten zuiden van Utrecht. Te bereiken als volgt: afslag
Beesd op de A2 Utrecht - Den Bosch (of omgekeerd) en dan de bruine borden volgen naar 'De Stapelbakker'.
Er is een leuk winkeltje bij met landgoedproducten en landelijke artikelen, er kan gewandeld worden (diver-
se routes voor de liefhebbers) en als er nog noten zijn kunnen die gratis geraapt worden langs de oprijlaan
naar het landhuis.
 
Aanmelden vooraf is niet nodig, we zien wel wie er komt.
 
 
Dan nog even wat anders. De redactie van de Roamer zit met een leeg blad. Dus als er mensen zijn die nog
iets hebben liggen of willen schrijven over aan Riley verwante zaken: doen! Sturen naar redactie@rileyclub.
nl en het komt helemaal goed. Foto's ook altijd welkom.
 
Tot ziens op 6 oktober!
 
Rinus Boerstra
Voorzitter
Text van document

TE KOOP:
1965 Riley 4/72 automatic, LHD, two tone black/green. Kenteken FR-26-40. Historie bekend. Voorzien van
Hollandia schuifdak. In goede staat. Alles werkt ( behalve dashboardklokje), met period radio. Prijs € 6500
( inclusief originele Mechanical Service Parts List ( uit 1966) en zeer zeldzaam nederlands ( ! ) BMC werkplaats-
handboek. Aparte onderhandeling over talrijke NIEUWE reserve-onderdelen ( o.a complete rvs uitlaat ) is
mogelijk.
Contact ( voor foto's en extra info) via mhm.smeets@home.nl
 Happy Rileying,

Mart Smeets, Landgraaf
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FEHAC
Losse eindjes nieuwe vrijstelling
De opwinding over de nieuwe vrijstelling wegenbelasting is inmiddels weer wat gezakt en iedereen in het
klassiekerwereldje gaat nu kijken en vooral rekenen wat dit straks in 2014 voor hem persoonlijk gaat bete-
kenen. De laatste strohalm die LPG- en dieselrijders nog hadden is hen ook uit handen geslagen: de moties
van SP-er Bashir om ook deze categorieën onder de overgangsregeling van € 120 per jaar te laten vallen werd
op 14 mei jl. door een meerderheid van VVD, PvdA en D66 verworpen.

De regeling per 1 januari 2014 wordt dus: vrijstelling pas bij 40 jaar.
Voor voertuigen, die nu vrijstelling hebben maar nog geen 40 jaar oud zijn, is er een overgangsregeling. Dit
zijn de voertuigen met Datum Eerste Toelating (DET) in 1987 of eerder.
De overgangsregeling betekent dat je per jaar een kwarttarief MRB moet betalen met een maximum van
€ 120 met een rijverbod in de wintermaanden (december, januari en februari).
Deze overgangsregeling geldt echter niet voor personenauto’s  en bestelwagens op LPG of diesel.
Maar zoals bij veel regelingen bepalen de details pas werkelijk hoeveel jij met jouw specifieke voertuig(en)
er zelf last van hebt. Als je alleen maar een schuur vol 40+ auto’s hebt staan haal je je schouders op over de
nieuwe regeling, maar als je een mooie Peugeot 604 diesel uit 1977 hebt moet je er weer de volle mep aan
wegenbelasting gaan betalen.

Ook komen nu de vragen los. Bijvoorbeeld over wat als leeftijd van een voertuig geldt. De overheid rekent
niet met bouwjaar of productie- of importdatum. Bepalend is de Datum Eerste Toelating: de datum waarop
een voertuig in Nederland of ergens in het buitenland voor het eerst op kenteken is gezet.

De overgangsregeling met winterstop is ook niet iedereen duidelijk; die is inderdaad ingewikkeld. Allereerst:
dit is een regeling voor de (bestel)auto’s op benzine, vrachtwagens en motorfietsen met een DET tot/met
1987. Een voertuig van 1988 of jonger zal nooit dus onder de overgangsregeling vallen. Over 14 jaar - als deze
vrijstellingsregeling het zolang uithoudt-  is de overgangsregeling helemaal verdwenen.

Dan de winterstop: dat is geen schorsing die zelf aangevraagd moet worden maar een rij- en parkeerverbod
op de openbare weg voor de maanden december, januari en februari in Nederland. Heeft u een leuk evene-
ment in de Ardennen in februari: geen probleem want rijden in het buitenland mag wel, maar tot de grens
moet het voertuig mee op een auto-ambulance.  Of zou de FEHAC-evenementenregeling daarvoor uitkomst
kunnen bieden? De toekomst moet het leren.

Tot slot schorsen, vooral interessant voor diesel en LPG rijders. Dat blijft voor 15-plus voertuigen € 23,- per
schorsing per jaar en vanaf  6 voertuigen of meer is het gratis. Bij het kwarttarief stopt schorsen de verplich-
ting om wegenbelasting te betalen niet; wel kan schorsen in die categorie nodig zijn om de APK uit te kunnen
stellen.

En wat te denken van de kampeerwagens ? Voor hen is het nog onduidelijk wat het gaat worden : Overgangs-
regeling met maximaal 120,- of het kwarttarief van 1000,- of meer ? Ongetwijfeld zullen de komende
maanden nog veel meer van dit soort uitvoeringsvragen komen: de FEHAC zal proberen deze zo goed en
praktisch mogelijk voor oldtimerbezitters uit te werken.

Veel mensen zijn teleurgesteld over deze regeling: ineens is er weer een aanslag op de portemonnee waar
helemaal niet op gerekend was.
Laat het duidelijk zijn: de gelegenheids-alliantie (BOVAG, KNAC/ANWB, RAI, FOCWA en de FEHAC) staat zeker
niet achter alle maatregelen die nu gaan komen. Wel is dit nu het best haalbare, gegeven de omstandigheid
dat de overheid op een opbrengst van € 155 miljoen heeft gerekend. Den Haag is tot op heden doof voor
argumenten als verwaarloosbare aanslag op het milieu, het de nek omdraaien van een bedrijfstak en het
missen van inkomsten BTW en accijnzen. Meer wegenbelastinggeld bij de oldtimers binnen te harken was
het enige doel van Financiën. 
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Windkracht 7, Oosterschelde,
overigens zonnig en prachtig weer om met de RMB te gaan toeren; en dan plotseling deze verwaaide liftsters !
(uit tentoonstelling "Dames van de kust",Zierikzee )
C.de Kock

  
Het bovenstaande is de situatie zoals hij nu is. In de politiek is natuurlijk niets zeker voor dat het in de wet
vastligt. En zelfs dan vaak nog niet. Blijkens de vele MRB wijzigingen die elkaar in heel korte tijd hebben op-
gevolgd. De inkt van de vorige ‘definitieve’ was nog maar net droog toen we verrast werden met het regeer-
akkoord.
Dat betekent ook dat er misschien toch nog ergens een gaatje is om iets te repareren. Want ook al is de
huidige uitkomst werkbaar en acceptabel voor een groot deel van de FEHAC achterban, het is zijn helaas wel
zo dat er bepaalde groepen tussen wal en schip vallen. Zo zijn er best ‘echte’ liefhebbers met een lpg- of
diesel auto.
Natuurlijk zijn wij – noodzakelijkerwijs buiten beeld – wel de mogelijkheden daarvoor aan het onderzoeken
en hebben daarvoor ook al voorstellen gedaan.
 
Naast het brede samenwerkingsverband van ‘de alliantie’ is er recent nog een ander initiatief dat heel na-
drukkelijk de media opzoekt met als doel om alle klassiekers MRB vrij te houden, ook voor dagelijks gebruik.
Dat lijkt ons niet haalbaar in de huidige realiteit. Tevens is het zo dat dagelijks gebruik van een klassieker niet
valt onder de doelstellingen van de FEHAC. We zien er ook een risico in. Bijvoorbeeld de orde grootte van
dagelijks gebruik die zich aan het ontwikkelen was, zet de deur open naar milieuzones en andere ontwikke-
lingen die ook de liefhebber zullen treffen.
Het staat iedereen natuurlijk vrij om eigen initiatieven te ontplooien. We zijn vanzelfsprekend ook met deze
partij in contact en volgen de ontwikkelingen op de voet.
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