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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 € 38,--
 
- 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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Riley Club Holland 
Opgericht: 21 mei 1977.     Officieel vereniging: 28 februari 1986. 

Statuten en huishoudelijk reglement: verkrijgbaar bij de secretaris. 

Ereleden: J.W.C. Postel te Winterswijk Kotten en V.W. Riley te Telford. 

 

Voorzitter 

 

 

Secretaris/Ledenadm. 

 

 

Contactpersoon-buitenland 

 

Penningmeester 

 

 

Postbankrekening 

 

Redactie 

 

 

 

 

Archivaris 

 

 

 

Clubwinkel 

 

 

Commisie life&leed 

 

Commissaris register/ 

documentatie 

 

Onderdelenvoorziening 

 

 

 

 

 

Technische adviseurs 

 

 

 

 

 

 

Internet 

 

: Rinus Boerstra, Stoepstraat 2b, 4184 CG  Opijnen,  

 tel. 0418-651222, e-mail: voorzitter@rileyclub.nl 

 

: Harry Keizer,   Westerparallelstraat  68, 9501GX, 

Stadskanaal, tel. 0599-652470, e-mail: info@rileyclub.nl 

 

: wordt verzorgd door de redactie 

 

: Wim Arends, Kruzebrink 102, 8141 WG Heino, 

 tel. 0572-393288,e-mail: penningmeester@rileyclub.nl 

 

: 4768493 t.n.v. Riley Club Holland 

 

: Jan-Willem Nieuwenhuis, Wildkansel 13, 8162KC Epe 

    Tel: 06-20368513, e-mail: redactie@rileyclub.nl 

: Kees de Kock, Zuidweg 13, 4316 AA Zonnemaire,  

 tel./ fax 0111-401649, e-mail: archivaris@rileyclub.nl 

 

: Kees de Kock, Zuidweg 13, 4316 AA Zonnemaire,  

 tel./ fax 0111-401649, e-mail: archivaris@rileyclub.nl 

 

: Els v. Zaltbommel, Achterland 14, 2964 LA, Groot- 

 Ammers, tel. 0184-601677, fax. 0184-601336, 

 e-mail: shop@rileyclub.nl zie website: www.rileyclub.nl 

 

:   Els v. Zaltbommel e-mail: lief.leed@rileyclub.nl 

 

: Wim Arends , Kruzebrink 102, 8141 WG Heino, 

 tel. 0572-393288,e-mail: register@rileyclub.nl 

 

: Derek Allnut Donington (RMA) Services 

 52 The Street, Bunwell, Norwich, Norfolk, NR16 1NA 

 England. Tel/Fax: +44 (1953) 789014; 

Verder The Riley RM Club, The Riley Motor Club en The 

Riley Register (alleen voor leden). 

 

: Vooroorlogse Riley's: 

 Ewout Bezemer, van Polanenpark 142, 

 2241 RV Wassenaar, tel. 070-5117030. 

 Riley RM-typen: 

 Kees de Kock, Zuidweg 13, 4316 AA Zonnemaire, 

 tel./fax 0111-401649, e-mail: technischadvies@rileyclub.nl 

 

: www.rileyclub.nl 
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Van de voorzitter
Rinus Boerstra
We gaan alweer de goede kant op wat het seizoen betreft, dus tijd om de Riley´s af te stoffen, van een likje
vet hier en daar te voorzien en de accu op te laden. Binnenkort begint namelijk ook weer ons meeting seizoen
- zie de diverse aankondigingen – en daar hoort natuurlijk wel een rijdende Riley bij.
Het bestuur is enkele weken gelden weer bijeen geweest om de programma’s voor de komende meetings
door te nemen en diverse afspraken vast te leggen, dus mensen meld je aan, ook als je nog nooit geweest
bent en kom eens langs.
Nog even iets anders uit de bestuurlijke hoek. Na het overlijden van Aert van der Goes was bij de Engelse RM
club de functie van Overseas Secretary vacant. Het bestuur heeft Jan Willem Nieuwenhuis bereid gevonden
om die functie op zich te nemen, dus hij is vanaf nu de officiële contactpersoon voor de RM club.
Verdere belangrijke bestuursaangelegenheden zijn er nog even niet, hoewel we nog steeds een nieuwe
penningmeester en voorzitter zoeken.
Wel wil ik vast even vooruitlopen op een tweetal punten die op de agenda voor de ALV staan. Meer ter ge-
dachtenvorming. Dat zijn het lidmaatschap van onze club van de FEHAC en een evenementencommissie.
Beide punten zijn al wel eens in de rondvraag gepasseerd de laatste jaren, maar omdat ze nu apart als
agendapunt zijn opgenomen, wil ik er toch even aandacht voor vragen. Dat kan de discussie erover in de ALV
alleen maar beter doen verlopen.
De FEHAC is van plan om de contributie tamelijk drastisch te verhogen en daarom is de vraag of we als kleine
RCH binnen de FEHAC moeten blijven of niet. Vinden we het waard dat we geld uitgeven voor een stukje
belangenbehartiging door de FEHAC of liften we mee met de grote jongens binnen die club? Denk hier eens
over en kom met een mening ter tafel op de ALV.
Het andere punt is of we al dan niet moeten overgaan tot het instellen van een evenementencommissie. Het
is nu het bestuur dat alles regelt, natuurlijk met de zeer gewaarde hulp van diverse leden, rond de verschil-
lende meetings. Maar daarnaast ontvangen we vaak uitnodigingen voor deelname aan beurzen en andere
evenementen. Dat laten we meestal aan ons voorbij gaan, maar het idee is nu om dat soort zaken in de
handen van een evenementencommissie te leggen. Uiteraard in goed overleg met het bestuur. Ook hier dus
de vraag: willen we dit en zo ja wie neemt het voortouw of willen we dit niet. Laat ook hier eens je licht over
schijnen.
Dan traditiegetrouw nog iets over het eigen project. Ik sloot vorige keer af met de mededeling dat ik er nog
niet helemaal uit was wat de bedrading betreft. Welnu de knoop is doorgehakt: ik ben zelf aan de gang gegaan.
Al brainstormend met mezelf kwam ik erachter dat ik wel wat meer zekeringen in het circuit wilde dan die
twee iepelige glaszekeringetjes op de regelaar. Eentje kapot en het halve circus is in duisternis gehuld. Verder
wilde ik diverse items via een relais schakelen: grootlicht, dimlicht, claxons en mistlampen (de Butlers). En
uiteraard een knipperautomaat voor de broodnodige veiligheid. Dus nu heb ik 10 zekeringen en 5 relais be-
draad, het dashboard is ook bekabeld en inmiddels in de auto gemonteerd met tussenkomst van een tweetal
multi connectors. Hoef je niet twee dagen met je kop onder het dashboard te liggen om alle draadjes aan te
sluiten. Dat betekende dat ook de bedieningskabels vanaf het dasboard (choke, ontstekingsverstelling en
handgas) aangesloten konden worden evenals de kilometerteller kabel naar de bak.
Gelijk maar even de dynamo van verse draadjes voorzien en aan de junction box geknoopt en dat is het tot
op heden. Rest nog het hele verlichtingsgebeuren en dan maar hopen dat er geen fouten gemaakt zijn en
alles naar behoren werkt!
Tot de volgende keer.
P.S. Voor wie elektra spullen zoekt: Rick Donkers Auto Electrics. Zie www.rdae.nl voor alles wat deze meneer
te koop heeft.
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Agenda  A L V
Beste leden,
Namens het bestuur van de Riley Club Holland nodig
ik alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene
Leden Vergadering.
Deze wordt gehouden in Vierhouten en wel op zondag
7 juni 2015.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen ALV 01-06-2014 (zie Roamer 147).
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag van de secretaris.
5. Jaarverslag van de penningmeester.
6. Verslag van commissie rekening en verantwoor-
ding.
7. Decharge van het bestuur voor het bestuursjaar
2014.
8. Benoeming nieuw lid kascommissie.
9. Bestuursmutaties?
10.Roamer.
11.Website.
12.FEHAC lidmaatschap.
13.Evenementen commissie
14.Rondvraag.
15.Sluiting.
Namens het bestuur,
Secretaris Harry Keizer

Van de secretaris
In februari hebben wij als bestuur weer vergaderd en
o.a. de komende meetings besproken.
Voorjaarsmeeting 22 maart Rotterdam Airport.
Vierhouten meeting 5-6 en 7 juni met Algemene Le-
denvergadering.
Najaarsmeeting 4 oktober.
Het zal verder nog in de Roamer benoemd worden.
Wij hopen op mooi weer en een goede opkomst.
Harry Keizer
 
Mutaties ledenlijst:
Opzegging:
Per 01-01-2015   J. Rustige     Bergen
                              W.R. Filet     Heemstede

Bedankt
Graag wil ik iedereen bedanken voor het meeleven na
m’n hersenbloeding. Ook voor de prachtige bloemen
van de Rileyclub. Dat doet goed. Het herstel gaat niet
snel maar wel de goede kant op.
Alian Keizer

Te Koop Riley  RMF 1953
Nederlandse auto (LHD). Chassisnummer RMF10395,
kenteken NX-60-50 (28-4-1953).
Moet gerestaureerd worden (o.m. het dak opnieuw
van kunstleer bekleden). Motor is los en wagen is
verrijdbaar.
TEAB inlichtingen:B.Kleinbussink Tel.: 038 3327810
(8261 AX Kampen).
Foto: RCH Vierhouten 1978

Alzheimer rally 17 April
Het doel van de Alzheimer rally is zoveel mogelijk geld
op te halen voor onderzoek aan het VUmc Alzheimer-
centrum. Hier doen 2 Riley's aan mee. Ruud Muller en
zijn zoon met de Riley RMC en Paul van der Sman met
zijn zoon in de Riley RMF.
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Van de Redactie
Bij de aankoop van onze Rileys zal slechts zelden de
technische specificatie van het voertuig een grote rol
hebben gespeeld, denk ik. Veel meer is de keuze voor
een Riley waarschijnlijk bepaald geweest door de
vorm, de stijl en eventueel de kleur. De meesten van
ons hebben die auto gekocht toen het merk al lang
niet meer in de handel verkrijgbaar was. Waarschijn-
lijk heeft geen van ons de Riley gekozen nadat men
eerst een recensie of een "roadtest"van zo'n ding had
gelezen. In het verleden heb ik mijn best gedaan om
het merk meer bekendheid te geven door verhalen
en reportages in het ter ziele gegane "British Car
Magazine" Behalve van de eigenaren van de bespro-
ken autos, waren reacties zelden ergens te lezen of
horen. Het gekke is, dat in de 40er en 50er jaren de
algemene mening was dat de gemiddelde Engelse
auto eigenlijk helemaal niet als bijzonder betrouw-
baar of technisch knap was. Is het dan niet raar dat
we nu er heel anders tegenaan kijken? Is het een vorm
van melancholie die ons allen getroffen heeft? Het
kan zijn, maar ik denk dat er nog wat anders speelt.
Kijk op straat eens naar de huidige producten van de
grote merken: "ze lijken allemaal op elkaar!"zegt men
dan, en bovendien zijn ze ook nog afschuwelijk lelijk.
Dat kun je van de RM serie moeilijk beweren, trou-
wens de vóór oorlogse Rileys hadden ook een bijzon-
dere stijl. Het is de combinatie van stijl en techniek
die de Rileys aantrekkelijk hebben gemaakt. De
veelheid van de huidige autobladen blinken uit in een
onmetelijke oppervlakkigheid in het nieuws of in de
z.g."Roadtests". De"uitvinders"van die Roadtests
moet je zoeken in de Engelse autobladen "The Motor"
en"Autocar" ( in de twintiger jaren van de vorige
eeuw) en als je daarvan de jaargangen van ,zeg, 1947
tot 1955 doorkijkt, dan zie je hoe men zich uitsloofde
in het verklaren en tonen van alle interessante details
van de nieuw op de markt verschenen wagens. Gede-
gen doorsnede tekeningen, foto's en diagrammen
waren de basis voor een grondige test van zo'n auto.
Tabellen met vergelijkingen van alle relevante pres-

taties, prijs vergelijkingen,etc.,etc. Het huidige Auto-
car is trouwens niet te vergekijken met zijn voorgan-
ger uit de 40er jaren, toen onze RMA en RMB uitkwa-
men. Hoewel ik direct geloof dat de huidige tests
grondig worden uitgevoerd, is in het verslag ervan
zorgvuldig enige technische uitleg, tekening, foto
vermeden en kletst men drie pagina's vol met uitvoe-
rige beschrijvingen van het uiterlijk, het interieur, de
kofferruimte etc.
Enfin, U begrijpt me al. Zonder techniek staat alles,
dus ook de auto, stil, maar je moet er vooral niet te
veel over schrijven!
Dus doe ik maar een paar plaatjes erbij van de uit el-

kaar liggende 8 cilinder met de nieuwe krukasdemper
op de voorzijde gemonteerd. Een winter werk met
hopelijk enig succes als hij weer loopt/draait!
Kees de Kock

Waterpomp
Na 4 maanden stilstaan start ik de Riley weer, Dat ging
zeer moeizaam. En een naar geluid dat ik hoorde na
het aanslaan!! Gillende V-snaar en rauw. Blijkt dat
mijn waterpomp vast zit in zijn lagers. Na demontage,
radiateur en gril kan deze eraf. het voorste lagertje
blijkt de boosdoener na 65 jaar! Nu nog de onderdelen
bestellen.
Jan-Willem Nieuwenhuis

Gevraagd remcilinders RMA
Voor mijn Riley RMA zoek ik remcilinders van de
voorwielen. Achter is nl mechanisch.
De staat van de remcilinder maakt mij niet uit, als deze
maar te reviseren zijn. Mijn linker remcilinder blijft
maar lekken, Ook na een proffesionele revisie. Let op,
rechts en links zijn verschillend. ik weet dat er mensen
zijn die de voorremmen van de RMA ombouwen naar
RME voorremen, dus ergens zullen nog wel RMA
remcylinders liggen, hoop ik.
Jan-Willem Nieuwenhuis
redactie@rileyclub.nl of 0620368513
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Riley Club Holland Voorjaarsmeeting – Rotterdam Airport 22 maart 2015 

Stads, groen, dynamisch, historisch en ook weer modern…….. 

Op zondag 22 maart willen wij jullie graag kennis laten maken met een bijzonder deel van 

Rotterdam: aan de start- en landingsbaan van Rotterdam/The Hague Airport. 

Vanaf 11.00 uur kan neergestreken worden in ‘’Brasserie Waalhaven” om met koffie en gebak bij te 

praten in wellicht de enige horecalocatie in de wereld die zo dicht aan een start- en landingsbaan ligt 

als deze (zie www.Brasseriewaalhaven.nl) .  

 

een historisch gebouw herrijst 
Vliegveld Waalhaven werd geopend op 26 juli 1920. Het was daarmee het eerste vliegveld voor burgerluchtvaart in Nederland. 
Luchtvrachtvervoer en lijndiensten voor de burgerluchtvaart vonden hun weg van en naar Rotterdam. Bij het bombardement op 10 mei 
1940 werd het vliegveld grotendeels verwoest. Na 74 jaar is het restaurant, dat bij het oorspronkelijk vliegveld was gelegen, herbouwd. 
Een replica van het originele gebouw is in alle glorie herrezen aan de start- en landingsbaan op Rotterdam The Hague Airport. De 
nieuwe “Brasserie Waalhaven” ademt historie en is tegelijkertijd een prachtige, eigentijdse horecagelegenheid waar luchtvaart nog altijd 
centraal staat. 

Alvast een tipje van de sluier: na een eventuele lunch is het de bedoeling om rond 13.00 uur een rit 
te maken door zowel het groene gebied net boven Rotterdam om via een mooi Buiten, de rit te laten 
eindigen bij een leuk museumpje in Overschie – die voor kinderen een snoepwinkel in zich herbergt 
uit ‘ grootmoeders tijd!’. 
 
Tot ziens op 22 maart 2015! 
Graag aanmelden bij: Michiel Brillenburg Wurth, 
Mail to: Michiel@mercuriusvermogensbeheer.nl 
 (mobiel nr 06 20597993) 
 
Enige praktische wenken: 
. Kosten per volwassene €5,- 
· Koffie en iets erbij zijn voor rekening van de club; 
· Lunch, drankjes en borrelhapjes zijn voor eigen rekening; 
· Parkeren direct naast de locaties mogelijk; 
· De locatie is goed toegankelijk voor mindervaliden; 

Adresgegevens Brasserie Waalhaven 

Malpensabaan 3 

3045 AL Rotterdam 

Rotterdam The Hague Airport 

     Telefoon: (010) 72 00 660 
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De Nieuwjaarsmeeting 

Door Paul van der Sman. 

 

Het was warm en gezellig bij onze eerste kennismaking met de Nederlandse Riley club. 

Ik bedoel dat letterlijk en figuurlijk. 

Geweldig die gastvrijheid van Ron en Els en al die enthousiaste leden. Ik hoop dat Ron 

het in die fantastisch gerestaureerde schuur dit jaar weer druk krijgt met politoeren en 

workshops. Er was natuurlijk geen tijd om iedereen te leren kennen maar ik vond het 

geweldig om Carolyn weer te zien die als een van de weinigen, ik telde er 2, met de RMB 

was gekomen vergezeld van haar zoon Otto als chauffeur. 

 “Aert vond dat je altijd naar een Riley event met je Riley moet komen”. En dat deed ze 

dus ook. 

We luisterden naar de “state of the union” stonden stil bij het grote verlies voor Carolyn 

en de club, kregen een update over wat er allemaal te gebeuren staat. 

Dit alles onder het genot van een heerlijke brunch en met een informatieve lichtbeelden 

show op de achtergrond.  

Omdat er op zo’n bijeenkomst nooit genoeg tijd is om iedereen wat beter te leren kennen 

zal ik proberen hieronder wat meer te vertellen. 

 

Hoe de Rileys meestal zelf hun eigenaar vinden. 

 

Ergens in 1972 werkte er bij mijn toenmalige werkgever een Robert Long achtige 

uitzendkracht met net zo’n kop krullend haar en een oude Riley RM. 

Een sympathieke vent. Dat moest haast wel anders rijd je geen Riley waar van alles aan 

moest gebeuren. Een ritje als passagier, links gezeten is me altijd bijgebleven, evenals 

die prachtige lijnen, de fantastische motor en zijn verhaal over “het hout”. 

Oldtimers vond ik altijd interessant maar niet om zelf te hebben. Ik hield en houd het bij 

comfortabele wagens al wist ik later ook het verlangen naar een onhaalbare jeugddroom; 

een Porsche 911 te realiseren. 

Toen ik me er echt een kon veroorloven vond ik er een van 10 jaar oud. Ik heb er 3 

gehad. Het mooie aan zo’n oude 911 is die eindeloos doorontwikkelde luchtgekoelde VW 

motor waar later 2 cilinders werden bijgeplaatst. De garantie voor een prachtig concert 

achterin. 

De laatste die ik in 2010 wegdeed was een 911, type 996, de eerste watergekoelde met 

300 pk en al lang weer achterhaald door de vele PK’s die er bij nagenoeg elke nieuwe 

jaargang weer bij komen. Dat was leuk maar ik kon er op het laatst door ernstige 

rugproblemen niet meer fatsoenlijk uitklimmen. Dit  in tegenstelling tot mijn toen 87 

jarige moeder die van onze wekelijkse ritjes genoot als ik haar ‘s ochtends  bij het 

verzorgingshuis ophaalde en voor de lunch weer terugbracht. Ze wist zich er  telkens 

weer op bewonderingwaardige wijze  in- en uit te wurmen. 

Dingen gebeuren zoals ze doen omdat alles gewoon is zoals het is. Er moet niets maar er 

komt altijd van alles voorbij. Als je iets absoluut wil of moet gaat dat nooit zo als je 

wenst. 

 

Toen de serie “Foyle’s War” op de TV verscheen werd ik onbewust getriggerd door de 

geweldige weergave van het tijdsbeeld en de prachtige Wolseley en andere automobielen 

die in de serie rondreden. Ik realiseerde me dat er in die tijd eigenlijk geen auto’s maar 

automobielen werden gebouwd. 
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Langzaam rijpte bij mij het idee om een dergelijke klassieker, liefst uit mijn geboortejaar 

1948 te bemachtigen en toen er tijdens een soort dagdroom een duidelijk plaatje van 

een, wat leek, groene MGA, voorbijflitste ging ik na een paar maanden en meer 

afleveringen van Foyle  toch maar eens op zoek. 

Waarom? Geen idee, kwam gewoon voorbij. 

 

Eerst gezocht naar een Mercedes 190 “Bolhoedje” uit de jaren 50, erg leuk maar met 

slechts 55 Pk geen optie. 

Ik kocht op Amazon 2 oude boeken van Piet Olyslager genaamd “British cars of the late 

forties” en, inderdaad, “the early fifties”. 

Nou, dat gaf aangevuld met veel googlen maanden voorpret waarbij ik al snel de Riley 

RM’s tegen kwam. Ik verdiepte me in alles wat ik op het RM gebied van techniek en 

constructie kon vinden inclusief de waarschuwingen voor al dat hout, vond zo Aert v.d. 

Goes en belde hem op voor meer informatie. Het eerste dat hij me vroeg “Waarom een 

Riley?” en ik vertelde hem mijn eerste ervaring met een klassieker in 1972. Kennelijk 

was ik in een erg aparte groep doorzetters terecht gekomen want een Riley RM doe je er 

niet even zo maar bij. 

Ik ging op bezoek bij Aert en Carolyn, waar ik hartelijk werd ontvangen en ik werd  lid 

van de Riley RM club. 

Ondertussen waren de weinige echt goeie RMB’s die ik op internet vond binnen 2 weken 

verkocht voor prijzen waarvan ik dacht, “die zakken wel”, maar niets minder waar. 

Echt goed gerestaureerde exemplaren zijn zeldzaam en de bezitters doen er geen afstand 

van. 

Buiten de Uk vond ik er geen en de bijna gesloten deal met een mooie RMB uit Nieuw 

zeeland ging op het laatste moment niet door omdat de letterlijk doodzieke eigenaar hem 

uiteindelijk toch aan een familielid gunde. 

Down under zijn ze overigens stukken goedkoper dan hier en loont het transport en 

invoer zich voor een gerestaureerd exemplaar(nog). 

Op het moment dat ik had besloten om de RMB van Tony Bowers  die ik op het RM forum 

had gevonden te kopen en de verdere restauratie die nog eens de aankoopprijs zou 

kosten bij David Brown Restorations min of meer had afgesproken werd ik gebeld door 

Thibault Bigot. Werkelijk “out of the blue”. De rest is history, evenals de historie die ik 

van de RM club doorgemaild kreeg. 

 

Bij de NT8000 kreeg ik van Thibault ook het linnen eerste kenteken. Daarop was de 

eerste eigenaar die hem, rechts gestuurd, in 1953 nieuw kocht, onleesbaar gemaakt 

maar de 2e eigenaar, een zekere L. Ten Cate uit Enschede had hem in oktober 1954 op 

naam laten stellen. Ik ging op onderzoek uit en ontdekte dat achter  L ten Cate nog vaag  

Wzn. (Willemzoon) was te lezen. Een textielagentuur, die inmiddels niet meer bestaat, 

waarover ik middels de archieven van de Kamer van Koophandel informatie kreeg. 

Daarvan was Abraham Stroink (1904) in de tijd van de NT8000 mede eigenaar. 

Googlen naar Stroink leverde de complete stamboom op waardoor ik via neef  “Nick” in 

Liverpool vernam dat de RMF van zijn  oom “Bram” was geweest (“die hadden altijd 

snelle auto’s”) en dat zijn neef Antony (1941) nog steeds in Enschede woonde. 

Ik belde Antony, die geen internet heeft maar zijn zus Ineke wel. Zij vertelden mij het 

onderstaande verhaal in etappes en stuurden de foto’s mee. 

 

De  ruim een jaar oude RMF werd door Bram Stroink gekocht in 1954 van, naar Antony 

zich meent te herinneren, een zekere Jan Bos, die de RMF in februari 1953 nieuw kocht, 

te klein vond en zich een Mercedes Benz Adenauer aanschafte.  
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Ineke vertelt: “Op het moment dat mijn vader de NT 8000 kocht, kreeg hij voor het eerst 

een landelijk kentekennummer. Zijn persoonlijk kentekennummer E-17723 dat hij bij 

vorige auto’s en de eerste Riley steeds gehad heeft, verdween daarmee. Ik veronderstel, 

dat als de eerste Riley aan een Nederlander verkocht is, deze dus ook een landelijk 

nummer gekregen heeft. 

De eerste  RMB van Bram Stroink uit 1950 of 51, Bram rechts 

en zijn jongste broer Herman links 

 

Ik vond nog twee foto’s van de 

eerste Riley in kleur genomen  

tijdens een vakantie. Op deze 

foto’s is duidelijk te zien, ondanks 

de bleke kleuren, dat het een 

groene auto is met een zwart dak. 

In het dak zat een ‘open 

schuifdak’. Mijn broer en ik 

vermoeden, dat mijn vader dit 

erin heeft laten maken. Op één 

van de twee  

foto’s kun je die constructie zien (althans gedeeltelijk).” 

Mijn zus in Amerika ook nog gesproken en ook zij denkt dat dit in 1951 is geweest.” 

 

Die eerste Riley was een RM, een links gestuurde en als hij de tand des tijds heeft 

doorstaan is het misschien best mogelijk, dat hij nu bij een clublid staat gestald met een 

nieuw kenteken. 

De RMF kostte in die tijd nieuw zo’n fl. 15.000,-- en Ineke zegt daarover : 

“De prijsvergelijking met een huis is zeker waar. Mijn vader kocht in 1954 een huis (twee 

onder één kap) , dat nog gebouwd moest worden, met achter de grootste tuin van het 

nieuwe project (woonwijk) voor ongeveer 17.000 gulden. De Porsche, die mijn vader in 

februari 1957 kocht, had de prijs van 16.500,- gulden, hij wist  2000,- gulden van de 

prijs af te krijgen, omdat dit de eerste Porsche was die ze in het oosten van het land 

wisten te verkopen. (Tjonge wat een prijzen!!)” 

 

Vanaf dat moment moest de familie Stroink met 2 auto’s op vakantie, de Porsche en een 

Kever. 

1138e jaargang nummer 4, maart 2015



Ineke staat voor de NT8000 midden tussen haar oudere zus en Antony 

ergens midden jaren 50. 

Ik weet van Ineke Stroink dat de NT8000 na 1957 nog geruime tijd is gesignaleerd in 

Enschede en omstreken. 

F. de Vaal ,die Wim Arends als 

eigenaar tot 1967 heeft geregistreerd 

staan, moet hem toen of daarna 

daarna hebben gekocht, voorafgaand 

aan Alan Start. 

Aert wist niet meer wanneer Alan de 

NT8000 in bezit kreeg maar volgens 

Cees de Cock was Alan er in een 

garage in Amsterdam Noord al begin 

jaren 70 mee bezig.  

Cees vertelde mij tijdens de 

nieuwjaarsreceptie dat hij de eerste 

motor van de NT8000 nog steeds in 

bezit heeft. De huidige nieuwe motor werd door Alan Start uit Zwitserland gehaald, 

waarbij Cees heeft geholpen. 

 

Hereniging met de Stroinks. 

Ergens voor of in 1996 zagen de Stroinks tot hun grote verbazing “hun” geheel 

gerestaureerde NT800 op een oldtimer show maar ze konden de bijbehorende eigenaar  

   Antony stapt uit tijdens het tanken. 

niet zo snel vinden. Via het kenteken wist Antony uiteindelijk J. van Abbekerk op te 

sporen. 

In december 1996 schreef Ineke Stroink aan Jenny Abbekerk een brief met het verzoek 

om met haar broer eens langs te mogen komen.  

En dat hebben ze ook gedaan. Ze schrijft:  “Wij hebben contact gehad met zijn vrouw 

Mevrouw Start. (De heer Abbekerk was overleden.) Wel hebben wij tijdens het bezoek 

een paar boeken mogen bekijken waar de hele restauratie van de Riley in vastgelegd 

was. Ongelooflijk wat een werk deze restauratie geweest is. 

En na het kopje koffie kwam een  kennis die voor haar de auto uit de garage reed en 

langs het smalle pad naast het huis de auto de straat op reed. 

De kennis heeft ons in de auto rondgereden. Geweldig. Onderweg moest er nog getankt 

worden. Ook daar heb ik de Riley op de foto gezet” 

Over de NT800 is een artikel in RMemoranda verschenen waarvan ik aan de familie 

Stroink een kopie heb gestuurd. Daarin wordt Bram Stroink een textielmagnaat 

genoemd. Gordon Webster vertelde mij dat hij Ten Cate goed kende en er vroeger zaken 

mee had gedaan, dat zal daaraan wel ten grondslag liggen. Ineke mailt dat ze erg 

ingenomen zijn met het artikel en zegt verder: “Mijn vader zal ongetwijfeld trots zijn op 

het feit, dat hij als textielbaron geregistreerd staat. Verander het vooral niet!!” 
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Meeting Vierhouten 2015 
De jaarlijkse meeting in Vierhouten vindt dit jaar plaats in het weekend van vrijdag  5 t/m zondag 7 juni. 

Plaats van de meeting is uiteraard het vertrouwde kamphuis in Vierhouten. Aanmelden om deel te 

nemen kan vanaf heden bij onze secretaris Harry Keizer. Dit kan per e-mail of per brief; adressen staan 

op de binnenzijde van het schutblad voorin. Geef vooral duidelijk aan hoeveel mensen er komen en op 

welke dag(en) van het weekend. Dit is vooral belangrijk voor de catering en voor de kosten die er 

moeten worden afgerekend. Afrekenen kan ter plekke, de penningmeester loopt wel rond. Zomaar 

binnenstappen mag, maar dan ook eigen eten meebrengen! 

 

De inschrijving sluit op 20 mei 2013, dus meteen doen! 

Net als vorig jaar zijn er weer betere stoelen besteld, dus we hoeven niet op de houten banken te zitten. 

Wel is het raadzaam om voor de overige activiteiten buiten een tuinstoel of iets dergelijks bij de hand te 

hebben (zelf meebrengen dus). 
 
Kosten: 

Deelname gehele weekend:  € 30,- per persoon 

Deelname alleen zaterdag:  € 20,- per persoon 

Deelname alleen zondag:  € 10,- per persoon 
 
In deze bedragen zijn ook de kosten van het uitstapje op zaterdag, diner op zaterdag, lunch op zondag en 

koffie / thee, etc. begrepen. Eventuele kosten voor deelname aan het diner op vrijdag zijn voor eigen 

rekening evenals de lunch op zaterdag. 

  

Vrijdagprogramma 5 juni: 

Vrijdag is het kamphuis vanaf +/- 16.00 uur geopend. Vast programma is er niet. Gezamenlijk ergens een 

hapje eten is voor de vaste vrijdag bezoekers een gebruikelijke besteding van de avond. Kom dus rustig 

ook op vrijdag. Zoals gezegd: kosten voor eigen rekening. Wel even laten weten wie er komt. 

 

Zaterdagprogramma 6 juni: 

Dit keer beginnen we in Elburg. Ongeveer een half uurtje pruttelen van Vierhouten vandaan. 

Om 11.00 uur worden we verwacht op de Botterwerf annex Bottermuseum De Hellige aan de haven van 

Elburg. Botters waren de oude zeilende vissersschepen waarmee destijds op de Zuiderzee werd gevist. 

Nu veelal in gebruik voor recreatieve doelen. Er is een rondleiding geregeld. 

Adres: Havenkade 39, 8081 GR Elburg. 

 

Daarna lunch op eigen gelegenheid en kan er eventueel nog iets anders bezichtigd worden. Enkele 

suggesties: 

Horeca aan en rond de haven en in het centrum (10 minuten lopen) op de Vismarkt. 

Overige musea: smederijmuseum in de Smedestraat 22 (toegang gratis), Museum Elburg bij de Zuiderwal 

met tevens er tegenover een oud muurhuisje, Nationaal Historisch orgelmuseum. Kortom voor elk wat 

wils. 

 

Vanaf Elburg rijden we naar Vierhouten (op individuele basis) en daar staat de borrel klaar. ’s Avons een 

diner. 

Zondagprogramma 7 juni: 

De zondag begint met koffie met iets erbij (hoe anders?). Daarna informeel samen zijn. 

Vervolgens lunch rond 13.00 uur. 

Vanaf 14.00 uur Algemene Leden Vergadering. Zie de agenda elders in deze Roamer. 

 

Accommodatie: 

Het kamphuis biedt kale vloeren op zolder, een weide voor tent, camper of caravan (geen vaste 

elektrische aansluitingen). Verder zijn er in de omgeving voldoende campings, hotels, B&B’s, etc. 

Accommodatie dient een ieder zelf te regelen.  

Het adres van het kamphuis is: Nunspeterweg te Vierhouten. Inrit links van Hotel De Mallejan 

(Nunspeterweg 70) via een onverharde weg.  

1338e jaargang nummer 4, maart 2015



14 38e jaargang nummer 4, maart 2015



1538e jaargang nummer 4, maart 2015



16 38e jaargang nummer 4, maart 2015



1738e jaargang nummer 4, maart 2015



18 38e jaargang nummer 4, maart 2015



1938e jaargang nummer 4, maart 2015



20 38e jaargang nummer 4, maart 2015



2138e jaargang nummer 4, maart 2015



22 38e jaargang nummer 4, maart 2015



2338e jaargang nummer 4, maart 2015



www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  Wildkansel 13, 8162 KC Epe


