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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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Facebook 

 

:  Sabine Juckenack, Singel 8, 1755 NT Petten 

    tel. 0226-381695, e-mail: voorzitter@rileyclub.nl 

 

:  Menno von Brucken Fock, Bornsestraat 102, 7607 KT, Almelo 

   tel: 06-10518064, e-mail: info@rileyclub.nl 

 

:  wordt verzorgd door de redactie 

 

:  Ed Bens, De Meeren 54, 4761 SM Zevenbergen, 

 tel. 0168-326183, e-mail: penningmeester@rileyclub.nl 

 

:  NL08 INGB 0004 7684 93 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 Francke, Zwanenvliet 52, 2959 CE, Streefkerk 

    tel 06-10813758, e-mail: shop@rileyclub.nl 

 

: Els Francke, 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,  e-mail: ewoutbezemer@cs.com 

 

   Riley RM-typen: 

   Kees de Kock, Zuidweg 13, 4316 AA Zonnemaire, 

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

 

: www.rileyclub.nl 

:  De Rileyclub Holland
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Van de Voorzitter 

Sabine Juckenack 

 

De laatste dag van augustus. Het zou zo maar kunnen dat de kachel vandaag voor het eerst sinds 

lange tijd weer gaat branden. Het is koud en de regen is na een 24-uur eindelijk opgehouden en het 

wordt buiten iets lichter. 

Vorige week nog een prachtig zomers weekend beleefd. Helaas niet met de RMC. Daarover zo meer 

nieuws. Wij waren een lang weekend in Ootmarsum en ik ben naar Petten terug gefietst. Heerlijk 

door het Twentse landschap, over de prachtige dijk tussen Zwolle en Kampen, de iets minder 

prachtige, eindeloze Flevopolder, de even eindeloze dijk Lelystad-Enkhuizen en het meer bekende 

Westfriese landschap. En….ik ben droog aangekomen, net voordat het waterspektakel begon.          

 

De RMC. 

Willem Postel schrijft in zijn verslag over het weekend in Vierhouten dat hij hoopt dat de RMC snel 

weer op de weg is. Dat gaat niet lukken. Het tikje in de motor is jammer genoeg ernstiger dan 

gehoopt. Een drijfstanglager is uitgelopen, volgens de experts. Harry Keizer zei het al in 

Vierhouten. ‘Niet rijden’, en hij had gelijk. De Roadster staat nu bij Mart op de brug, inmiddels 

zonder motor. Harry was erbij toen de diagnose gesteld werd. Hij en Alian stonden een weekje op 

de camping in Petten. Harry kwam even om de koffie maar stond iets later onder de auto. 

Zoals het er nu voor staat zijn er 2 opties: Optie 1 is de 

motor te laten reviseren. Optie 2 is uitzoeken of een 

van de motoren die Thibault nog heeft staan ingebouwd 

kan worden. Dat moet nog verder uitgezocht en getest 

worden. 

 

Loods 

In de tussentijd gaat de opruiming van de loods 

gewoon door. 

Een nieuw lid van de Riley Club Jo op het Broek is 

bezig met de restauratie van een RMA. Hij heeft onze 

oproep in de vorige Roamer om de onderdelenvoorraad 

in onze loods te helpen verkleinen, gelezen en is 

inmiddels 2 keer op bezoek geweest. Er zijn diverse 

onderdelen en adviezen richting Limburg verhuisd. De 

laatste keer zelf een stalen dak-constructie en de dak-

bekleding om de RMA weer te voorzien van een dak 

zoals het hoort.   

Thibault is nu bezig om de restanten van de Riley 

verder te slopen. Het meeste belandt in de oudijzerbak. 

Het is niet anders. 

 

Alvis en AMRWR 

Naast de contacten met de AMRWR zijn nu ook 

contacten gelegd met de Alvis Owner Club. Menno en 

Els zijn op een meeting geweest, waarvan Menno 

verslag doet in deze Roamer. 

 

Najaarsmeeting 

De laatste mogelijkheid om elkaar dit jaar nog te ontmoeten op een Riley meeting is op 8 oktober. 

Harry Keizer organiseert dan de meeting in Nijverdal. 

Zien wij elkaar daar? 
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Van de Redactie 

Zo laat als de vorige Roamer was, zo vroeg is deze Roamer in september. Er zijn weer leuke 

stukken ingestuurd en veel foto’s van de voorjaarsmeeting geplaatst. Soms gaat het niet 

allemaal van een leien dakje en wordt er weleens iets vergeten. Excuses hiervoor.  

Inmiddels heb ik van Rinus Boerstra vernomen dat hij een kenteken op zijn RMB heeft. Dat is 

goed nieuws, weer een RMB op de Nederlandse wegen.  

Nick Wessels bericht mij het volgende :  

 

Wat een prima vakantiewagen zo'n Riley. 2e jaar 

op rij onze trekker voor de aanhanger met 

bungalowtent. Soort van 'duurzame' vakantie met 

alle oude reut die wij op vakantie gebruiken 

(auto=70 jr, tent=42 jr, aanhanger=31 jr). En 

opzetbak blijft handig!  

Groet, Nick Wessels 

Veel lees plezier!  

 

De AMRWR heeft 24 september een nazomerrit in Utrecht. Aanmelden bij T.Koenes op 

koenes3@zonnet.nl of bel 06-16886032 

Riley Club Holland heet de volgende nieuwe leden welkom: 

• Enja Haak,  Noordeblokken 23 B, 9523 TJ Drouwenermond 

• J.A.J. Lucassen (Hans), Gijs van Aardennestrat 52, 6049 HV Herten 

• Jo Op het Broek, Dorpsstraat 40, 6082 AP Buggenum 

• J.A. van Amelrooij (Han), Molenkade 15, 2451 AZ Leimuiden 

Opzegging: 

Henri Arriëns, van Twickelostraat 1, 7411 SC Deventer 

 

Najaarsmeeting 2017 
De najaarsmeeting vindt plaats op 8 

oktober. 

De meeting start bij Memory Oorlogs 

en Vredesmuseum in Nijverdal. 

Vanaf 11.00 uur koffie met gebak, 

daarna museumbezoek. 

Na het museumbezoek een rit door het 

prachtige landschap van de Sallandse Heuvelrug naar een restaurant  voor lunch en afsluiting. 

Prijsidee voor de meeting 4 euro per persoon, lunch voor eigen rekening. 

Nijverdal ligt in het oosten van Nederland tussen Almelo en Zwolle. 

Adres van het museum is:  Grotestraat 13, 7443 BA, Nijverdal. 

Parkeren bij het Museum is moeilijk, maar er schuin tegenover bij de supermarkten  ALDI of Lidl is 

ruim plek op zondag en vrij parkeren het adres is  Grotestraat 90-96. 

Opgave graag voor 2 oktober i.v.m. op te roepen vrijwilligers die de goep of groepen uitleg willen 

geven in het museum.Graag tot ziens in Nijverdal op 8 oktober. 

Harry Keizer 

Opgeven bij Harry Keizer:   hagkeizer@hotmail.com of 0599-652470 
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Voorjaarsmeeting 9 april 2017 
Sabine Juckenack 

 

Irma en Rinus Boerstra waren de gastvrije organisatoren van de voorjaarsmeeting in de Betuwe en 

de Bommelerwaard. 

U zult wel denken dat is een tijd geleden en dat is ook zo. Door omstandigheden is het verslag van 

de meeting niet opgenomen in de vorige Roamer nr. 158. 

Maar ook nu kunnen we nog steeds nagenieten van een 

gezellige en interessante bijeenkomst. 

Zelfs het weer heeft zo vroeg in het jaar zijn best gedaan om 

de dag te doen slagen. 

 

In huize Boerstra werden wij ontvangen met koffie en iets 

lekkers. En zoals de bedoeling werden de eerste uren benut 

om bij te kletsen. De foto's spreken voor zich! 

Veel belangstelling was er voor de Riley RMB van Rinus 

die zo goed als klaar was. (En inmiddels klaar is en voorzien is van een kenteken!) 

 

We hadden wel kunnen blijven zitten, maar Rinus heeft ons vriendelijk verzocht om de auto’s te 

starten voor een rit naar kasteel Ammersoyen te Ammerzoden in de Bommelerwaard. 
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 Ammersoyen is één van de best bewaarde middeleeuwse kastelen, gebouwd rond 1300. Meer 

weten? Kijk op www.glk.nl. 

De aanwezige Riley’s mochten binnen op het kasteelterrein parkeren. Een prachtig gezicht. Het 

blijft mooi om de Riley’s in een bij hun status passende entourage te zien. Vind ik. 

Voordat wij het kasteel verder gingen verkennen werden wij getrakteerd op een lunch in de 

kasteelruimte.  

Wij waren net De Ridders van de ronde Tafel. 

Met een klein boekje als gids ging een ieder op eigen gelegenheid door het kasteel. 

We kwamen elkaar wel regelmatig tegen op de trappen die de verschillende verdiepingen met elkaar 

verbinden. In de wapenkamer kon je zelfs onderdelen van een harnas passen en aan den lijve 

ondervinden hoe zwaar het leven van een ridder was. Letterlijk. 

 

De zon op het binnenterrein was erg aanlokkelijk en wij lieten de ridders verder met rust. Menno 

van Brucken Fock had al de hele ochtend en middag foto’s gemaakt en heeft de dag afgesloten met 

een groepsfoto van de aanwezigen. Zie achter plaat van deze Roamer. 

 

Wederom kunnen we terugkijken op een goed bezochte en gezellige meeting met dank aan de Irma 

en Rinus. 
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A day at the races  

Ewout Bezemer 

 

 ‘You are now leaving the EU’ stond 7-9 juli onder het blauwe bord ‘Zandvoort’ aan de gemeente 

grens . In de badplaats woedde onmiskenbaar het ‘British Festival’. Ik was er die zaterdag naar toe 

gefietst vanwege het bijbehorende ‘British Race Festival’ op het circuit. Een mooi initiatief, een race-

weekend voor klassieke Engelse sportwagens. Gesponsored door Louwman zodat je struikelde over 

de McLaren’s. Vele Austin Healey’s en andere grotendeels na-oorlogse Engelse sportwagens van 

bezoekers en deelnemers, en op het terrein achter de pits een sfeervolle collectie deelnemende 

oude sport- en raceauto’s. 

 Uit Nederland in kekke smetteloos witte overall’s in een grote witte tent de leden van de ‘Dutch 

Vintage Sports Car Club’ met wat de Engelsen een ‘mixed bag’ van auto’s noemen.  ‘Specials’ 

waaronder een aantal op basis van Riley’s en Austin Seven’s,  Bugatti-kopieën (gebouwd in 

Argentinië door de fa. ‘Pur Sang’, hopelijk ironisch bedoeld) met beter dan echt patina, wat ook gold 

voor de besnorde chauffeurs. Maar ook originele Singers en een mooie Lagonda Rapier uit de 

dertiger jaren, de ‘kleine’ Lagonda ( niet te verwarren met de grote Rapide) die indertijd mikte op 

dezelfde cliëntele als Riley met de 12/4 Lynxes.  

  

Daar tegenover, tegen het groene talud tussen Tarzan- en Gerlachbocht was op een karakteristiek 

rommelige manier de “Owner-Driver-Mechanic” section van de Vintage Sports Car Club 

neergestreken. De VSCC uit Engeland, opgericht in 1934, is met de Veteran Car Club of Great Brittain 

(1930)  de moeder en vader van alle historische auto verenigingen.  
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Nu ook in Engeland het historisch racen steeds meer een zakelijk-professionele affaire wordt, is er 

door de klassieke ‘amateurs’ een eigen sectie gevormd met bijeenkomsten en serieus racen. Een 

forse afvaardiging was naar Zandvoort gekomen met een onmisbaar biertentje (sorry, ‘hospitality 

marquee’) en wat gereedschap dat losjes verspreid in het gras lag tussen alle losgeschroefde 

koplampen, reservewielen, tonneau’s en motorkappen. Een feest voor alle zintuigen, met de 

karakteristieke geur van hete automotoren en gras waardoor ik me op de Prescott Hill Climb waande.  

Voor de ODM’ers was de 

training op zaterdagochtend, 

met de races gepland op 

zaterdagmiddag en 

zondagochtend. Ik kon alleen bij 

de training zijn, in de eerste 

plaats om Riley Register vrind 

Allen Clear wéér te zien. Het 

‘Register’ wordt in Engeland als 

een familie aangelegenheid 

beschouwd, en dat geldt zeker 

ook voor Allen & Meirwen die 

met drie generaties over waren gekomen, hun Brooklands wordt nu door kleinzoon Andy geracet. 

Wie hem in actie wil zien op Prescott en Manx ( beiden first in class) zijn er mooie filmpjes te 

bekijken, Google “andy baker youtube riley”. Hij vond het circuit, waarop hij reed met no.7, een 

feest. “Happy as a dog with two tails”, vatte Meirwen het samen.   

  

Het was zo wie zo geen slechte dag voor de ‘Riley Speed Model’, zoals de ‘Brooklands’ in eerste 

instantie door de fabriek werd genoemd. De ODM groep had er 3 meegekomen en er was een al dan 

niet echt exemplaar in De Witte Tent. In de vorige Roamer schreef de hoofdredacteur hoe zelden 

men dit model ziet. Hoofdredacteuren hebben altijd gelijk maar nu toch minder want met 4 á 5 stuks 

was de ‘Brooklands’ in elk geval dat week-end het meest voorkomende model pre-war Riley in ons 

land. 

En daar bleef het niet bij. Onder no. 19 

reed de vrijwel standaard grijsblauwe 

“Sprite” 12/4 van Nick Lees mee. Hij is 

de tweede eigenaar van de magnifieke 

auto, die een lange competitie-

geschiedenis heeft. Nick is een forse 

man en ik probeerde weer eens 

hoopvol of ik in z’n Sprite zou passen. 

Hopeloos dus. Het kuip-deel van de 

carrosserie is vrijwel identiek bij de 

overigens zo begerenswaardige Imp, 

MPH en Sprite familie, maar de laatste 

voelt het krapst. Ik bof met de sportieve 2-zitters waarin je ruim (de Gamecock) en redelijk (de 

Brooklands) past. De ‘Gamecock’ zit riant vanwege de ruimte die achter de diepe kuipjes voor een 

golftas was vrijgehouden waardoor de stoelen 30cm extra naar achteren kunnen. De dun beklede 

plank die als rugleuning dienst doet in een Brooklands kan een cm of 15 naar achteren de staart in 

worden geschoven, maar zoals het me eens werd uitgelegd in Engeland “but Evart, Brooklandses  
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were never meant to be comfortable”. Al te waar met de plankharde vering en multiplex zit- en rug-

paneeltjes. Mijn pet af dus voor Hans Hugenholtz die er kort na de oorlog over de kasseien en om de 

bomkraters mee naar Parijs pendelde, waarbij dan weer wèl twee maal de voorspatborden opnieuw 

moesten worden vast gelast.  

  

Gelukkig waren er ook twee Frazer-Nash’es overgekomen, die archetypische Engelse 30er jaren 

sportwagen met starre achteras en kettingen als versnellings’bak’, een mooie Talbot van het model 

dat met het Fox & Nicholl team begin 30er jaren zo succesvol was op Le Mans, en natuurlijk 

allerhande specials, vaak op basis van Austin Seven’s. 

 

  

Een bijzondere bijeenkomst, zoveel mag duidelijk zijn, waar ik te kort kon zijn. Mogelijk komend jaar 

een herkansing.                  
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Een vreemde vis in de ALVIS-vijver…ofwel hoe een Riley meereed in de Eagle Rally. 

 

In de wereld van de oldtimers is niet alles rozengeur en maneschijn. Niet alle klassiekers zijn even 

gewild, er is sprake van vergrijzing en kleinere clubs ‘draaien’ vaak op een beperkt enthousiast 

groepje. Zou een vorm van samenwerking een mogelijke oplossing voor gemeenschappelijke 

problemen kunnen zijn? Met deze insteek meldde de schrijvers dezes, Menno von Brucken Fock, 

tevens sinds kort secretaris van de Riley Club Holland, zich bij de Alvis Owner Club.  

Op de enthousiaste en zeer snelle reacties van voorzitter Anton Brouwers en secretaris André 

Hillebrand volgde een uitermate plezierig telefoongesprek tussen Anton en Menno en op basis 

daarvan besloot het bestuur van de AOC de bestuursleden van de RCH uit te nodigen voor een 

nadere kennismaking. De eerstvolgende gelegenheid zou de ‘Eagle Rally’ zijn op 13 augustus. Door 

het blijkbaar toch niet altijd stabiele internetverkeer kwam de definitieve uitnodiging vanuit Anton 

pas donderdag 10 augustus op de goede plek en mede daardoor konden alleen Els Francke en Menno 

vergezeld van zijn eega Orly gebruik maken van de uitnodiging om op de 13e aanwezig te zijn.  

 

Een allerhartelijkste ontvangst op het 

parkeerterrein van Kasteel de Haar 

(Haarzuilens) werd gevolgd door een ‘bakkie 

met’ in het koetshuis en vervolgens kreeg het 

gezelschap na een korte wandeling een door 

een ervaren gids begeleide rondleiding in het 

prachtige kasteel De Haar, eeuwen geleden 

begonnen als versterkt huis van de familie van 

der Haar. In de 15e eeuw trouwde Josina van 

der Haar met Dirk van Zuylen. Het inmiddels 

vervallen erfgoed kwam uiteindelijk in de 19e 

eeuw in handen van Baron Etienne van Zuylen 

van Nijevelt van de Haar. Na diens huwelijk 

met de schatrijke Hélène de Rothschild werd in 1892 besloten tot herbouw van het kasteel. Niemand 

minder dan de beroemde architect Pierre Cuypers en diens zoon Jos zorgden voor een verbluffend 

resultaat dat wij middels de geëngageerde rondleiding mochten bewonderen. Etienne van Zuylen 

bleek een man met visie want niet alleen verwarming, koud en warm stromend water maar ook 

elektriciteit werden begin 1900 al aangelegd in kasteel de Haar. Hij bleek behalve paardenliefhebber 

ook iets te hebben met automobielen. Als enthousiaste liefhebber organiseerde hij al in 1895 de rit 

Parijs-Bordeaux-Parijs, hij was de oprichter van de Automobileclub de France en is voorzitter 

geweest van 1895 tot 1922. Hij was erevoorzitter van de Nederlandse Automobielclub en betrokken 

bij vele andere zaken zoals tijdschrift L’ Auto, bij andere automobielclubs en hij speelde een 

belangrijke rol bij de organisatie van talloze auto-evenementen. Zijn vrouw Hélène was de eerste 

vrouw met een rijbewijs in Frankrijk. 

 

Het tijdschema van de dag liet een bezoek aan de uitgebreide tuinen en de bijgebouwen van kasteel 

de Haar niet toe dus voor een ieder een aanrader om deze op eigen gelegenheid nog eens rustig te 

gaan bekijken. Na de rondleiding en een blik op de slaapkamers in het kasteel ging het gezelschap 

weer terug naar het koetshuis waar de lunch werd geserveerd. Rond half twee was het tijd om weer 
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richting parkeerplaats te gaan om 

vervolgens in een colonne van schitterende 

automobielen de door Rob en Yvonne van 

Tuijl uitgezette tourrit te maken. De 

deelnemers konden genieten van een mooie  

rit die hen via prachtige smalle weggetjes 

langs idyllische huisjes en boerderijtjes aan 

de diverse watertjes voerde van Haarzuilens 

tot in Oudewater. Al hadden wij zelf ’s 

morgens nog een bui gehad onderweg, de 

rest van de dag was gelukkig gezegend met 

heerlijk weer. Mede daardoor kwam de 

Heksenwaag niet meer in beeld als 

bezoekadres want de versnaperingen en conversaties op de terrasjes bleken veel te aangenaam te 

zijn. Rob en Yvonne werden bedankt door voorzitter Brouwers en successievelijk keerden de 

deelnemers aan de Eagle Rally tussen 16.30 en 18.30 uur huiswaarts vanuit het zonovergoten 

Oudewater.  

 

Naderhand heb ik opgezocht dat Baron Etienne van Zuylen directeur is geweest van de Dion-Bouton 

fabriek dus ik mag aannemen dat hij zelf ook met deze auto’s heeft gereden. De foto in het lijstje in 

het kasteel waarbij Barones Hélène achter het stuur zit is in elk geval zeker een Dion-Bouton. 

 

 
Al was onze Riley RMD dan misschien een vreemde vis in de ALVIS-vijver, het water bleek van 

uitstekende kwaliteit en de temperatuur heel erg aangenaam dus mede namens Els en Orly onze dank 

aan de organisatoren van deze dag en het bestuur van de Alvis Owner Club voor de uitnodiging en 

mede de aanwezige leden voor 

deze zeer prettige ‘duik in 

onbekend water’.  

 

Wordt vervolgd …….. ?? 

 

Menno von Brucken Fock 

Secretaris Riley Club Holland 
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BMW R75 uit 1943 en beschrijving van deze motor met zijspan. 

Edwin Rietveld 

 

Liesbeth en ik gaan al enige jaren met onze vrienden Eric en Ingrid 

Verbeek met hun zijspan BMW R75 trips maken. De dames hebben 

tijdens onze road- maar vooral ook offroad trips hun eigen sportieve 

bezigheid. We reizen met een vriendengroep van gemiddeld zo’n 8 a 

10 zijspannen van BMW en Zundapp. De deelnemers komen uit 

verschillende landen. 

De R75 is technisch een erg mooie zijspan motorfiets. met 

indrukwekkende prestaties. Dit komt m.n. doordat ook het wiel 

onder de zijspan is aangedreven. Hier kan geen 4-wheel drive van 

welk merk dan ook tegenop. Deze zijspan waadt zich gemakkelijk door water, bestijgt hellingen van 

ruim 30%, rijdt door rul zand, ploegt zich door de sneeuw en ‘klautert’ over keien en rotsen. Zie 

vooral de foto’s, omschrijving en tekeningen. 

We zijn intussen geweest in;   

Lakedistrict Engeland 

Normandië Frankrijk 

Cap Gris-Nez Frankrijk 

Ardennen winter 

Ardennen voorjaar 

Bijgaand verschillende foto’s 

Foto 40211, Ardennen voorjaar 

Foto 10173, Liesbeth in het Lake District 

Foto 10207, Lake district 

Foto 10247, Lake district 

Foto 30545, Cap Gris-Nez 

Foto 20614, Ardennen winter 

BMW R75 

Gebouwd van 1941 tot en met 1944. 

Totaal productie aantal: 18.000 stuks 

Ontwikkeld en gebouwd in opdracht van de 

Wehrmacht.  

Boxer twin, 750cc. Twee 24 mm carburateurs. 

26 pk, topsnelheid officieel 95 km/u. 

Ontsteking: magneet. 

Zijspanwiel permanent aangedreven, met differentieel dat “gesperrt” kan worden. 

Het differentieel is zo ontwikkeld dat 70% van de aandrijfkracht op het achterwiel overgebracht 

wordt en 30% op het zijspanwiel. 

De versnellingsbak heeft 4 versnellingen vooruit en 1 versnelling achteruit, plus hoge en lage gearing 

(straat- en terreinversnelling). 

De versnellingen zijn zowel met de voet als met de hand te schakelen. De achteruit is alleen met de 

hand in te schakelen. 

De 4 wielen (drie op de motor met zijspan plus reservewiel) zijn 16 inch en voorzien van 

terreinbanden, alle uitwisselbaar. Voorrem met kabelbediening, achterrem en zijspanwielrem zijn 

hydraulisch bediend. Het achterframe is zogenaamd stijf uitgevoerd. Dat betekent dat de voorvork 

wel afgeveerd is (telescoopvoorvork met hydraulische demping), maar achter is er geen vering. 

Daarom zit onder het bestuurderszadel een grote schroefveer. Het zijspan is met bladveren 

afgeveerd en het zijspanwiel zelf ook nog met een soort torsieveer. Het stoeltje in het zijspan is ook 

nog eens zacht waardoor de zijspanpassagier veel comfortabeler zit dan de bestuurder. 
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Het frame is opgebouwd uit losse onderdelen, daarom geheel demontabel wat beschadigde delen 

uitwisselbaar maakt. Benzinetank 24 liter waarvan 2 liter reserve. 

De R75 is gebruikt op het Europese continent en in Noord-Afrika (Afrika Korps). 

De eerste (1941) uitvoering had het luchtfilter op de versnellingsbak gemonteerd maar door 

ervaringen in met name Rusland kwam men er al snel achter dat door de lage plaatsing van het 

luchtfilter dit erg snel vervuilde. Daarom is in 1942 de modificatie doorgevoerd om het luchtfilter 

bovenop de benzinetank te plaatsen waardoor het veel minder snel vervuilde en ook makkelijker 

schoon te maken was. Deze zijspan heeft het luchtfilter op de tank. Nog even wat meer achtergrond. 

De Wehrmacht wilde een vervoermiddel hebben dat zowel op de weg als in terrein goed voor 

verkenningstroepen te gebruiken was. Dus relatief snel en wendbaar. Zowel Zündapp als BMW 

kregen de opdracht om zo’n motor te ontwikkelen. Beide 

fabrikanten kregen een eisenpakket voorgelegd. Bij de 

proefritten bleek de Zündapp KS750 beter te presteren 

dan de BMW R75. BMW had voortgeborduurd op een 

bestaand zijklepper concept en dat legde het af tegen de 

Zündapp. 

BMW werd daarom door de Wehrmacht gevraagd om 

Zündapps in licentie te maken. Dat was BMW’s eer te na 

en door een goede lobby bij de Wehrmacht, en door te stellen dat men al veel onderdelen had 

geproduceerd, kreeg BMW toch toestemming de R75 te maken. BMW ontwikkelde haar concept 

door (men maakte in plaats van een zijklepper een kopklepper), en dat werd de uiteindelijke versie 

van de R75. Wel kregen BMW en Zündapp de opdracht dat veel onderdelen uitwisselbaar moesten 

zijn. Zo zijn de wielen, ontsteking, dynamo en het differentieel uitwisselbaar. 

De motoren bleken duur in de productie en door de ontwikkeling van de Volkswagen Kübel, die in 

productie per stuk ongeveer de helft kostte, werden de Zündapp KS750 en de BMW R75 steeds 

minder geproduceerd. De BMW R75 werd aanvankelijk in de fabriek in München gemaakt. Maar 

omdat BMW aldaar alle productiecapaciteit nodig had voor vliegtuigmotoren, werd de productie 

verplaatst naar de BMW fabriek in Eisenach. Zowel BMW als Zündapp leverden hun motoren niet 

alleen aan de Wehrmacht. In 1944 leverde Zündapp de KS750 ook aan het Finse leger (een 

bondgenoot van Duitsland in de strijd tegen Rusland) en in 1943 leverde BMW 750 stuks van de R75 

aan het Spaanse leger. Die levering ging via de Wehrmacht. De BMW fabriek in Eisenach leverde de 

motoren eerst af aan de Wehrmacht (veelal aan de zogenaamde Dienststelle in Dresden) en de 

Wehrmacht voorzag de BMW’s van een Abnahmestempel en een kenteken. Dat kenteken was een 

WH (Wehrmacht Heer) met nummer, en vervolgens werden deze motoren per trein naar Spanje 

vervoerd. Alle andere motoren werden door de Dienststellen ook van een Abnahmestempel en 

kenteken voorzien (WH voor Wehrmacht Heer, WM voor Wehrmacht Marine, WL voor Wehrmacht 

Luftwaffe en ook de SS die haar eigen 

kentekens had) en vervolgens naar de 

onderdelen gestuurd waar ze nodig waren. 

Dit exemplaar is één van die 750 die aan het 

Spaanse leger zijn geleverd. 

Het Spaanse leger heeft ze eerst bij het leger 

ingezet, later bij de Guardia Civil en eind 

jaren ’50 en begin jaren ’60 zijn ze uit dienst 

gesteld en via veilingen verkocht. Veel zijn 

zo uit Spanje verdwenen waaronder deze 

R75. Deze R75 is in 1982 door een BMW 

handelaar uit België in Nederland 

geïmporteerd.  
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Op de valreep van de sluitingsdatum brengt Herman 

Arentsen zijn boek onder de aandacht over de restauratie 

van zijn Riley Kestrel Big Four. 

De foto boven komt van internet en is gemaakt tijdens het 

Concours d’Elegance paleis t’Loo. 

Op de pagina hiernaast treft u zijn aanbieding. Het boek is 

inmiddels gedrukt. 
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Ongeluk Johan Hofland  

 

Beste allemaal,  

 

Hierbij even een bericht over één van onze leden die een ongeluk heeft gehad. 

Johan Hofland heeft op zaterdag 19 augustus tijdens zijn werkzaamheden een ongeluk gehad. Tijdens 

het repareren van een zware zitmaaier (paar honderd kilo) is deze op hemzelf terecht gekomen. De 

maaier hing in de takels om de messen te verwijderen en bij het terugplaatsen van de messen kwam 

de maaier uit de takels naar beneden. Johan kon op tijd zijn hoofd naar achteren doen maar helaas 

kwam de maaier wel op zijn schouder en ribbenkast terecht, terwijl zijn rechterbeen door de 

maaibak verbrijzeld werd. Gelukkig was Anneke in de buurt samen met twee klanten, zodat er snel 

actie kon worden ondernomen om de zware maaier van hem af te halen en hulp te verlenen en op te 

roepen.  

Eerst is Johan zijn been in het gips gezet en nadat na anderhalve week de zwelling minder was kon hij 

geopereerd worden. 

Hij zou woensdag 30 augustus geopereerd worden en heeft de hele dag hierop liggen wachten om 

aan het eind van de dag te horen dat het niet door kon gaan omdat er geen plaats was voor hem op 

de IC. 

De operatie ging pas door op vrijdag 1 september waarbij ze de breuk(en) van zijn knie hebben 

behandeld. Er is een grote plaat ingezet en verschillende bouten; het gebroken kuitbeen moet uit 

zichzelf goed komen. 

Uiteraard wensen we Johan namens de club een voorspoedige herstel toe en hopen dat na verloop 

van tijd alles weer naar behoren kan functioneren. 

 

Els Francke 
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Er vindt al geruime tijd een ingrijpende verandering plaats in de samenstelling van benzine. 

Zowel in ons land als in de ons omringende landen verschijnt steeds vaker het E-logo op de 

pomp. Dat is niet altijd gunstig voor onze klassiekers, zo moge blijken uit de navolgende 

bijdragen. Vanuit drie verschillende invalshoeken wordt het probleem beschreven en worden 

oplossingen aangereikt.  

Hebt u ervaring met E5, E10 of E15? Email de redactie van “De Zilverster”: 

redactie@mbcn.nl 

 

Competition 102 

 
Moderne brandstof sloopt uw klassieker  
(Tekst: Jack van der Hoek) 

 

Door een steeds groter wordende groep in onze samenleving, niet in het minst onze overheid,  

wordt geprobeerd alles wat zich op fossiele brandstof voortbeweegt in een negatief daglicht te 

plaatsen. Wij moeten zelf als liefhebbers wakker worden en blijven, anders kunnen we binnen 

vijf jaar niet meer normaal of zonder dure aanpassingen van onze gezamenlijke hobby 

genieten! Ook in diverse klassiekerbladen kom ik steeds meer problemen tegen betreffende de 

voor onze klassieker inferieure kwaliteit van de brandstof, iets wat ik door eigen ervaring 

geheel kan onderschrijven. 

 

Grootste probleem voor onze klassiekers is de steeds groter wordende (milieuvriendelijke?) 

ethanoltoevoeging aan Euro 95 waardoor in de toekomst deze problemen alleen maar groter 

zullen worden. Rubber en oudere carburateurs lossen gewoon op en stalen brandstoftanks 

roesten inwendig snel en spontaan door: het grootste nadeel van ethanol is, naast het 

agressieve karakter, het aantrekken van condens. Ik ben in het bezit van een kleine collectie 

jaren-zestig-bromfietsen, waaronder Itom en Royal Nord die op deze moderne, zelfgemengde 

benzine hebben gereden. Omdat een topgerestaureerde, superoriginele Royal Nord in de 

woonkamer staat, rook ik op een gegeven moment een benzinelucht en bij inspectie bleek dat 

de rubberen brandstofslang naar de carburateur door de beruchte ethanol bezig was om 

langzaam op te lossen, was helemaal zacht geworden en was spontaan gaan lekken. Daarom 

heb ik eerst een tijdje op Aspen-benzine gereden, alkylaatbenzine die vanwege 

milieubelasting verplicht wordt gebruikt door gemeenten en in de bosbouw. Ondanks de 

goede kwaliteit word je van de prijs, rond de € 4,- per liter, niet echt vrolijk en omdat ik best 

veel rijd, zo’n 1000 km per jaar, is dit ook niet gezellig meer. Vorig jaar kreeg ik een artikeltje 

over kartsport onder ogen. Karts rijden normaal op (zeer) dure racebrandstof, maar trainen op 

Firezone Competition 102 RON, zonder ethanol! U begrijpt dat dit als muziek in de oren 

klinkt, te meer als bij informatie blijkt dat de prijs van ongeveer € 1,80 per liter ook nog eens 

ver beneden die van de Aspen-brandstof ligt. Als dan ook nog blijkt dat de Firezone vestiging 

bij mij in de buurt deze brandstof verkoopt, is de keuze snel gemaakt (niet alle Firezone 

vestigingen hebben deze Competition 102-brandstof: kijk op www.competition102.com). 

Wat blijkt in de praktijk: geen gezeur meer met aangetaste rubbers en/of gumvorming in het 

brandstofsysteem of met langzaam doorroestende stalen brandstoftanks. Integendeel, na een 

jaar stilstand meteen weer starten en een 5% hogere topsnelheid. Met deze ervaring in het 

achterhoofd heb ik de ethanolvrije brandstof meteen geprobeerd met mijn MG B GT V8 en 

die gaat als de brandweer: merkbaar sneller, een genot om mee te rijden en ook geen 

problemen meer met langer stilstaan, vervuiling of rubbers die oplossen. 

 

Jack van der Hoek is registertaxateur/technisch adviseur in Zwartewaal 
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