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Bij de voorplaat. 
Op bezoek bij het Kazematten 
museum op de Afsluitdijk.

Van de voorzitter.
Beste mensen.,

Het is inmiddels 2015, een nieuw seizoen dus waarin weer diverse activiteiten 
gepland staan. Eén van de activiteiten hebben we alweer gehad, namelijk de 
Algemene Leden Vergadering. Deze keer een toch wel grote opkomst ondanks 
dat de presentatie van Brezan niet door ging. De notulen van deze vergadering 
heeft u inmiddels al ontvangen. 
Maar er zijn twee dingen waar ik wel even bij wil stil staan. Ten eerste de functie 
van evenementen coördinator die ingevuld moest worden. Hiervoor hebben 
Bert Kors en Thomas de Vries zich beschikbaar gesteld. 
Beiden hebben ze toen ik zelf de evenementen nog coördineerde mij op de 
achtergrond altijd bij gestaan, dus geheel nieuw is het niet voor hen. 
Wij heten beiden dan ook graag welkom in het bestuur en wensen hun veel 
succes met hun functie.
Het volgende punt waar ik even bij wil stil staan is het organiseren van een 
evenement. Al een paar keer hebben we de vraag gesteld aan de leden of zij 
ook eens een evenement willen organiseren zoals een toertocht.
Inmiddels heeft deze vraag zijn vruchten afgeworpen want Jaap en Siemon 
organiseren de Army-tour en Huib organiseert de najaarsrit. Heren bedankt, zo 
willen we het graag zien. Overigens de datum voor de najaarsrit welke ergens 
in Drenthe verreden wordt, staat gepland op 19 september, maar deze datum 
staat nog niet geheel vast. Het kan zijn dat deze nog 1 of 2 weken verschuift.

2015 Betekend ook dat het 70 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd door 
de geallieerden. De NNLV zal hier ook zeker bij stilstaan, dit onder andere door 
een bevrijdingsrit op 5 mei. 

Ook is de NNLV uitgenodigd op het ,,70 jaar vrij’’ evenement op Havelte. 

Door Tjeabele Hoekstra



Algemene Leden Vergadering 2015
Op 13 februari 2015 was de Algemene Leden Vergadering in ,,de Knyp’’ in De Knipe. Deze keer een toch wel grote 
opkomst, dit ondanks dat Brezan hun geplande presentatie niet door ging.

Evenementen coördinator(en)
Per dit seizoen zijn Bert Kors en Thomas de Vries de evenementen coördinatoren. Zij zijn via E-mail bereikbaar 
evenementen@nnlv.nl Bij hen kunt u terecht met al uw vragen over de evenementen.

Contributie 2015
Vergeet niet tijdig de contributie te betalen, door € 15,- over te maken op banrekening NL79RABO0150534388 
t.n.v. NNLV te Bolsward, onder vermelding ,,contributie 2015 en je naam’’.

Club agenda 

Houd ook regelmatig de agenda op de site in de gaten, eventuele wijzigingen worden hier ook aangegeven.

Datum

13 februari
15 maart
27 maart
18 & 19 april
24 april
5 mei
6 juni

26 juni 
31 juli
28 augustus
19 september
25 september
30 oktober

Andere evenementen

22 maart
13 t/m 17 mei
13 juni
15 augustus
11 oktober

Evenement

Algemene ledenvergadering
Museumbezoek 
Koffieklets
Weekend Kazematten
Koffieklets
Bevrijdingstocht
8e Army Toer

Koffieklets
Koffieklets
Koffieklets
Najaarsrit
Koffieklets
Koffieklets

Ruil beurs
70 jaar vrij
Toer rit & static
Toer rit en static
Ruil beurs

Locatie

De Knipe
Soesterberg
Snakkerbuorren
Afsluitdijk – Bolsward
Snakkerbuorren
Oldeberkoop – Heerenveen
Tjongervallei en 
Doldersumseveld
Snakkerbuorren
Snakkerbuorren
Snakkerbuorren
Drenthe
Snakkerbuorren
Snakkerbuorren

Gorinchem
Havelte
Joure
Ruinerwold
Gorinchem

Info

Club bijeenkomst
Club bijeenkomst
Club bijeenkomst
Club bijeenkomst
Club bijeenkomst
Toer rit & static
Toer rit

Club bijeenkomst
Club bijeenkomst
Club bijeenkomst
Toer rit
Club bijeenkomst
Club bijeenkomst

KTR
DPA
Vroem

KTR
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Evenementen



Museum bezoek 15 maart. Door John en Martin Bergsma

Zoals jullie wellicht weten staat op zondag 15 maart een bezoek aan het Nationaal Militair Museum gepland. 
Enige dingen ter info opgesomd in een aantal punten.
* Aanrijden op eigen gelegenheid “carpoolen kan uiteraard met andere clubleden”.
* Uw wordt om 10.00 verwacht bij het museum. Adres:  Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest.
* De entree kaartjes moet u persoonlijk aanvragen via de website van het museum onder de link koop hier een 
ticket “het maakt niet uit met hoeveel personen u komt”. Online kaartje (s) kopen uitprinten dan hoeft men niet 
in de rij te staan en kan men gelijk naar binnen wachtrijen zijn namelijk zeer lang.
* Museum jaar kaart, Defensie pas of Veteranen pas vrij toegang.
* Om 10.30 wordt er een rondleiding verzorgt met gids welke door de club word betaald.
* Na de rondleiding kunt u vrij door het museum wandelen of een bezoek brengen aan het restaurant.
* Tevens willen wij u verzoeken om ook het inschrijfformulier op de website in te vullen zodat wij weten hoeveel 
personen deel nemen aan de rondleiding “groepen bestaan uit 20 personen” Het aantal groepen moet namelijk 
doorgegeven worden aan het museum i.v.m. gidsen.
* Het museum word zeer goed bezocht, dus staan er soms (zeer) lange rijen voor de kassa. Maar wanneer u een 
E-ticket besteld via www.nmm.nl kunt u de drukte bij de kassa omzeilen.
Wij als bestuur willen deze dag van harte bij u aanbevelen.
Tot dan op 15 maart......

Kazematten weekend 18 & 19 april. Namens Wopke, Martin en John

Er is een gesprek geweest tussen de NNLV en het museumbestuur van het Kazematten museum Kornwerderzand.
De NNLV had een voorstel neergelegd om een pendeldienst te verzorgen richting Bolsward. Het bestuur van het 
museum kwam met een ander voorstel.
Er is een samenwerkingsverband met het verzetsmuseum in Leeuwarden “door deze samenwerking kan er een 
financiële injectie worden verkregen via de postcode loterij”. Op beide dagen is het nationale museumdag, 
hierdoor kwam het bestuur museum met het volgende voorstel.
Pendeldienst op beide dagen Leeuwarden - Kornwerderzand. De bedoeling is om 1 keer heen en weer te rijden. 
Op beide dagen is de Daf 126 club ook van de partij alleen op de zaterdag kunnen zij niet meedoen met de 
pendel i.v.m. een activiteit in Makkum voor enkele uren in de middag. Voor de brandstof kosten staat er een 
vergoeding tegenover.
Graag willen wij zo snel mogelijk antwoord ontvangen van diegene die met de pendeldienst wil meedoen. Zodat 
we samen aan de slag kunnen om dit rond te breien.
Mocht er voldoende animo zijn van onze kant kunnen we eventueel het oorspronkelijke plan pendel Bolsward via 
Wons meenemen.
Wopke heeft contact gehad met de FEHAC betreft evenementen verzekering.
Voor het vervoer van mensen en overige aansprakelijkheidsrisico’s zijn er nu al twee verzekeringen van kracht.
Iedere voertuig eigenaar is verplicht een WA- verzekering te hebben voor het voertuig. Letselschade aan 
inzittenden is daarop gedekt. Voor de overige aansprakelijkheden die er zijn buiten het motorrijtuigenrisico is de 
FEHAC WA clubverzekering afgesloten.
Een evenementen verzekering dekt meer zaken als het niet doorgaan van een evenement door 
weersomstandigheden. 
Als er gewonden vallen, dat hopen we niet natuurlijk, is er ook natuurlijk nog de eigen zorgverzekering die de 
medische behandelkosten dekt.
Met beide bestaande dekkingen plus het advies aan de chauffeurs om vooral in bochten en op rotondes 
voorzichtig te rijden vanwege de ‘losse’ lading achterin moeten de risico’s verder te overzien zijn.
 
We moeten alleen nog zorgen dat er in elke auto een bak commandant zit voor het toezicht, dan kan de 
bestuurder zijn gedachten bij het verkeer houden. 
 
Op beide dagen kan er een bivak worden opgeslagen samen met de YA 126 club op het museum terrein 
kazematten.
Zaterdag is er een gezamenlijke maaltijd en we gaan kijken wat er allemaal nog mogelijk is aangaande vrije entree 
Fries museum ,bakje koffie ,versnapering enz. 



5 mei bevrijdingstocht en static. Door Tjeabele Hoekstra

Op 5 mei staan we stil bij de bevrijding 70 jaar geleden en bij 70 jaar vrede in Nederland. Daarom wordt er op die 
dag een tour rit en static georganiseerd.
De start is in Nijeberkoop nabij het bekende bivak terrein. Vanuit daar gaat de route naar Oldeberkoop waar 
wij ontvangen worden met een kopje koffie en een stukje koek. Hier staan we een uur stil om het publiek de 
gelegenheid te geven om onze voertuigen te bekijken. Het ,,Onderdukerskoor’’ uit Oldeberkoop  zorgt voor de 
muzikale omlijsting.
Vanuit Oldeberkoop word de rit hervat met een omweg naar Heerenveen, waar we ongeveer 11.30 uur aankomen. 
Hier gaan we onze voertuigen opstellen in het Amelius van Oenemapark, dit is tegenover het Posthuis theater. Ook 
word ons hier een lunchpakket en enige consumpties aangeboden. 
Rond 13.15 uur zal één van de 4 ritten vanuit het Victorypark in Leeuwarden aankomen op het Gemeenteplein in 
Heerenveen. Hier zal de burgemeester een toespraak geven, hierbij wordt ook een delegatie van de NNLV verwacht. 
Verder zijn er veelactiviteiten in Heerenveen zoals vrijmarkt en vlak bij ons zijn 2 podia met onder andere een ,,Star 
sister’’ coverband. Direct naast onze static zijn diverse terrassen open.
Om 16.30 uur zal het programma in Heerenveen afgerond zijn en kunnen wij weer naar huis vertrekken.
De uitnodiging voor dit evenement zal binnenkort bij u in de (E-mail) bus vallen. 

8e Army toer NNLV rond Tjongervallei en Doldersummerveld. 
Door Jaap de Groot

Hoewel de meeste voertuigen zo langzamerhand ontwaken uit hun welverdiende winterslaap zijn de voorbereidingen 
van Siemon en Jaap voor de 8e Armytoer op  6 juni 2015  alweer in volle gang.
Hadden we de tocht van vorig jaar, de Middelzeetocht, voorbereid en gereden in het n.w. deel van de provincie Fryslân, 
deze keer gaan we door het z.o. deel tot aan het Drents-Friese Wold  We starten ergens in het veenweidegebied in 
het “lage midden” van de provincie.   

Deze regio was tot in de middeleeuwen nauwelijks 
bewoonbaar en bewoning van enige betekenis kwam op 
gang met de inzet van de ontginning en het afgraven van 
het meters dikke veenpakket. De ontginning begon vanuit 
het kleigebied en ging dan in zuidelijke richting waarbij op 
kaarten nog duidelijk is te zien dat de kavels vrijwel allemaal 
in dezelfde richting lopen. Het eerste deel van de route gaat 
dan waarschijnlijk ook door enkele veenpolders.

Verderop in zuidelijke richting komen we dan op het 
eerste en slechtst berijdbare, onverharde, pad van enkele 
kilometers lengte en daarna wisselen de verharde en de 20 
á 25 km onverharde  wegen elkaar af om zo uit te komen 
bij de Tjonger of de Kuinder, een afwateringsrivier, die 



uitmondde in de vroegere Zuiderzee.                                         
Bij het oversteken van de Tjonger steken we ook een taalgrens over want van oudsher wordt er achter de Tjonger, 
vanuit het noorden gerekend, het Stellingwerfs gesproken.   

Via Oldeberkoop komen we zo langzamerhand op de hoger gelegen  zandgronden terecht waar tijdens deze 
afwisselende tocht met zijn vele zandpaden, ook prachtige natuurgebieden, vergezichten en historische dorpkernen 
te zien zullen zijn. Ook is er tijdens één van de tussenstops bij een mooi gelegen horecagelegenheid de mogelijkheid 
om de inwendige mens te voorzien.
Misschien al enigszins voorspelbaar is dat de tocht na de tussenstop min of meer met dezelfde afwisseling wordt 
voortgezet maar waarbij waarschijnlijk nog meer kan worden genoten van de schitterende omgeving en de 
prachtige natuur. Dit is dan ook des te meer voor ons een reden om ons rijgedrag af te stemmen op deze, toch ook 
kwetsbare, omgeving.  
Zo langzamerhand gaan we weer wat in noordelijke richting en komen op een gegeven moment weer bij de Tjonger 
uit waarbij we het vroegere stroomgebied, de Tjongervallei, een eind blijven volgen.  Na  uiteindelijk ±  80 km, de 
route ligt nog niet exact vast,  komen we bij het eindpunt van deze tocht en kunnen we bij een horecagelegenheid 
nog even bij komen om de indrukken te verwerken, na te praten en om eventueel nog iets te drinken.   We hopen 
weer op een grote deelname!!

Opgave kan op de welbekende manier.

Oltimerdag Ruinerwold. Door Wopke van Sinderen.

Zaterdag 16 augustus was het zover de Oldtimerdag te Ruinerwold. Dit alweer voor de 22ste keer. Voor ons was het 
de eerste keer dat we zelf aanwezig waren met onze Nekaf.  Ervoor waren we er als bezoeker al eens geweest.  De 
Oldtimerdag wordt jaarlijks georganiseerd op de 3de zaterdag van augustus. En is één van de grootste openlucht 
oldtimerevenementen van Noord en Midden-Nederland. Deze dag zijn er oldtimers aanwezig met een leeftijd van 
minimaal 25 jaar zoals auto’s, trekkers, motoren, fietsen, brommers, militaire voertuigen, caravans, vrachtauto’s. 
Kortom hééél veel te zien. Eigenlijk is er geen NEE te koop. 
Het weer is nog al twijfelachtig. Blijft het droog of toch regen? Volgens de organisatie hebben ze de afgelopen 21 
edities alleen maar mooi weer gehad met tijdens de Oldtimerdag. Dus zijn wij hoopvol gestemd.
Om half 9 zijn we gearriveerd waarna we keurig naar ons plekje begeleid worden, waar we tussen de c.a. 1300 
deelnemers staan, in het vak legervoertuigen. We hebben ons aangemeld. (Vooraf hadden we ons kosteloos 
ingeschreven via de site.)  Als dank kregen we een goodie-bag.
…en dan kan de dag beginnen. We zijn net terug bij de Nekaf of we komen Mark en Judith tegen met hun DAF 126 
ambulance en Nekaf gewonden transport. Gezellig zo. Nu zijn we niet helemaal alleen als NNLV lid!
Na een bakkie koffie maken we een wandeling door Ruinerwold. Over een 2 km afgesloten parcours (neem 
wandelschoenen mee!) en een weiland van 3 ha staan de voertuigen. De moeite waard om te bekijken. Ook is 



er een onderdelenmarkt waar je naar hartenlust kunt neuzen. En  ……. het weer zit ons nog steeds mee. Krijgt de 
organisatie dan toch gelijk? Zijn de weergoden ons gezind?

En dan op naar de Sala motordome …………. ?? Elk jaar is er namelijk iets bijzonders te beleven tijdens de Oldtimerdag. 
Dit jaar is het een steile wand. “Na het racen op wielerbanen ontdekte men bij het motormerk Indian dat je ook 
met een snelheid van 40/50 km per uur tegen een 90 graden wand kunt blijven plakken”.  Deze motordromes 
kwamen omstreeks 1920 naar Europa.”  De Sala motordrome is gebouwd in 1937 in het Zweedse plaats Sala. Het 
is één van de oudste nog bestaande motordromes ter wereld. In 2007 is de steile wand naar Nederland gehaald. 
n de steile wand worden gereden met een Indian Scout uit 1924 en 1925.  Een geweldig schouwspel. Wat een lef/
durf hebben de coureurs om acrobatische toeren uit te halen op de motoren. En dan te weten wat ze hiervoor niet 
verzekerd zijn. Dit is namelijk niet mogelijk. Erg veel applaus kregen de mannen dan ook. Aan het eind van de show 

kregen ze veel muntgeld toegeworpen voor eventuele onvoorzien zaken. 
Na de lunch gaan we de toertocht rijden. Deze toch leidt ons over wegen en paden in de omgeving van Ruinerwold. 
We rijden een route van ca 40 km. We zien bos, heide, weilanden en vooral na een kilometer of 20 heeeeeel 
veeeeel regen. Ja, het zal er toch een keer van komen een Oldtimerdag met  regen. Maar ondanks het vele water, 
ook in de Nekaf,  veel plezier gehad tijdens de rit. 

Na afloop….het is weer droog…..vaantje en foto opgehaald. Op naar huis……..

Een leuke dag….zeker voor herhaling vatbaar. Volgend jaar met meer NNLV leden? Noteer alvast de 3de zaterdag 
van augustus (15 augustus 2015).  Opgave via www.oldtimerdagruinerwold.nl. Geen inschrijfgeld en entreegeld. 

Wopke & Margriet en kids.

  

In het leger leer je veel.

Een Belg komt thuis uit dienst en laat aan zijn moeder zien wat hij daar allemaal geleerd heeft. Hij pakt zijn pistool 
en schiet zo zijn naam in het plafond. Hij gaat naar buiten pakt een handgranaat haalt de pin eruit en gooit hem zo 
in het kippenhok. Met een grote knal de heleboel de lucht in. Prachtig jongen zegt zijn moeder, alleen jammer dat 
je vader het niet meer kan zien. Hoezo vraagt hij. Die was net de kippen aan het voeren.

Moppenhoekje



Even voorstellen

Van de redactie

2 nieuwe evenementen coördinatoren. Door Bert Kors en Thomas de Vries.

Afgelopen ledenvergadering zijn wij (Bert Kors en Thomas de Vries) benoemd tot evenementen coordinator. In het 
verleden hebben we de vorige evenementen coordinator samen al vaker ondersteund. Toen Tjeabele voorzitter 
werd en de functie vrijkwam is ons door het bestuur gevraagd of wij deze functie samen wilden vervullen. Hier 
waren wij wel toe bereid. 
We zijn al een aantal jaren lid van de club en beide ook in het bezit een Daf YA-126 met aanhanger. En gaan ook 
altijd met veel plezier naar verschillende evenementen die georganiseerd worden door de club.
Thomas woont in Heerenveen en is op dit moment werkzaam als Electronic engineer bij Philips in Drachten. Mag 
graag sleutelen aan auto’s en/of motoren. En dan ook de elektronica die in deze voertuigen zit.
Bert woont in De Knipe is getrouwd en heeft 2 zoons en 1 dochter. Is werkzaam op de afdeling automatisering  bij 
stichting Alliade als netwerkbeheerder. Mag graag een stukje lopen met de honden of gaat naar het voetbal van 
zijn kinderen kijken.
Beide mogen we ook graag sleutelen of wat ondernemen met onze auto’s.
We hopen samen met de leden de komende jaren mooie en gezellige evenementen te kunnen coördineren. 
Waarbij er voor iedereen leuke evenementen tussen zitten.

Bert Kors en Thomas de Vries

Inleveren copij voor de volgende nieuwsbrief voor 20 mei 2015 bij redactie@nnlv.nl
Copij graag inleveren in .docx .rtf of .txt formaat, maar zeker niet in .pdf, foto’s graag los er bij doen en niet alvast 
in de tekst plaatsen.  




