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Adverteerders:
Kuiper Verzekeringen
Nico Baas
KNAC
GBC

Ereleden:
Harry Webster †
Lydia Veen †
Rob Hagen
Bernard Laddrak

Leden van verdienste:
Simon Uitendaal †
Jaap Kwakernaat

Inhoud

De contributie bedraagt 42,50 per kalenderjaar en het een

malige inschrijfgeld is 7,50.

IBAN: NL02 RABO 0136 0056 59 t.n.v. Stag Club Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem,

nr. 40122301

De Stag Club Nederland wil haar leden behulpzaam zijn bij

het instandhouden en restaureren van hun Triumph Stag.

Om dit te realiseren beijvert de Stag Club Nederland zich

om technische gegevens en informatie te verzamelen en

uit te wisselen. Tevens wil zij door middel van het or

ganiseren van evenementen en bijeenkomsten en

het uitbrengen van het clubblad "Overstag" de leden

met elkaar in contact brengen.

Voorzitter:

Pieter Jan Witvliet

Van Lijndenlaan 7

3768 ME Soestduinen

tel. 035 6029052

voorzitter@stagclub.nl

Secretaris:

Willem de Jonge

M.C. Verloopweg 1

3956 BM Leersum

tel. 0343 456562

secretaris@stagclub.nl

Penningmeester:

Maarten Sigmond

Bosrandweg 16

6703 EB Wageningen

tel. 0317 410959

penningmeester@stagclub.nl

Evenementencommissaris:

Max Asjes

Hoevebrink 22

8034 PZ Zwolle

tel. 038 4538859

evenementen@stagclub.nl
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Redactie Overstag: Harrie Jansen, redactie@stagclub.nl
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Webmaster: Gerard Cappers, webmaster@stagclub.nl
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VAN DE REDACTIE

Het jaar is al weer aan de derde maand toe. Kan ik dan nog ieder
een een fraai 2020 toewensen? Ach, waarom ook niet. Bij deze.
Het is niet anders: zo’n extra dik eerste nummer van het jaar be
vat veel tekst en minder foto’s. Alles doordat de ALV weer nadert
en jullie alle feiten en voornemens op een rijtje moeten hebben.
5 April worden jullie geacht te verschijnen op deze Algemene Le
denvergadering. Zoals altijd met een leuke rit als toegift.

Speciaal verzoek van mij: Voor volgende Overstag zou ik heel blij zijn
met een bijdrage van een kenner over de mogelijkheden te rijden in de ons omliggende landen. Wat
wordt er van ons verwacht, welke milieustickers dienen we op de voorruit te hebben en waar kun
nen we zeker wel of niet komen. Want ik heb het idee dat die voorschriften steeds veranderen. Een
deskundig artikel vóór de vakantie zou ons allemaal helpen.
En nu we het toch over het milieu hebben: onze Overstag wordt voortaan geseald in biologisch af
breekbaar plastic. Toch weer een stapje gezet. En direct dit jaar bleek weer dat een gebrek aan
concurrentie de kosten opschroeven. Dankzij de fusie tussen PostNL en Sandd zijn de verzendkos
ten flink gestegen. Geen alternatief dus niets aan te doen, helaas.

In dit blad dus alles over de komende ALV en gelukkig ook nog diverse bijdragen van onze meer dan
trouwe schrijvers Theo Ouborg en Jan Kamphuis. De voorplaat dit keer is enige jaren terug
gemaakt door Chris de Jager tijdens de Fort de Helrit.

Veel plezier weer en tot spoedig.

Harrie Jansen
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EEN BEGRIP IN TRIUMPH

Bollenmarkt 5
1681 PJ Zwaagdijk
tel: 0228‐583802
fax: 0228‐583148

Verkoop van Triumph onderdelen
alle typen dus uiteraard ook de Stag

vraag naar onze catalogus !

Restauratie
Reparatie
APK keuring
Eigen motorrevisie (6 mnd garantie)
Eigen carburateurafdeling, revisie op
ruilbasis en eigen montageafdeling
Klaar terwijl u wacht (met koffie)
1 jaar garantie

website: www.triumphcentre.nl
e‐mail: info@triumphcentre.nl
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Van de voorzitter

wensen kalenderjaar, maar ook over een mooi verenigingsjaar en een fraai Stagrijdjaar. En dat is
nu toch écht aanstaande!
Verder mogen we allen ook een wijs jaar toewensen, waar het gaat om het gezond politiek
verstand hoe met het mobiele erfgoed moet worden omgegaan en dan hebben we het niet alleen
over de milieuzones in de grote Nederlandse steden, maar evenzeer of we ons aan een
buitenlandse trip kunnen wagen zonder op de bon te worden geslingerd. En natuurlijk ook óf en
hoelang we nog brandstoffen kunnen tanken waar onze Stags zich op kunnen voortbewegen. En of
de hoeveelheid CO2 uitstoot van een Stag nog wel zo is dat we ons überhaupt buiten onze eigen
garage mogen bewegen. Volgens de TÜV is die voor een Stag niet geregistreerd en dat blijkt
gunstig te zijn als je zo’n Umweltplakete voor Duitsland wilt aanvragen: we krijgen zomaar een
groene sticker met een grote 4 erop! Ook schijnt te helpen een kopie van het kentekenbewijs
achter de voorruit te leggen, wil je voorkomen dat een overijverige Duitse Polizist opdracht geeft
de geparkeerde Stag eenvoudigweg te laten wegslepen: het is maar dat u dat weet.
Voorlopig mag graag worden gezien dat instituties als KNAC en FEHAC onze belangen als berijders
van seniore automobielen met kracht en met enig succes weten te verdedigen. We mogen daar
best vertrouwen in hebben. En aangezien dat usance in Nederland lijkt te worden als je iets erdoor
wil drukken, kunnen we altijd nog overwegen massaal ons erfgoed een dagje op het Malieveld in
Den Haag te parkeren. En vooral kunnen we vele Prewar’s over de snelweg daarheen laten rijden,
dat schijnt reuze leuk te zijn. Publiciteit genoeg en je hebt gelijk een super oldtimershow! Alle
gekheid op een stokje, het gezond verstand zal hopelijk uiteindelijk wel zegenvieren indien men zich
bedenkt dat onze klassiekers maar goed zijn voor een gering aantal hobbymatige kilometers per
jaar en dus een zeer marginaal CO2uitstootje hebben.

Maar goed, wij gaan dus binnenkort weer genieten van ons stukje mobiel erfgoed en ons al dan
niet eigen SCNclubverband heerlijk en zeer bij voorkeur “topless” verplaatsen langs fraaie binnen
en buitenlandse wegen. Ikzelf heb er in 2020 al even aan gesnoven, toen ik het op 26 januari niet
kon nalaten in een mooi zonnetje, bij 6˚C en zonder enig zout op de weg mijn 49BR78 even een
paar uur “uit te laten”. Goed voor de Stag en goed voor het baasje.
Mede namens de collegabestuursleden wens ik u allen een gelukkig Nieuw Stagjaar en hoop velen
te mogen begroeten bij onze events! Geniet ervan!
Let op 2020 is een jubileum jaar: onze Stag bereikt de Abrahamleeftijd van 50 jaren en onze Stag
Club Nederland wordt 40 jaar!

Uw voorzitter Pieter Jan Witvliet

In dit traditioneel stille Stagseizoensdeel spreek ik natuurlijk
maar weinigen van u. Dat betekent dat ik begin februari dit
voorwoord schrijf en u nu van harte een gelukkig nieuwjaar mag
wensen, eerder kon immers niet! Best een raar idee om begin
februari met al uitlopende knoppen in de tuin zoiets te schrijven.
Maar we hebben het natuurlijk niet alleen over een goed te



Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) Stag Club Nederland
op zondag 5 april 2020 te Soestduinen

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij de leden graag uit tot het bijwonen van de ALV 2020 waarna traditioneel het
glas zal worden geheven op het aanstaande verenigingsjaar.
Voor details verwijzen wij u naar de agenda die hierna in deze Overstag is opgenomen.

Na de ALV kan de lunch gezamenlijk gebruikt worden.
Aansluitend op de lunch rijden wij via een uitgezette toertocht door de provincie Utrecht. Pieter
Jan Witvliet en ondergetekende hebben reeds de basis gelegd voor een interessante rit door de
provincie. Het streven zal zijn om vóór 17:00 uur met de welverdiende slotborrel aan te vangen
(het is die zondag alweer een week zomertijd!). Zodra die locatie bekend is en alle verdere details
geregeld zijn, volgt nadere berichtgeving door middel van onze digitale nieuwsbrief StagFlits.
Voor de aanwezige leden en hun partners zijn geen kosten verbonden aan zowel de lunch als de
slotborrel. Indien leden met meer dan de twee personen aanwezig zijn vragen wij voor het
programma (ontvangst, lunch en slotborrel) een eigen bijdrage van 10,00 per persoon,
waarvoor u ongetwijfeld begrip zult hebben. Graag ter plekke af te rekenen.
Wij attenderen u op de volgende regel die met ingang van deze ALV 2020 van kracht is: In het
voorkomende geval dat een lid naast zijn/haar partner nog een persoon (personen) meeneemt
naar de ALV, dan zal die persoon niet in de gelegenheid gesteld worden om de daadwerkelijke ALV
bij te wonen en dient deze persoon (even) ‘buiten te wachten’ totdat de vergadering is afgelopen.

De ALV 2020 vindt plaats op zondag 5 april a.s. in het
historische Pompstation (Rijksmonument uit 1902)
van de vroegere Utrechtse Waterleiding Maatschappij
(nu Vitens) aan de Van Weerden Poelmanweg 2
(N413) in Soestduinen, gemeente Soest.
Voor nadere details kunt u googelen naar:
Pompstation Soestduinen – Wikipedia.

U wordt verwacht rond 11:00 uur in de Oudheids
kamer van het Pompstation, de tijd voor koffie met het
traditionele appelgebak! Parkeren kan op het terrein
zelf geschieden. Om 11.30 uur stipt begint de ALV.
Wilt u zich vroegtijdig met het aantal deelnemers aanmelden bij Willem de Jonge.
Graag via secretaris@stagclub.nl of 0622438282 voor:

A) De ALV met koffie en aperitief
B) Lunch
C) Toertocht met slotborrel.

Graag tot ziens op zondag 5 april.

Namens uw bestuur Stag Club Nederland,
Willem de Jonge en Pieter Jan Witvliet
secretaris@stagclub.nl
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Agenda Algemene Leden Vergaderingen (ALV) Stag Club Nederland 2020
op zondag 5 april 2020, aanvang 11.30 uur te Soestduinen

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststelling van de agenda

3. Verslag van de ALV d.d. 7 april 2019 (zie Overstag 145) en van de Bijzondere ALV
d.d. 5 mei 2019 (zie Overstag 146)

4. Mededelingen en ingekomen stukken

5. Verslag van de secretaris over clubjaar 2019 (zie deze Overstag)

6. Verslag van de penningmeester over clubjaar 2019, inclusief het Financieel Overzicht 2019
en de Balans Ultimo 2019 (zie deze Overstag)

7. Verslag van de financiële commissie jaarrekening 2019

8. Décharge penningmeester en financiële commissie over 2019

9. Begroting 2020 (zie deze Overstag)

10. Verslag van de evenementcommissaris over clubjaar 2019 (zie deze Overstag)

11. Evenementenkalender 2020 (zie deze Overstag). Het bestuur roept de leden om de
organisatie van een rit in het najaar 2020 te willen verzorgen.
Overzicht bijeenkomsten/ritten, die openstaan voor leden van andere Triumphclubs binnen
het samenwerkingsverband CTH/SCN/TSC (zie deze Overstag)

14. Verslag van de voorzitter over clubjaar 2019 (zie deze Overstag)

15. Bestuur mutaties:
Maarten Sigmond heeft tijdens de ALV 2019 (zie Agenda ALV 2019 Overstag 144 en
StagFlits 14.4 23 maart 2019) te kennen gegeven dat hij m.i.v. clubjaar 2020 zijn functie
als penningmeester van onze vereniging definitief zal neerleggen en hij zal ergo tijdens deze
ALV aftreden. Per datum van deze ALV is de functie van penningmeester dus vacant.
Het bestuur is derhalve naarstig op zoek naar een opvolger van Maarten Sigmond.
De overige bestuursleden stellen zich herkiesbaar voor dezelfde functie die zij nu bekleden.
De bestuursleden hebben zich in beginsel bereid verklaard om zitting te nemen in het
bestuur tot de volgende jaren, indien de ALV hen daartoe zou benoemen:

 Evenementencommissaris Asjes 2023
 Secretaris De Jonge 2021
 Voorzitter Witvliet 2022

16. Vooruitzichten door de voorzitter

17. Rondvraag

18. Sluiting.
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Ieder jaar lijkt wel sneller te gaan. Dus wat mij betreft graag het volgende: Please walk and don’t
run 2020! Dat onze Stags ieder jaar ouder worden is tot daar aan toe, maar dat wij … ach, laat
maar. Een beetje onderhoud aan beiden doet soms wonderen! Nieuwe ronde, nieuwe kansen zullen
we maar zeggen. Mijn geachte bestuursgenoten hebben in deze Overstag ieder iets geschreven
over hun bestuursprofessie binnen onze vereniging, doe ik ook, maar beperk mij tot een aantal
facts & figures.

Jaarverslag secretaris over 2019

Wat betreft de ledenmutatie in 2019 hebben 7 leden zich afgemeld als lid van SCN. De redenen
waarom zijn divers en variëren van ‘onbekend’ tot ‘geroyeerd’. Het laatste is gelukkig maar 1 keer
gebeurd (maar wel één die pas 1 jaar lid was). Het is en blijft triest te lezen als beëindiging van een
lidmaatschap veroorzaakt werd (wordt) om een medische reden. Zeker als het een zeer
gerespecteerd en trouw lid betreft die ook zo’n beetje vanaf het begin lid is geweest. Maar ja, het
is niet anders en het leven gaat door.
In 2019 hebben 9 nieuwe leden zich aangemeld en dat is voorwaar een mooie score. Zeker in deze
tijd dat bijna alle oldtimerclubs te maken hebben met een daling in de ledenaanwas.
Wij heten welkom:
H.J. Klarenbeek (20190201) uit Barneveld,
E. de Bree (20190501) uit Maarssen,
L. Bath (20190601) uit Amsterdam,
F.P. de Leur (20190701) uit Doesburg,
J.F. van Starrenburg (20190702) uit Rotterdam,
H. Koningsveld (20190801) uit Sweikhuizen,
H. de Vries (20191001) uit Terheijden,
J. Knoester (20191101) uit Wateringen,
L.P.M. Bos (20191201) uit Noordwijk (was al eerder lid in de 80er jaren).
Wij hopen ook deze nieuwe SCNleden regelmatig (mag ook vaak zijn) te mogen begroeten op onze
gezamenlijke activiteiten (ritten, bijeenkomsten, whatever).
En zo zijn we 2020 begonnen met 141 leden, 2 meer dan bij aanvang van 2019. In het geheel niet
slecht. En we hebben ook nog steeds 3 trouwe donateurs.

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar drie keer vergaderd en komt vóór de komende ALV op
zondag 5 april nog een keer bij elkaar. Wat betreft de digitale communicatie met de leden zijn er in
2019 12 Stag Flitsen verzonden.
In de zeer naaste periode zal de statutenwijziging notarieel worden gepasseerd. Vlot
daarachteraan zullen de vernieuwde statuten en dito het Huishoudelijk Reglement op de website
worden geplaatst.

Van de secretaris



Rest mij nog de leden die andere leden met raad en daad bijstaan te bedanken voor wederom hun
tomeloze inzet. Theo Ouborg en Ben Wijen voor hun auto technisch gerelateerde adviezen, Jan
Kamphuis voor zijn inzet ‘achter de schermen’ zoals PRgeoriënteerde activiteiten voor onze club
en Gerard Cappers voor al zijn werkzaamheden met betrekking tot onze website (www.stag
club.nl).
En last but not least, Harrie Jansen onze onvolprezen redacteur van Overstag die 4 keer per jaar
zorgt dat wij ons clubblad ontvangen en kunnen lezen over het wel en wee van de Stag, onze
vereniging en wat dies meer zij.

Wat betreft de nabije toekomst wil ik graag het volgende onder de aandacht brengen. IJs en
weder dienende ga ik op de ALV 2021 (dus volgend jaar) definitief afscheid nemen van mijn
bestuursfunctie binnen de Stag Club Nederland. Ik heb dan 8 jaar in het bestuur gezeten, waarvan
1 jaar als commissaris en 7 jaren als secretaris (inclusief de ledenadministratie). Ik ben dan zo’n
beetje 75, een geschikte leeftijd lijkt mij om er dan een punt achter te zetten. Dus vanaf dat
moment moet er een nieuwe secretaris van onze vereniging komen. Wie staat te trappelen, voelt
zich geroepen of uitgedaagd om deze interessante functie te gaan bekleden?
Uiteraard zal de overdracht van de werkzaamheden en alles wat daar bij komt kijken in onderling
overleg gaan plaatsvinden. Wie oh wie: ik ben zeer benieuwd… Onze voorzitter zou al wat aan het
plooien zijn!

We staan weer aan het begin van een nieuw Stagseizoen en ik hoop velen van u in de loop van dit
jaar te mogen begroeten tijdens één of meerdere Stagsamenkomsten.

Willem de Jonge
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Van de
penningmeester

Hierbij het financiële overzicht van de Stag Club Nederland
over het boekjaar 2019 en de begroting voor het jaar 2020.
Het saldo is een beetje positief.
Zijn er nog vragen of is er iets niet duidelijk, neem dan gerust

contact met mij op. Maar dan wel graag vóór de Algemene Ledenvergadering.
Verder nog even: op de balans die dit jaar wordt gepresenteerd ziet u een niet eerder verschenen
item “correctie uit eerdere boekjaren”. Dat wil ik graag toelichten. De adverteerders in Overstag
ontvangen hun nota voor de publicaties in een bepaald jaar ergens in december. In vorige jaren
werden heel snel betalende debiteuren vervolgens gerubriceerd als “vooruitbetaald”. Dat systeem
hebben we verlaten voor een andere benadering. Snelle betalers betaalden keurig binnen hetzelfde
boekjaar en de iets langzamere debiteuren betaalden meestal pas vroeg in het volgende jaar.
In de balans die nu wordt getoond zijn de snelle betalers als genoten inkomsten in hetzelfde



boekjaar genoteerd en degenen die de betaling over de “jaarrand” tillen worden per 31e december
genoteerd als “debiteuren”. Betekent overigens dat het boekhoudkundigegegeven “eigen
vermogen” een klein positief sprongetje maakt. Maar zoals u allen weet “cash is king”! Het gaat
immers om de liquide middelen!
Met vriendelijke groet,

Maarten Sigmond
Penningmeester SCN.
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Van de evenemente
commissaris

Verslag over het clubjaar 2019

Toen PieterJan Witvliet mij in 2018 polste om deze functie van hem over te nemen heb ik, omdat
ik vind dat je als clublid niet louter kunt consumeren, besloten om me voor deze functie
beschikbaar te stellen. Dit werd mede ingegeven door het feit ik het vanaf het afgelopen jaar niet
meer fulltime, maar 3 dagen, werk; immers daardoor komt meer tijd vrij.
Sedert mijn installatie als evenementencommissaris heb ik er op de komende ALV alweer mijn
eerste jaar opzitten, wat gaat de tijd toch snel! Nu aan mij de schone taak om ook mijn allereerste
jaarverslag ooit te schrijven, een taak die er nu eenmaal bij hoort.

Ik kijk terug op een leuk eerste jaar; het is een plezier om met bevlogen leden in een bestuur te
zitten en ik zou willen wensen dat we in deze samenstelling nog jaren door konden gaan, maar
helaas is de realiteit anders; we gaan eerst van Maarten Sigmond en volgend jaar ook van Willem
de Jonge afscheid nemen.….
Het afgelopen jaar heeft ons weliswaar tal van mooie activiteiten opgeleverd, maar ook moet ik
helaas constateren dat de smeekbede van mijn voorganger andermaal geen gehoor heeft
gekregen; nog steeds worden onze clubactiviteiten georganiseerd door bestuursleden en enkele
enthousiaste leden. Het aantal inschrijvingen voor ritten en activiteiten is ook vaak beperkt en
dwingt het bestuur er soms toe zelfs een rit te moeten cancelen.

Voor de komende jaren zou ik wensen dat ik onze medeStagleden zou kunnen motiveren om de
stap te nemen zelf een rit te gaan organiseren; het kan toch bijna niet anders zijn dan dat de
gemiddelde Stag bezitter op zijn minst in zijn bolide rijdt en er moeten toch ook Stagleden zijn die
aan tourritten of rally’s meedoen?
Ik zou hierbij die leden willen vragen aan te bieden om samen met mij die ritten uit te gaan zetten
of te kopiëren voor onze clubritten.

Het seizoen 2019 2020 begon op 7 april met de
reeds genoemde ALV, in Overberg. Helaas hebben
we toen, in aanwezigheid van 20 leden, met pijn in
het hart afscheid moeten nemen van onze voor
zitter Klaas van Heuven, die de kar 7 jaar lang trok.
Met een vlammende speech, doorspekt met zijn
bekende humor, nam hij afscheid met als afscheids
cadeau een vogelhuisje met wel zeer onverwachte
inhoud….
Ook moesten we onze secretaris Willem de Jonge
op die dag missen omdat die toen nog in het
ziekenhuis verbleef; gelukkig is hij nu, als een ware ‘de Jonge’, weer helemaal de oude!
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Het was een stralende lentedag en we konden, na een vrij vlotte vergadering waarbij moeilijke
statutenhorden, bij gebrek aan voldoende quorum niet konden worden genomen, snel gaan
genieten van een voortreffelijke lunch in het zonnetje. Hierna haastte iedereen zich naar hun
auto’s om de door PieterJan uitgezette tocht te gaan rijden. De afsluiting vond plaats op een
zonnig terras van onze eerdere ALV locatie in Soestduinen.
Omdat er m.b.t. de statutenwijzigingen binnen een van tevoren vastgestelde termijn weer een
tweede ALV diende te worden uitgeschreven, werd dit gecombineerd met de reeds geplande “Rit
rond Markelo” op 5 mei. Helaas waren, in tegenstelling tot de vorige ALV, de weergoden ons
ditmaal niet gunstig gezind en moesten we het doen met herfstig weer. We werden zeer hartelijk
in de mooie boerderij van Klaas en Marion van Heuven ontvangen met koffie/thee en heerlijke
‘krentewegge”. Om klokke 11 startte de ALV die er door de nieuwbakken voorzitter in een record
tijd van 6 minuten door werd gejast; de statuten konden nu eindelijk worden aangepast! Na een
snelle kop koffie, nog in een laatste mager
zonnetje, maakten we ons op om met 9
Stags een prachtige rit te gaan rijden in de
Twentse contreien die na een prima lunch
eindigde in ‘t Wapen van Heekeren.
Van 31 mei tot 2 juni werd de 35e ESM in
Ieper gehouden, deze keer georganiseerd
door onze Belgische zusterclub de BSOC.
Het werd een daverend succes met maar
liefst 97 Stags (waarvan slechts 6 equipes
uit Nederland) met fantastisch weer en
temperaturen van 30˚C.
Deze stad met ruime omgeving, die in WO I
ernstig werden geteisterd, werd in de
daarop volgende ESM dagen ook bezocht; even beklemmend als indrukwekkend en zeker voor
diegenen die er niet bij waren meer dan de moeite waard om deze regio nog eens met een bezoek
te vereren.
Na een bijzonder fraaie rit met een lunch stop in een echte Abdijbier brouwerij werd dag 1
besloten met een prima diner in de Kazematten. Ook zijn onze zuiderburen er kennelijk goed in
geslaagd om zowel van de rit als de accommodaties op dag 2 tot een groot succes te maken.
Kortom we kunnen terugkijken op een onvergetelijk evenement.
Op 14 juli volgde de 26e editie van de DNTD op landgoed Beukenrode in Doorn. Uw evenementen
commissaris viel in een gespreid bedje, opgemaakt door onze onvolprezen voorzitter en hoefde
niet veel anders te doen dan alleen aanwezig te zijn. Mogelijk als straf hiervoor was er bij hem in
de eigen agenda enige verwarring over de datum en zo kon ondergetekende op 7 juli vaststellen

dat het landgoed er blakend, maar geheel
verlaten bij lag om vervolgens onverrichter
zake weer naar het hoge noorden terug te
keren….
Het evenement zelf was een succesvol vervolg
op alle eerdere edities, georganiseerd door de
CTH, de TRCH, de TSC en de SCN. Helaas
speelde het hele gebeuren zich af met deels
motregen met soms een mager zonnetje;
maar desondanks, als de tellingen juist zijn,
zouden er 350 auto’s, met zo’n 700
deelnemers geweest zijn.



Te koop mooie Triumph Stag, racing green uit
1976.
Auto verkeert in een uitstekende conditie. Er is
veel in geïnvesteerd en vernieuwd o.a vorig jaar
een nieuwe motor bij Nico Baas (sindsdien
4000 km). Alles gedocumenteerd met diverse
facturen.
De auto is zeer origineel, heeft mooi strak
plaatwerk en alle passingen zijn goed. Het
lakwerk is 6 jaar geleden vernieuwd en alle
chromen details zijn als nieuw. De onderzijde is
origineel, gaaf en absoluut roestvrij!
Vele onderdelen vernieuwd/gerestaureerd o.a
remmen, waterpomp, stuurbekrachtiging.
De Stag is altijd warm gestald, auto heeft nooit
water gezien.

Hardtop met skai bekleed, nog een tweede
hardtop aanwezig in goede staat (niet in kleur)
Vraagprijs 24.500,

Interesse? Bel of mail naar Nol Roelofs
email: 222324@live.nl
0263708700 (diza tijdens kantooruren)
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Ondanks het feit dat er gepoogd werd het een wat dynamischer geheel van te maken met een
behendigheidswedstrijd en een korte toertocht, maakten wellicht door het weer maar weinigen
gebruik hiervan. Zelfs was er een groot scherm aanwezig waarop de Formule I GP te volgen was.
Onze dank gaat uiteraard uit naar “onze” vrijwilligers die weer bereid zijn de nodige hand en
spandiensten te verrichten. Helaas moest de “Rit rondom Arnhem” op 8 september georgani
seerd door Hans Sonneveld, bij gebrek aan voldoende deelnemers, geannuleerd worden; gelukkig
is hij bereid om deze rit in 2020 opnieuw te organiseren.
Op 6 oktober vond de Blauwvinger rit te Zwolle plaats, georganiseerd door ondergetekende.
Eveneens met belabberd weer konden we nu 13 Stags bij ons op de koffie verwelkomen. Helaas
moest onze voorzitter er ‘even’ tussenuit omdat zijn Stag kuren had. Na een regenachtige rit volg
de in Epe een prima lunch en gelukkig waren we weer compleet mét voorzitter die met modern blik
naar de lunchlocatie was gekomen. Na een eveneens regenachtige middagtocht eindigden we bij

ons thuis voor de borrel + happen.
Het seizoen werd met de British Carparts Day
(BCPD) op 27 oktober, in Gorinchem
afgesloten. Dit evenement werd door 15
autoclubs (o.a. Jaguar, Morris, MG, Morgan,
Rover, Triumph + enkele andere clubs)
georganiseerd en is een vervolg op de TPD in
Houten. Verderop vindt u het verslag hiervan.
Dit evenement gaat ook in 2020 plaatsvinden.

Het bestuur en ik hopen er tenslotte van
2020 weer een goed jaar van te maken met
veel mooie ritten en dito weer.

Ook roep ik eenieder nogmaals op om mee te helpen met het organiseren van ritten; zo is er
onder andere nog een rit in oktober 2020 om te worden georganiseerd; wie o wie meldt zich aan?

Max Asjes

Advertentie



Met het jubileum jaar 2020 voor ons, blikken
we aan het begin van een nieuw verenigings
jaar traditiegetrouw ook eventjes terug naar
het afgelopen jaar 2019. Secretaris De Jonge,
penningmeester Sigmond en evenementen
commissaris Asjes doen dat in deze Overstag
148 elk uitgebreid voor hun onderscheiden
aandachtsgebieden, zodat ik mij tot een paar
onderwerpen kan beperken. Als voorzitter ben
je altijd dankbaar om een groot aantal getrou
wen om je heen te mogen zien. Dan hebben
het natuurlijk enerzijds over de andere be
stuursleden, die ik dank voor de inspanningen
die zij zich getroost hebben om het welzijn van
Stag Club Nederland te kunnen handhaven. Fijn
om zo’n team te mogen hebben! Maar ook
hebben we het over zo’n min of meer vaste
kern van leden die steeds bereid blijkt allerlei
hand en spandiensten te verlenen bij eve
nementen, maar ook structureel door het jaar
heen. Het SCNbestuur is hen allen veel dank
verschuldigd en hoopt ook in de komende peri
ode een beroep op hen te mogen doen. En dat
is dan ook gelijk een oproep aan andere leden:
zo’n inzet wordt op hoge prijs gesteld, dus
meldt u aan indien u bereid bent een paar uur
in SCN bij een of ander evenement te steken.

Minstens even fraai is indien u bereid zou zijn
de organisatie van een tourrit op u te nemen.
Vindt u dat eng/griezelig/spannend, dan zal
een bestuurslid u graag met raad en daad bij
staan. Aanmeldingen worden graag tegemoet
gezien op secretaris@stagclub.nl of evenemen
ten@stagclub.nl. Mag natuurlijk óók graag bij

mij!
De samenwerking met de zusterTriumphclubs
is iets als liefde tussen egeltjes. Bij die dier
soort zegt men gaat het er heel voorzichtig
toe. Dat is dus ook met die samenwerking aan
de orde. Ik ben zelf
niet zo enthou
siast over de
voortgang om
steeds meer
samen te gaan
doen, maar dat
kan ook aan mij liggen, omdat ik vind dat zo’n
samenwerking tussen classiccarclubs een
voorwaarde is voor het overleven bij een vaak
krimpend ledenbestand. Om dan maar gelijk
iets moois te melden: zou SCN z’n bodem in
aantal leden hebben bereikt en nu weer de op
gaande lijn te pakken hebben?
Met vreugde constateerde ik dat we inmiddels
2 leden meer hebben dan eind 2018 en laten
we hopen dat die trend zich doorzet. Er zijn nu
eenmaal bij de RDW iets van 380 geregi
streerde Stags in Nederland, dus als SCN
hebben we daarvan zeer ruim minder dan de
helft in ons ledenbestand. Van die 380 zijn er
natuurlijk een flink aantal volstrekt niet geschikt
om de openbare weg op te gaan c.q. zijn afge
keurd, maar er zouden er toch 250 zijn die
APK zijn goedgekeurd en dus zien we die als
potentieel om als SCN weer verder te groeien.
En dan maar hopen dat de export van Stags
niet té dol wordt. Het verenigingsjaar was
natuurlijk best mooi. Van een leuk bezochte
ALV, waar we met welgemeende dank afscheid
namen van onze eerdere voorzitter Klaas van
Heuven, tot de ESM in het Belgische Ieper
waar we met een beperkte delegatie een su
perevenement hebben meegemaakt: degenen
die niet zijn gegaan moeten eigenlijk wel spijt

Verslag van de
voorzitter over 2019
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Aanleveren kopij

Komend jaar passen we de verschijningsdatum
van het eerste nummer een beetje aan. Een
maandje later geeft wat tijd aan het bestuur
om jaarverslag en financiële verantwoording
klaar te maken en toch tijdig de Overstag vóór
de jaarvergadering bij de leden op de deurmat
te krijgen.
Ik wijs zoals altijd even op de data rechts.

1, Tekst in een afzonderlijk Word document.
2. Foto's apart versturen, resolutie minimaal

300 dpi maar liever groter.
3. Moeten foto's op een bepaalde plaats

opgenomen worden, vermeldt dit dan in de
tekst of in een aparte notitie.

4. Grote bestanden of document én foto's
graag via www.WeTransfer.com versturen.

Kopijdata: insturen vóór:

Juninummer 9 meii 2020

Septembernummer 9 augustus 2020

Deze data zijn deadlines. Laat je dus niet weer
houden je bijdragen, advertenties en/of mede
delingen eerder in te sturen. En dat gaat naar:
redactie@stagclub.nl

Harrie Jansen

Foto: Ria Moedt

daarvan hebben.
Een paar leden is ons ook dit verslagjaar ontval
len en dat stemt ons droevig. Wij gedenken hen
en wensen de achterblijvenden met het verlies

veel sterkte.

Om nog even op het SCNbestuur terug te
komen. In 2020 gaat onze penningmeester
Maarten Sigmond volgens rooster terug
treden. Hij is overigens dan het bestuurslid met
de één na langste staat van dienst; vanaf 2007
heeft hij welgeteld 11 jaar diverse bestuurs
functies bekleed. We zijn hem daarvoor zeer
erkentelijk. Echter we zoeken naarstig naar een
opvolger. Het werk is dachten we te overzien
en de andere bestuursleden zullen terzijde
staan. We vragen heus geen financieel genie!
Voelt u er wat voor om een paar jaar u in te
zetten of wilt u wat nadere informatie over de
functie penningmeester, dan verneem ik dat
graag onder voorzitter@stagclub.nl Welnu,
Stag Club Nederland mag op 40jarige leeftijd
hopelijk jong van geest blijven, ondanks de soms
grijze koppies van de berijders en het feit dat
dat het typje zelf inmiddels Abraham is ge
worden. En gelukkig zien we ook weer aanwas
van leden met een minder seniore leeftijd!
Dat geeft flinke hoop op een mooie toekomst
voor SCN! Uw voorzitter

Pieter Jan Witvliet
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In de 12e Stagflits van 2019 van 4 december jl. werd u al opgeroepen uw vrijblijvende
belangstelling voor deelname aan het jubileum kenbaar te maken. Vele leden hebben dat
inmiddels gelukkig al gedaan om daarmee ook zeker te zijn van een plaatsje, niet alleen bij de
toertocht(en), maar ook bij het lustrumdiner. Met de belangstellingsregistratie konden keuzes
worden gemaakt voor hotel en dineraccommodatie. Die faciliteiten zijn dus inmiddels op basis van
geregistreerde belangstelling vastgelegd.
Dit jaar wordt de tweedaagse rit dus gecombineerd met twee jubilea:
‐ Het 50jarige bestaan van de Triumph Stag, die immers vanaf maart 1970 werd

geproduceerd, weliswaar vooral voor de later in Knokke gehouden officiële introductie;
‐ Het 40jarige bestaan van Stag Club Nederland met een formele officiële oprichting per 16

november 1980 maar met uiteraard eerdere geboorteverschijnselen.
Het SCNbestuur is blij aan dit geheel met een tweedaagse rit aandacht te kunnen schenken, met
wat “d’rum und d’ran” en nodigt de leden uit om aan dat jubileum deel te nemen. De ritten op 22
en 23 mei worden verzorgd door onze gewaardeerde leden André de Buck en Harrie Jansen.
Vanuit het bestuur wordt het festijn verder gecoördineerd door onze secretaris Willem de Jonge,
samen met genoemde André de Buck.
Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:
22 mei:
 ontvangst in Heesch voor de koffie en het beken

de SCNappelgebak,
 toerrit, uitgezet door André en Monica de Buck,

met verzorgde lunch onderweg
 einde middag: aankomst op Landgoed Huize

Bergen, Glorieuxlaan 1, 5261 SG Vught
 jubileumdiner
 overnachting in “de Luxe” kamers op Landgoed
Huize Bergen in gebouw De Botanica
23 mei
 na het ontbijt beginnen we vervolgens aan de 2e tourrit, uitgezet door Harrie en Peggy

Jansen. Uiteraard met middagpauze en verzorgde lunch;
 in de vroege namiddag van 23 mei eindigt ons jubileumfestijn ergens in midden Brabant

waar we samen nog even genieten van de slotborrel en wat hapjes alvorens ieder weer
tijdig richting huis kan vertrekken.

In verband met het speciale jubileumkarakter van deze rit, zijn meer mogelijkheden geboden om dit

IInnsscchhrriijjvviinngg SSCCNNjjuubbiilleeuumm
Met 2daagse rit door Brabant
Op 22 en 23 mei
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festijn bij te wonen.
 Deelname aan het gehele traject, te weten de ritten op vrijdag en zaterdag, incl. 2 x lunch,

één overnachting in een 2persoonskamer mét ontbijt, 1 x diner en flink wat zaken erom
heen

 Lukt het om een of andere reden niet de volle tijd mee te doen, dan is het dit keer mogelijk
ook één dag aan te sluiten:
o Vrijdagprogramma 22 mei: s ’ochtends wordt u dan bij de koffie in Heesch

verwacht en u rijdt, luncht en dineert mee.
o Zaterdagprogramma 23 mei: s ‘ochtends wordt u dan bij de koffie in Vught

verwacht en u rijdt, luncht en borrelt mee.
Omdat het toch wel een heel speciale gelegenheid is, hebben we met dit “keuzemenu” geprobeerd
zo zoveel mogelijk leden te verleiden om eerder al hun belangstelling te laten blijken.
Het is nu echter tijd voor een ieder om zich definitief in te schrijven, dus ook voor degenen die
eerder al hun belangstelling toonden. Wel is het zo dat degene die zich eerder meldden voorrang
hebben bij deelname. Er is nog wel enige ruimte qua hotelkamers en dinerruimte, maar op een
gegeven moment zal toch gaan gelden OP=OP. Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.

Kosten deelname:
 volledige programma door twee personen 200,; deelname door één persoon

kost 125,
 alleen het vrijdagprogramma voor twee personen 90,
 alleen het zaterdagprogramma voor twee personen 40,.
Buiten de deelnamekosten vallen vooral de drankkosten bij de borrels en lunches, anders dan die
standaard bij de lunch zijn inbegrepen. Bij het diner worden twee glazen wijn (en water)
geserveerd. Meer kan natuurlijk best, maar is dan “rekening man”.
Verder goed om te weten:
 honden zijn op Landgoed Huize Bergen niet toegestaan: uw trouwe viervoeter zal dus

ergens anders moeten logeren
 indien u een nacht vooraf of achteraf wilt doorbrengen in het hotel, dan kan dat tegen een

gereduceerde prijs van 135, voor een De Luxe kamer voor twee personen, incl. ontbijt.
U dient dat overigens wel zelf te regelen met het hotel onder verwijzing naar deze prijsafspraak.
En wilt u dat, doe dat dan snel, want er kan alleen worden gereserveerd op basis van
beschikbaarheid (tel. Landgoed Huize Bergen: 0736580400; www.huizebergen.nl
Graag snel, maar uiterlijk 15 maart, ontvangen wij uw definitieve aanmelding, met uw
programmakeuze, via een mailtje aan de secretaris : secretaris@stagclub.nl
Zodra we de aanmeldingen binnen hebben, ontvangt u een bevestiging met betalingsverzoek.

Bestuur en organisatie

IInnsscchhrriijjvviinngg SSCCNNjjuubbiilleeuumm



In mijn voorwoord van Overstag 147 kon u al
lezen dat mijn beoogde deelname aan de
Blauwvingerrit op 6 oktober vorig jaar vanuit
Zwolle uiteindelijk anders afliep dat ikzelf had
verwacht. Op de aanrijdroute kwamen ter
hoogte van de IJsselbrug onrustbarende
geluiden ergens uit het vooronder, waarvan ik
steeds heb begrepen dat daar de Stagmotor
zich bevindt. De diagnose bij Max voor de deur

van de gelukkig rijkelijk
voorhanden deskundigen
was dat de viscosekoppeling
was overleden. Of het daarna
écht verantwoord (?) was om
naar huis te rijden, kan ik
alleen maar “bewijzen” door
aan te geven dat de Stag op
hele lage toerentallen
Soestduinen heeft gehaald.
Maar toen vond ik het
welletjes en wilde graag de
vervanging van die koppeling
in eigen garage doen en dus
geen meter meer rijden!
Maar met mijn beperkte

sleutelkennis en ervaring alleen zélf die
reparatie doen? Uhhh, neen dus! Gelukkig was
Theo Ouborg de redderinnood. Maar eerst
mocht ik nog een voorproefje ondervinden van
de ellende die de Brexit ons vermoedelijk gaat
opleveren: eindeloze vertraging bij het
transport van the British Empire naar de EU!
Op 29 november kon Theo dan onder mijn

beperkte assistentie aan de
slag. Met een auto vol
gereedschap kwam hij
voorrijden, want goed
gereedschap is immers het
halve werk, zeker als dat
luchtdrukgereedschap is. En
dan blijkt de vervanging van
zo’n koppeling eigenlijk best te
doen ..... als je er een beetje
verstand van hebt. Eerst
wordt de Stag voor de
veiligheid van de sleutelaars
netjes op goede steunen
opgebokt. En daarna ben je
vooral heel lang bezig om
überhaupt die koppeling te

 18 

Sleutelervaring rijker

De viscose koppeling heeft tot
doel de radiatorfan pas te laten
draaien op de krukas nadat de
motor op temperatuur is geko
men. Dus dan gaat ie pas draaien
en koelen; op die wijze wordt de
motor sneller op de juiste be
drijfstemperatuur gebracht
teneinde om onnodige slijtage te
voorkomen.
Tot dat moment staat de fan min
of meer stil. In theorie zou je ‘m
met de hand kunnen tegenhou
den, maar ter wille van het hand
haven van het juiste aantal
vingers zou ik dat sterk ontraden!

Vervanging viscosekoppeling.
Ervaringsdeskundige geworden?
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kunnen bereiken voordat je de oude kunt
demonteren om dan de nieuwe te kunnen
monteren. De voorgril demonteren en de

kenlowe hulpkoeling is nog een makkie, maar
de radiator moet ook worden verwijderd. Dat
bekent eerst een flinke plas koelvloeistof opvan
gen, vervolgens de radiator lossleutelen en dan
voorzichtig eruit tillen. En dan dat is nog wel
een dingetje de viscose koppeling los zien te
krijgen van de poelie of hoe zo’n ding ook mag
heten, samen met de fan! Als je de fan dan
loshaalt van de viscose koppeling, dan heb je
eindelijk dat ding los in je hand!
Als je de radiator er dan toch uit hebt, is het
beste handig om ‘m gelijk maar even te spoe
len, waarmee de eventuele rommel uit dat deel
van het koelsysteem wordt verwijderd, hetgeen
ook de levensduur van de waterpomp bevor
dert. Nieuwe koelvloeistof (al dan niet watervrij)
heb je natuurlijk tevoren ingekocht om na
afloop de oude vloeistof netjes bij het gemeen
telijke afvalstation te kunnen afleveren.
En dan natuurlijk weer in omgekeerde volgorde
opbouwen: dat staat vaak ook op die wijze ver
meld in het Workshop Manual, als je daar niet
zelf op zou zijn gekomen. Klinkt simpel toch?
Klopt, maar ook een prof als Theo vond het
toch best handig om een extra paar handen

voorhanden te hebben en die waren dan van
mij! Jullie begrijpen dat het geheel keurig is
gelukt, alhoewel ik dat pas later in een proefrit

kon vaststellen,
omdat de gemeen
te Soest op het
moment suprême
het nodig vond de
(afwezige) gladheid
te gaan bestrijden
door rijkelijk met
zout te gaan
strooien. Met dank
aan Theo Ouborg!
Mocht de viscose
koppeling onver
hoopt toch nog een
keer moeten
worden vervangen
…… dan doe ik dat
weer niet alleen!

Pieter Jan
Witvliet
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So British !!
In het Auto World Museum in Brussel werd van 13 december 2019 tot 26 januari 2020 een
thematentoonstelling gehouden over Britse automobielen: “So British”.
Het museum is gevestigd in een van de monumentale expositieruimten van het Jubelpark, dat in
1880 is aangelegd om de 50 jarige onafhankelijkheid (jawel, van Nederland…) te vieren. Het
Jubelpark kennen wij vooral vanwege de fantastische Triumphpoort, pardon Triomfboog, die pas in
1905 voltooid werd. Via de expositiehal waar nu
het Koninklijk Legermuseum in is gevestigd, kan
je de Triomfboog betreden en vanaf het dak heb
je een prachtig panorama over Brussel . maar de
oorspronkelijke expositiehallen hebben een
indrukwekkende geschiedenis, het Jubelpark was
bijvoorbeeld de kern van de Wereld
tentoonstellingen van 1888 en 1897.
Terug naar het automuseum, het museum
timmert de laatste jaren behoorlijk aan de weg
en is echt een ritje naar Brussel waard. In de
vernieuwde opzet met thematentoonstellingen,
zoals “Italian Car Passion” en” American Dreams
Cars” paste natuurlijk een expositie over Britse
automobielen. Deze tentoonstelling “So British”
gaf een fraai overzicht van de Britse automobiel industrie in een aantrekkelijke ambiance met
mooie decors en veel films. In een Engelse kroeg kon je genieten van reclamefilmpjes, filmpjes over
de productie van auto’s en reportages van de jaarlijkse autotentoonstellingen op Earls Court. Het
filmpje van Earls Court 1962 geeft met veel dames met ellen lange benen in hotpants een interes
sant, maar naar huidige begrippen ietwat dubieus tijdsbeeld. Persoonlijk ben ik van mening dat deze
vorm van marketing een onderdeel is geworden van de cultuurhistorie van het automobiel en dat
de liefhebber daar zonder schuldgevoel van mag genieten. In een separaat zaaltje werden nonstop
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fragmenten van films getoond waarin Engelse auto’s figureerden (o.a. James Bond).
Er stond een rijke verzameling auto’s waarbij het grote aantal particuliere auto’s opviel. Nu eens
geen voertuigen die hun laatste dagen stilstaand slijten in een museum, maar auto’s die door hun
eigenaren even waren uitgeleend en startklaar waren om van te genieten. Zowel vooroorlogse
auto’s als nog in productie zijnde Britse auto’s, al dan niet met een Duitse inborst, stonden
aantrekkelijk door elkaar. Voor de liefhebbers was er zelfs een tentoonstellingscatalogus. Niet in de
catalogus opgenomen, maar wel prominent geëxposeerd was een Stag en dat is natuurlijk ook de

reden om dit stukje even te schrijven. Volledig terecht stond
voor het publiek een aanwijzing op de vloer: “LOOK RIGHT”,
zodat je de Stag in al zijn glorie kon bewonderen. Voor de
experts: als je het bordje dat bij de Stag stond moest geloven
zou het een zeer bijzondere Stag zijn: een MK1 uit 1976!
Een ander opval
lend detail was de

enorme Union Jack die centraal in de hal hing. Het
museum heeft in maart 2018 het initiatief genomen
voor de expositie en toen leek het kennelijk leuk om de
vlag aan de randen te laten vervagen. In het “ten ge
leide” van de tentoonstellingscatalogus verontschul
digt de museumdirecteur zich: in 2018 besefte men
nog niet dat de Brexit echt zou doorzetten. Onbedoeld
symboliseert de vlag nu de Brexit: “the Union Jack
fading away”.

Jan Kamphuis

2020 op de Lijsterlaan 4, 5301 NX
Zaltbommel, vanaf 10.00 uur totdat we klaar
zijn met sleutelen of eerder als we overgaan
op de koffie of de borrel.
Het is wel belangrijk dat je, als je problemen
hebt, deze even doorgeeft zodat het team
van technische specialisten zich ook een
beetje kan voorbereiden en jullie dus goed
kan helpen of adviseren.
Zet deze datum dus direct in je agenda en
kom ook naar deze zeer gezellige en
leerzame dag.

Sleuteldag
Theo Ouborg organiseert weer de inmiddels
traditionele sleuteldag bij hem thuis. Leden van TSC,
CTH en SCN zijn vrij om te bezoeken en Theo hoopt dat
de Stagbezitters ook echt komen.
Theo laat de redactie weten dat:
de Sleuteldag wordt gehouden op zaterdag 18 april
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CO2 van onze Stag:
Afstellen !!

Mijn eigen normale Stag wat heet normaal
heeft ook recent veel problemen gehad. Daar
kom ik een andere keer op terug maar
inmiddels rijdt deze weer en wilde ik het CO
gehalte gecontroleerd hebben.
Eerst met Frans van Deuren, mijn Stagvriend
uit Schijndel, bij ons thuis geprobeerd met zijn
CO tester. Daar kwam een bedroevend resul
taat uit CO bijna op 1. Het mag gerust rond de
4 liggen.

Te arm betekent te weinig smering van de
zuigers….. en dan kans op vastlopers of gaten
in de zuiger. Dus met Engeland gebeld en Glen
Watson, de man die alle sets carburateurs
voor mij reviseert, geconsulteerd. Hij vertelde
wat voor truuk ervoor is als je helemaal
uitgesteld bent. Dan ligt de basis te hoog en die
kan voorzichtig naar beneden getikt worden
met een drijver die er precies op aansluit.
Zoeken en ja hoor ik: had er eentje.
Afspraak gemaakt bij Top Gear, net over de

Maas bij Alem
in het dorpje
Lith. Daar op
een klein indu
strieparkje zit
Top Gear.
Gijs had al een
plaatsje vrijge

maakt en meteen
eerst aan de
koffie, Brabant
hè.
Na de koffie auto
afgekoeld, even
gestart en ja
hoor, CO veel te
laag.
De carburateurs
de petten afge
schroefd en met
veren en al opzij
gezet. Met de drijver voorzichtig een paar
tikken gegeven en weer met de elektronische
schuifmaat meten, het lukte zowaar. Na 4 of 5
keer deze ingreep links en rechts herhaald te
hebben op
beide carbu
rateurs was de
CO op 3.8 en
daar was ik
tevreden mee.
De boel weer
terug
geschroefd en
weer terug
naar het pontje
om over de
Maas weer
terug te keren
in de Bommelerwaard.
Geen natte voeten gekregen dus veilig thuis
aangekomenen en met een gerust gevoel de
Stag weer in de garage gezet, Nu binnenkort
ook die andere, de Stag Estate, controleren

Ik heb nog 4 sets gereviseerde carburateurs
thuis liggen en weet nu hoe dat moet

Theo Ouborg
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British Carparts Day 2019

groot succes
Vele jaren organiseerden Club Triumph
Holland, de Triumph Spitfire Club en Stag Club
Nederland gezusterlijk in november de
OnderDelenDag, later Triumph Parts Day
geheten. Dat gebeurde dan in de Expohal in
Houten, een handige centraal gelegen locatie.
Die beurs was vooral op Triumphonderdelen
gericht, naast wat algemeen technisch aanbod
van gereedschap e.d. De laatste jaren was
helaas een trend waarneembaar met terug
lopende aantallen standhouders én van bezoe
kers, die heroverweging noodzakelijk maakte.
In die vraag naar iets
anders kon gelukkig
worden voorzien door
een initiatief van de
Austin Healey Owners
Club en (de regio Mid
den van) de TRClub
Holland. Breder opge
zet onder andere
door niet alleen de
onderdelenverkoop te
richten op Healey’s en
TR’s, maar op meer

Britse merken. Het evenement werd British
Carparts Day (BCD) genoemd. Na een be
scheidener start in 2018 werd het geheel
door de twee organisatoren breder aangepakt
en konden maar liefst 13 andere clubs van
klassieke Britse auto’s worden geïnteresseerd
in deelname aan het evenement in 2019. Dat
varieerde van kleine clubs als de Range Rover
Club en de Jensen Club met iets meer dan
100 leden (en uw SCN met 140 leden!) tot de
zeer forse Jaguar Club met bijna 2.000 leden.
Onder de enthousiaste leiding van Leo Dorjee

(van AHOC) en Jan van
Asperen (van TRCH) zijn
plannen gesmeed, die
hebben geleid tot de
huur van 6.000 m2
beursruimte voor de
BCD 2019 in de Evene
mentenhal in Gorin
chem. Daarbij gold de
afspraak dat de deel
nemende clubs zouden
meedelen in de kosten
en ook de nodige hand
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en spandiensten zouden leveren. Om zoveel
mogelijk petrolheads te interesseren was
bewust de entree gratis. Wel moest voor het
parkeren bij de Evenementenhal worden
betaald, maar dat is tegenwoordig bijna overal
het geval. Uw SCN had dat overigens elegant
opgelost door SCNleden bij het bezoek aan de
clubstand een gratis uitrijdkaart ter beschik
king te stellen.

Degenen onder u die BCD 2019 hebben be
zocht hebben met eigen ogen het succes

kunnen zien. Heel veel standhouders, uiteraard
de totaal 15 deelnemende clubs, een leuk aan
tal te verkopen Britse klassiekers en goed ge
vulde paden tussen de stands. We contateer
den ook aanbod van Stagonderdelen!
Uiteindelijk konden er 2.554 bezoekers worden
geteld, waarvan er nota bene ruim 500
“clubloos” waren en die we als deelnemende
clubs natuurlijk graag in ons respectievelijke
merk zouden willen zien instappen om ze vervol
gens als lid te kunnen verwelkomen. Enerzijds is

het voor de clubs natuurlijk het aanbieden van
een onderdelenbeurs aan de leden, maar an

derzijds gaat het er ook om bezoekers
te interesseren voor het mobiele
erfgoed, bij voorkeur van het merk of
type van de eigen club en om “zieltjes”
te winnen om die club te laten groeien
en verjongen. Bij onze laatste eigen
TPD 2018 hadden we overigens iets
van 450 bezoekers genoteerd, waar
onder ruim 100 nietleden.
Op onze clubstand hebben we zo’n 20
leden kunnen begroeten, naast talloze
kijkers/geïnteresseerden in onze
fraaie Stag, en daar waren we best
tevreden mee. En natuurlijk weer veel
dank voor degenen die ons hebben
geholpen!!

De voorbereidingen voor de BCD 2020 zijn
alweer in gang gezet. Save the date: 22
oktober 2020, weer in de Evenementenhal in
Gorinchem. Een bezoek is écht de moeite
waard. Details worden tegen die tijd in de
Overstag of in een Stagflits gezet.

Pieter Jan Witvliet
(met natuurlijk weer de foto's van Geert
Paul Weeda (TSC), waarvoor dank).
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Vakantieperikelen.....
Hoe het toch nog goed
afliep
Je hebt een Maatje en je bent een Maatje

Hij belde me op zondag, dat gebeurt wel vaker
maar deze keer had hij me nodig.
René Hustinx had wat problemen met zijn Stag
tijdens zijn vakantie op weg naar Oostenrijk.
Iets met de stuurinrichting dacht hij.

René belde me en legde de kwestie voor en
omdat ik toch thuis ben, was dat een bijzondere
gelegenheid om iets voor een mede clublid te
doen, eentje die ook al veel voor mij, lees de
CTH en SCN evenementen, heeft gedaan.
Dus gereedschap in de auto, reserve onder
delen voor de gehele voorwielophanging in de
kofferbak en olie etc erbij, je weet maar nooit. Ik
vroeg waar is het, in de buurt van Würzburg ….
Dat is zo’n 600 km van ons vandaan!!

René regelde een overnachting en ik ging vroeg
naar bed want de volgende morgen was het
om 5 uur vertrekken. Na een rustige reis in de
oude Volvo V90, kwam ik aan in Bad Winds
heim. René’s hotel lag centraal en was redelijk
makkelijk te vinden over de kasseien. René
stond al klaar en had zijn Stag zo geparkeerd
dat ik ernaast kon staan in de parkeergarage
en na een kopje koffie met Marian erbij werden
de onderdelen en het gereedschap uit de Volvo
geladen.
De klacht was dat de auto erg hard trilde op
het stuur bij een bepaalde snelheid. De wagen
was volgeladen voor een paar weken vakantie,
2 personen erin en de koffer ook vol. Dus de
balans was ook anders in de auto, minder druk
op de voorwielen. En een heel klein beetje
speling op het asje van de stuurkolom naar het
stuurhuis. Niet noemenswaardig maar
storend, dat wel. De boel goed gecontroleerd
en vastgezet en wat nodig was ook gedaan,

zelfs de wiellagers nagesteld.

Testrit gemaakt, het was al een stuk minder en
zeker niet levensbedreigend maar ik hoorde
wat anders, een soort straaljagergeluid dat
achter onder in de auto zat. Wagen weer
opgekrikt, deze keer onder het diff zo hoog dat
ik eronder kon komen. Assen waren goed, aan
beide zijden geen speling. Diff gecontroleerd en
jawel geen olie te vinden…..
Op zoek naar een werkplaats en met behulp
van vriendelijke Duitsers deze snel gevonden.
We mochten op de put en gelukkig hadden ze
nog 1,5 liter SAE 80/90 olie voor het diff. Met
wat gefriemel het diff gevuld en de assen voor
alle zekerheid ook met vet doorgesmeerd. Dat
was anders een groot probleem geworden als
je ook nog de Alpen in wil.

Terug naar het hotel, de eigenaar (van
Italiaanse origine) was eerst wat aan het
brommen dat zijn parking geen werkplaats was
maar toen hij zag dat we een stuk karton onder
de auto hadden en remmenreiniger om iedere
druppel te wissen, werd hij wat soepeler.
Helemaal toen ik op de Stag wees en vertelde
dat dit een ontwerp was van Michelotti, de
bekende ontwerper uit Italië.
Later op het terras met z’n 3 een drankje
gedronken en daarna gegeten en goed
geslapen. Volgende morgen om 10 uur na een
geweldig ontbijt weer terug naar huis en René
en Marian konden veilig op weg richting
Oostenrijk. Ik kwam veilig maar vermoeid thuis
en had 1249 km gereden. Maar René en
Marian hebben een prima vakantie gehad
zonder verdere problemen met hun mooie
Stag.

René had voor twee stellen vouchers van de
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KNAC om naar het Museum van Louwman in Den
Haag te gaan met gratis entree en een gratis lunch
voor beide stellen. Terug van vakantie nodigde hij
Helma en mij uit.

René en Marian pikten Helma en mij op bij ons thuis en
we wilden buiten het auto museum ook wat van de Den
Haag zien en afsluiten met een diner bij Garuda, een
Indisch restaurant.

Eerst het
Museum,
prachtig
gebouw, prima
parkeermogelijk
heden, super
restauratie en
ook nog een

mooie ambiance met veel, erg veel auto’s en andere
leuke spullen over 3 etage’s verdeeld. We kwamen om
11 uur binnen. Eerst lekker rondgekeken en toen net
voordat de grote kudde kwam eten zaten we al lekker
te smikkelen van onze lunches.
Rond een uur of 3 waren we klaar. Heerlijke sfeer.

Daarna naar het centrum en een rondje gelopen langs
het torentje van Mark Rutte en het Binnenhof, nog
ergens wat winkels ingeschoten en een borreltje snel
naar binnen gewerkt. Daarna naar het restaurant. Op
de hoek van de Kneuterdijk hadden we gereserveerd

en jawel, een
mooie hoek voor
ons en lekker
warm. We
hebben geweldig
genoten van de
ambiance en
natuurlijk van
het lekkere eten,

een rijsttafel is niet te versmaden, zeker niet als je in
Indië geboren bent zoals ik.
De avond duurt dan altijd te kort en aangezien we
beide de volgende dag ook nog afspraken hadden
gingen we weer huiswaarts. Rond een uur of 11 waren
we weer thuis na een geweldige dag.

René en Marian bedankt voor de gezelligheid.

Theo en Helma Ouborg




