
 
 
Nieuwsbrief September 2015 
 
Als ik de nieuwsbrief schrijf, doe ik dat vanaf een camping. Deze keer houden we het dichter 
bij huis. We zijn deze keer met de caravan op de Veluwe. Met de Traction nog wel 1,5 week 
geleden een puzzelrit gereden in de omgeving van Haaksbergen. Daar werd het jaarlijkse 
Grenstreffen gehouden, toegankelijk voor Citroëns ouder dan 20 jaar. Dat ging met de 11BL 
uit ’53 wel lukken. Al werd ik wel op de hielen gezeten door een 2cv AZ uit 1955. Op 
zondagmorgen stond er op de parking zelfs nog even een tot in de puntjes gerestaureerde 
11BL, een wieltje, met Duits kenteken. Helaas de eigenaar niet getroffen.  
 
Technische avond September 
Afgelopen woensdagavond de eerste technische avond gehad in Zwijndrecht. Daar waren 
we te gast bij Piet Kok. Hij had zijn kantine beschikbaar gesteld. Onze dank daarvoor. Over 
de opkomst zeker geen klagen. Er waren 12 leden op af gekomen, dus de kantine was goed 
gevuld. Als onderwerp was de Carburateur. Dit werd door Ron Fidder gepresenteerd. Ron 
had een mooie presentatie gemaakt en ook de nodige onderdelen van het brandstof systeem 
meegenomen. Al met al een leerzame avond, ik heb er zelf zeker wat van opgestoken. Ron, 
nogmaals bedankt. 
 

 

  

Agenda 2015 
 

• 13 september : Citro-Retro, Haisnes-lès-la-Bassée FR (Geen TAN activiteit) 
• 13 september : TAN Jaarfeest te Arnhem 
• 19 september: Citroën Markt Noord te Uffelte. (Geen TAN activiteit) 
• 4 oktober: Dierendagfotopuzzelrit (start-finish Bergschenhoek) 
• 28 oktober: Technische avond LED verlichting te Schoonhoven 



• 15 november : Winterrit ??? Wie o Wie?? 
 
 
Dierendagpuzzelrit 
Zoals in de agenda vermeld wordt er op zondag 4 oktober een dierendagpuzzelrit gehouden. 
Start en finish is in het Lage Bergsche Bos te Bergschenhoek. De rit zal zich voeren door de 
mooiste stukken aan de noordzijde van Rotterdam. De uitnodiging hiervoor is bij de 
technische avond reeds verspreid. De rit is ca. 65 of 80km lang. Start vanaf 11:00, de finish 
zal rond 15:00-16:00 zijn. Onderweg zullen enkele opdrachten moeten worden uitgevoerd, 
dus een navigator/bijrijder is wel aan te raden.  
 
Clubblad Traxion 
In het clubblad van september stond na enkele maanden van afwezigheid ook weer een 
stukje van de afdeling Rotterdam. Maar er is ergens in de opmaak van het blad denk ik iets 
mis gegaan, want er staan volgens mij wat regels van Den Haag en Rotterdam door elkaar 
heen. Vandaar hieronder de juiste tekst: 
 
Van de afdeling Rotterdam 
 
Vanuit de regio Rotterdam is het een tijdje stil geweest. Door een bestuurswisseling waren een aantal zaken 
blijven liggen. Maar ondertussen heeft het nieuwe bestuur haar plek redelijk gevonden.  
 
Een mooie rede om de Traction uit de garage te halen was de Langste dag rit van Ron Fidder. De opkomst was 
niet enorm groot, maar daardoor niet minder gezellig. Toch 8 tractions en 1 ID trotseerden de buiige regen om via 
de kasseien het mooiste van de Hoeksche Waard te aanschouwen.  
 
Ondertussen is ook de agenda weer gevuld met technische avonden. 2 september in Zwijndrecht over de 
carburateur en 28 oktober over LED verlichting. 
 
Verder is er op 4 oktober de eerste Rotterdamse dierendagpuzzelrit.  
 
Voor mensen die meer informatie willen, kunnen ze terecht op www.tanrdam.nl. Hier staat de agenda en de 
maandelijkse nieuwsbrief met daarin de laatste ontwikkelingen. 

 
Technische avond Oktober 
De technische avond van 28 oktober zal gaan over de nieuwste noviteit van het magazijn, 
namelijk de LED verlichting. Vanuit het magazijn is een testopstelling beschikbaar gesteld 
om het verschil te kunnen laten zien ten opzicht van de conventionele gloeidraad. Peter 
Pronkhorst gaat hier een avondvullend programma van maken. De uitnodiging volgt nog.

 
 

Namens het bestuur van TAN Rotterdam, Daniël Jaarsveld, Secretaris 


