
 

 

Nieuwsbrief Mei 2016 

 

De maand mei is weer begonnen. Dat is de maand waarin de buiten activiteiten weer gaan 

beginnen. Zoals elk jaar ga ik met hemelvaart per 2cv naar Frankrijk. Dit jaar alleen anders 

dan anders. Normaal ga ik naar de Rencontre Nationale 2cv. Maar dit jaar werd het een off 

road vakantie. Met 5 2cv’s en een Mehari zijn we afgereisd naar Monteils in de Aveyron. Dat 

was het startpunt voor een week onverhard rijden. Dit was natuurlijk de ultieme test voor mijn 

4-wiel aangedreven 2cv. En ik moet zeggen dat ik best onder de indruk was van wat zo’n 

klein lichtgewicht 4x4 allemaal kan. Soms kwam de 2cv verder van de Landrover. Die moet 

natuurlijk een ruime 2000kg meeslepen, terwijl de 2cv iets van 650kg weegt. 

 

Frankrijk is natuurlijk ook met land bij uitstek voor onze Citroën hobby. En dat bleek ook wel 

deze keer. Bij toeval werden we aangesproken door een voorbijganger. Hij had nog een Ami 

8 in de schuur staan. Ook zijn buurvrouw had nog 2 eenden staan, die eigenlijk weg 

moesten, omdat het huis te koop staat. De verleiding niet kunnen weerstaan en 1,5km achter 

de man aangereden. Dan gaat er een schuur open, waar je alleen van kunt dromen. Daar 

staat een prachtige AZAM uit ’66 in. En daarnaast nog een deels gedemonteerde A uit 1951. 

Ook de Ami was is een prima staat, waar je zo mee naar Nederland kon rijden. Helaas was 

het niet mogelijk om direct een deal te sluiten, maar de telefoonnummers zijn uitgewisseld. 

 

 
 

De volgende middag waren de uitgenodigd bij Paul, een Nederlander welke reeds vele jaren 

in het zuiden van Frankrijk woont. En dat was ook te zien. Een flinke verzameling van CX, 

DS, Peugeot waar menig Citroën rijder jaloers op is. En er zijn zelfs nog 2 prachtige 

Tractions te zien. Een 11B en een 11BL. Alleen zo’n groot wagenpark is lastig om rijdend te 

houden, dus Paul heeft een dagtaak aan het sleutelen. En hij is zelf ook nog lid van TAN, 

dus dat schepte een band. Zo onder de indruk als wij van zijn auto’s waren, ook zo was hij 

onder de indruk van onze geprepareerde 2cv’s. Al met al een leuke middag, maar we 

moesten weer verder, de BBQ riep. 

 



 
 

TAN Rotterdam zomer BBQ 
 

De BBQ in onze regio roept trouwens ook. Op zondag 31 juli zal de TAN Rotterdam zomer 

barbecue worden aangestoken. En deze keer zijn we voor de 2e keer dit jaar te gast in 

Oosterhout, bij de familie van Turenhout. Vanaf 11:30 kunnen we terrecht, waar we vanaf 

12:00 uur eerst een mooie rit in de omgeving gaan maken. We verwachten om 16:00 uur 

terug te zijn. Dan zal onder het genot van een drankje de barbecue worden aangestoken. De 

uitnodiging hiervoor zal nog worden verstuurd. Aanmelden is wel noodzakelijk, dan kunnen 

we de juiste hoeveelheid drank en vlees inkopen. Houdt dus de mailbox in de gaten.      

 

 

 
Voorjaarsrit  

 
De eerste afdelingsrit van 2016 zit er trouwens al weer op. Op zondag 17 april hebben we 

met ca 10 Tractions over het mooie eiland Goeree Overflakkee gereden. Met een rit van ca. 

90km hebben we een groot deel van het eiland gezien. Deltawerken, dijken, polders, dorpjes 

en haventjes, alles werd aangedaan. Onderweg nog enkele vragen oplossen en foto’s 

proberen te vinden. Zelfs een heuse stempelpost maakte onderdeel uit van de rit. En als 

afsluiting nog een bezoek aan de zeehonden crèche. Tijdens deze rit waren ook onze 

nieuwe Beach vlaggen te zien. Deze zullen een herkenbaar beeld vormen op evenementen. 

Deze zijn aangeschaft uit de schenking van TAN. De winnaars van deze rit waren het duo Ad 

Besems en Ron Fidder. Helaas ook 1 uitvaller, de accu bleek leeg te zijn. Deze is door 

vakkundige sleutelwerk van de ANWB keurig weer thuis gekomen. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://natsec.nl/wp-content/uploads/2015/06/barbecue.png&imgrefurl=http://natsec.nl/2015/06/midzomer-barbecue-en-kampeer-weekend/&docid=pqVNo6m5esY5eM&tbnid=jNEpVuFyCJBNZM:&w=450&h=354&bih=697&biw=1536&ved=0ahUKEwiYqZG4m9rMAhUhDsAKHfM5Au4QMwhjKCcwJw&iact=mrc&uact=8


 
                                                  Het winnende team 

 

 

 

   
 

 
 

Agenda 2016 (onder voorbehoud) 

 

 18 mei: Afdelingsavond over LED verlichting te Zwijndrecht 

 28 mei: Maas en Waalrit (geen TAN activiteit) 

 25 juni: Afdelingsdag te Barendrecht 

 31 juli: TAN Rotterdam zomer BBQ te Oosterhout 

 11-14 augustus: ICCCR 2016 te Rheden 

 8 september: Afdelingsavond Brandstofsysteem te Zwijndrecht 

 2 oktober: Puzzelrit 

 16 november: Afdelingsavond over roestpreventie te Lekkerkerk 

 15 december: Afdelingsavond  over de 123 ontsteking 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Afdelingsavond 18 mei 
 

Let op: Locatie gewijzigd 
 

Aanvang 19:30. Adres is Ohmstraat 40, 3335 LT ZWIJNDRECHT 

 

De afdelingsavond zal deze keer gaan over de LED verlichting. Deze stond al eerder op het 

programma, maar is toen door omstandigheden komen te vervallen. Dus we gaan het nu 

nogmaals proberen.  

 

 
 
 

Afdelingsdag 25 juni 
 
De bedoeling van deze dag is dat niet alleen tractionisten elkaar ontmoeten en een rit doen, 
maar dat ook de familie meedoet. 
Mogelijk een stimulans voor de jeugd om ook tractionist te worden.  
Wanneer: zaterdag 25 juni 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur.  vrije in- en uitloop. 
Waar:  Recreatieboerderij "De Kleine Duiker"  
Adres: 3e Barendrechtseweg 511, 2991 SH Barendrecht 
 
Wat is er te doen: De stallen met diverse diersoorten, het landbouwmuseum en de tuin kun 
je bezoeken. Tevens is er is een kleine kinderspeelplaats. Verder is er vanaf 14:00 uur een 
puzzelritje van een uurtje, een kleine onderdelenmarkt, maar vooral gezelligheid. 
 
 

Namens TAN afd Rotterdam 

Daniël Jaarsveld 

secretaris 


