
 
Nieuwsbrief November 2016 

 

De laatste rit voor 2016 zit er weer op. Dit maal waren hebben we de regio Barendrecht en 

Dordrecht verkend. Helaas waren de weergoden ons ditmaal niet echt gezind, maar het 

enthousiasme was er niet minder om. Maar liefst 10 tractions een Trabant, een Xm en 

Dodge Victory waren naar de Oude Maas gekomen om deze mooie rit te maken. 

 

 
 

Bij de start werd iedereen voorzien van een knapzak, met daarin een heerlijke zelfgemaakte 

lunch. Onderweg moesten nog wat vragen worden beantwoord, waarbij ook de algemene 

kennis op de proef werd gesteld. Halverwege een tussenstop in de Biesbosch, alwaar prima 

tegen de regen kon worden geschuild in het informatie centrum. 

 

Ditmaal eindigde we bij de familie Groeneveld, die hun oprit en huiskamer ter beschikking 

hadden gesteld. Met bij elkaar zo’n 30 personen was het snel gezellig. Hier werden de 

winnaars bekend gemaakt en kon er heerlijk worden gegeten aan de diverse varianten 

stamppotten. 

 

Adri, Jolita, Ron en Sonja, namens het bestuur bedankt voor het organiseren van deze 

gezellige dag.  

 

 



Agenda 2016: 
 

 16 november: Vervalt 

 15 december: Afdelingsavond   
 
 

 

Agenda 2017: 
 
Wat gaan we in 2017 doen? Die vraag hebben wij ons de afgelopen weken ook gesteld. Wat 
ons betreft is 2016 een redelijk succesvol jaar gebleken. Een nieuwjaarsreceptie, een rit in 
het voorjaar, ritje in het najaar en in de wintermaanden een afdelingsavond. De technische 
avonden gaan niet altijd helemaal zoals van te voren bedacht, maar op het sociale vlak toch 
redelijk succesvol. Wij willen dus voor 2017 ongeveer een zelfde invulling gaan geven als 
2016. Dit houdt dus in dat er weer het e.e.a. georganiseerd moet worden. Ondertussen zijn 
er al ideeen aangedragen voor technische avonden, dus doe gaan we binnenkort uitwerken. 
 

Het lijkt allemaal nog ver weg, maar ook aan de nieuwjaarsborrel is al gedacht. Deze zal 

worden gehouden bij Govert en Nel van Nimwegen. Details hierover volgen nog. 
 
Als extra voor 2017 wordt er een technische keuring gehouden door Han van Rijen. Deze zal 
in maart-april plaats gaan vinden. Nadere info volgt zsm. 
 
Voor de ritten in het voorjaar en najaar zijn we nog op zoek naar leden die hier hun steentje 
in willen bijdragen. Bij interrese deze graag aangeven bij de secretaris. 
 
 
 

Afdelingsavond 16 november VERVALT 
 

Door privé omstandigheden komt de afdelingsavond over roestpreventie helaas te vervallen. 

Wij zullen ons best doen deze avond over roestpreventie op een later tijdstip opnieuw te 

laten plaats vinden. 
 

 

Verslag Stamppottenrit 2016 
 

Voor de herfstrit van de Afdeling Tanrdam verzamelden 30 deelnemers met 4 kinderen bij 

het Pannenkoekenhuis aan de Oude Maas te Barendrecht. Ze kwamen met 10 tractions een 

Trabant, een Xm, een Dodge Victory en enkele hedendaagse voitures om aan te schuiven 

voor koffie met luxe appelgebak. 

Ondanks het ontbreken van enkele vaste ritrijders, i.v.m. deelname aan een evaluatie van 

het ICCCR 2016, een prima opkomst. De heer Koekoek stelde zich voor als aankomend 

afdelingslid en werd welkom geheten. 

Om de gekwelde tractionistenmaagjes te vullen kreeg een ieder een -met lunch gevulde- 

knapzak aan -een met handgesneden- wilgenstok mee. 

Dat het weer met regenbuien niet meespeelde maakte de rijders niets uit. 

De enthousiastelingen verdeelden zich over de ancienne voertuigen en reden de puzzletocht 

links-dan wel rechtsom het binnenwater ’t Waaltje door Barendrecht, Heerjansdam, Hendrik-



Ido-Ambacht en Ridderkerk naar Heerjansdam. Een thuiswedstrijd voor Piet Kok, die aan ’t 

Waaltje geboren is. 

 
Vanuit Heerjansdam ging het via de dijken naar Zwijndrecht, de binnenstad van Dordrecht en 

het Biesboschcentrum aan de Baanhoekweg te Dordrecht. 

Naast de bever-‘natuur collectie en info was daar ook een tijdelijke schilderijententoonstelling 

te bezichtigen. 

Via Papendrecht, Ridderkerk en Barendrecht gingen de rijders op de lucht van de 

stamppotten af aan de Veurdijk te Barendrecht bij de Groeneveldjes. 

Toevallig of niet waren er 3 deelnemers met elk 10 punten in de puzzlescore. Aan de hand 

van de volgorde van het juiste gerade gewicht van een kloostermop vielen achtereenvolgens 

fam. Madern 1e; fam.Van Nimwegen 2e en Van Turenhoutjes 3e, in de prijzen. 

Dat Govert van de stoel viel bij de prijsuitreiking kwam natuurlijk omdat hij als een van de 

weinigen de antwoorden van de puzzle niet op internet opgezocht had. 

Onder het genot van vruchtensappen schoof men aan- aan de dis om de stamppoten eer 

aan te doen. 

 
Na het avonduur vertrokken de tractionisten onder dank aan de organisatie voor een 

geweldig leuke-en interessante rit met verwennerij waarvan flink was genoten. 

Organisatie Stamppottenrit: Adri en Jolita, Ron en Sonja 

 

Ron Fidder 

 
Daniël Jaarsveld, secretaris 


