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FEHAC bestuurslid voor cultureel erfgoed Ben Boortman deed mee aan
de protestrit tegen de Rotterdamse milieuzone die toen nog gold voor
oude benzineauto’s. Foto Peter Winterswijk

en alleen voor diesels
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft haar plan naar de Tweede Kamer gestuurd
dat een eind moet gaan maken aan de lappendeken van verschillende milieuzones in
Nederland. Helemaal overal hetzelfde wordt het toch weer niet, want gemeentes kunnen
straks nog wel kiezen of ze dieselpersonenauto’s streng of héél steng gaan aanpakken.  
 
Voldoen aan Euro-3 of Euro-4 voor diesels
Bij de strenge variant worden dieselauto’s (bestel- en personenauto’s) geweerd, die niet
voldoen aan de Euro 3-emissienorm, de héél strenge variant weert diesels die niet minstens
aan de Euro 4-norm voldoen. Diesels vanaf 2006 zitten doorgaans in Euro-4 en vanaf
2001 gaat het om Euro-3. De nieuwe plannen vergen een aanpassing van eerdere wet- en
regelgeving en moeten gaan voorkomen dat gemeenten nog afwijkende regels hanteren.
“Voor oldtimers, campers en voertuigen van mensen met een beperking maak ik in overleg
met de gemeenten een uitzondering”, aldus de staatssecretaris.
 
Uitzondering voor oldtimers blijft nog vaag
Wanneer de nieuwe regels werkelijk van kracht worden is niet duidelijk, dat kan zomaar
1 januari 2020 worden. Voor oldtimers is daarbij van belang hoe daarvoor een ontheffing

geregeld gaat worden. Wordt dat een indi
viduele ontheffing voor elke keer dat een
oldtimereigenaar met zijn voertuig de stad
in wil of komt er -en dat wil de FEHAC- een
algemene vrijstelling voor mobiel erfgoed
vanaf 30 jaar en ouder.
 
Milieuzone Rotterdam verandert
De nieuwe coalitie in de Rotterdamse ge
meenteraad, bestaande uit VVD, D66,
GroenLinks, PvdA, CDA en CU/SGP, wil al
direct van de huidige milieuzone af. Het
verbod op benzineauto’s voor 1992 is
begin juli 2018 al opgeheven. Zonder reke
ning te houden met de plannen uit Den
Haag zou Rotterdam ook alle diesel perso
nenauto’s weer gewoon in de binnenstad
willen toelaten. Rotterdam is dus nu ‘om’. 
Of het Amsterdamse verbod op bromfietsen
en scooters ook weer verdwijnt staat niet in
het plan van de staatssecretaris.  
 
Geen effect gemeten maar toch
gelijk gekregen
De Raad van State zag ook het gebrek aan
effect op de luchtkwaliteit van benzinevoer
tuigen. Dus op dat vlak kregen de tegen
standers van de milieuzone gelijk. Maar de
gemeente mocht destijds tóch de milieuzone
ook voor benzineauto’s laten gelden. In dat
opzicht schaarde de RvS zich achter het
(oude) gemeentebestuur in de havenstad.
“De gemeente is vrij om maatregelen in te
stellen, zij heeft procedure-technisch gezien
juist gehandeld.” Daarbij gaf de RvS wél
aan dat het een nieuwe coalitie vrij stond
om af te wijken van die uitspraak. Dat ge
beurde begin juli. De nieuwe Rotterdamse
coalitie besloot de milieuzone voor perso
nenauto’s per direct af te bouwen.

Milieuzones: toch niet overal hetzelfde 
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De voorjaarsledenvergadering zorgde voor
vijf nieuwe clubs als lid. Verder was er aan
dacht voor het jongerenbeleid en kennisbe
houd van oude techniek.
 
Toetreden nieuwe leden 
11 april was de FEHAC voor de tweede
keer te gast in het kantoor van a.s.r. in
Utrecht, waar onze businesspartner Euro
peesche Verzekeringen recent naartoe ver
huisd is. De Commissie Tweewielers heeft
veel werk gemaakt van het contact met
haar achterban van scooter-, bromfiets- en
motorfietsclubs en dat resulteerde in het toe
treden van vijf nieuwe leden.
Voor de maar liefst 500 Franse merken mo
torfietsen is er de Club Franse Motoren
CFM met 180 actieve leden in Nederland
en België. Ooit gehoord van Soubitez, Grif
fon of Terrot: dat zijn voorbeelden van al
lang vervlogen Franse motorfietsmerken.
De Zündapp Veteranen Club is er in tegen
stelling tot de CFM maar voor één merk:
Zündapp uit het Duitse Nürnberg. Daar
kunnen niet alleen motorfiets enthousiaste
lingen, maar ook eigenaren van brommers,
buitenboordmotoren, grasmaaiers en de
dwergauto ‘Janus’ van dit merk terecht.
Niet merk-gebonden is de Klassieke Leger
motoren Club Nederland, ook wordt geen
partij daarbij gekozen tussen NAVO of
Warschaupact. Alleen 25-plus in leeftijd en
in legeruitvoering zijn de toelatingscriteria.
De BMW Club Nederland staat open voor
alle liefhebbers van dit Beierse merk: onge
acht aantal wielen en ook ongeacht de leef
tijd van voertuig en berijder. De klassieker
afdeling binnen deze club groeit in belang
en ook vanwege de mogelijkheid om club
taxaties uit te voeren wilde de BMW Club
Nederland FEHAC-lid worden.
Vijfde en laatste nieuw lid is een streek- en
niet merkgebonden club: de Vroomshoopse
Oldtimerclub, ook wel genoemd: ’t oale
kreng. Het zijn 300 liefhebbers die hun
brommers van 25 jaar en ouder koesteren.
Elk jaar houden ze een grote eindejaars
show voor 500 brommers in Vriezenveen.

 
Financieel verslag 2017
De voorjaarsvergadering is ook altijd het
moment voor het jaarverslag en de finan
ciële verantwoording van het jaar ervoor.
De inkomsten bedroegen in 2017 bijna
€ 172.000, waarvan € 131.000 uit club
contributies, € 24.500 van business-part
ners en € 8.000 van taxateurs. De uitgaven
lagen daaronder, de FEHAC-penningmees
ter hield de uitgaven in 2017 strak in de
gaten en hield € 1.300 over. Alle bestuur
ders en vrijwilligers doen hun werk zonder
beloning, wel heeft de FEHAC twee betaal
de medewerkers op het secretariaat in Bun
nik. In 2017 had de FEHAC voor het eerst
het hele jaar de ANBI-status.
 
Bestuur mutaties
Doede Bakker blijft als bestuurslid voorzitter
van de tweewielers en doet verder de com
missie duurzaamheid en de voertuigcom
missies personenauto’s en bedrijfswagens.
Joost van Noorden droeg het stokje secre
taris over aan Jannes Buiter en blijft bij de
FEHAC actief in de communicatie en het
jongerenbeleid. 
 
Jongeren en kennisbehoud
De leden, dus de clubs, kunnen kiezen voor
onderwerpen die ze op de ALV wat uitge
breider willen behandelen. Dit keer waren
dat jongerenbeleid en kennisbehoud. De
liefhebberij in oldtimers is een vergrijzende
hobby: de gemiddelde oldtimerbezitter is
dik over de 50 en een man. De clubs ver
grijzen en er is nauwelijks aanwas van
jonge leden. Er is na een oproep een clubje
van 10 m/v gevormd met twee personen
jong en acht grijs. Ze gaan in kaart bren
gen wat werkt bij jongeren: andere dingen
dan ritten, techniek is ‘cool’, internetforum
en facebook, bestaande ‘best practises’ bij
clubs. Bij kennisbehoud stimuleert de
FEHAC opleidingen tot klassiekermonteur
met het initiatief Classic CAReer voorop.

Zündapp Janus geen deuren en
voor en achter hetzelfde

Deze Zündapp motorfiets kan te
recht bij twee nieuwe FEHAC leden

Ledenvergadering met motorclubs als nieuwe
leden

Clubstand van de Vroomshoopse
Oldtimer Club
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Het blijven kunnen rijden is het behoud van
ons mobiel erfgoed. Aan dat blijven rijden
wordt gemorreld door de instelling van no-
go zones, zo wil Amsterdam vanaf 2025 in
het centrum alleen nog elektrische voertui
gen toelaten. Dat wordt in de verre toe
komst alleen maar erger als de snelweg al
leen nog gereserveerd wordt voor elektri
sche auto’s die in een ‘treintje’ richting
Randstad rijden. Maar oldtimers kunnen
ook bijdragen aan schonere lucht door an
dere brandstoffen te tanken.
 
Oldtimerwereld werkt mee aan
effectieve oplossingen
Dit zijn ontwikkelingen waarbij de FEHAC
zich nauw betrokken voelt en waarop zij
als hoeder van het mobiel erfgoed invloed
wil uitoefenen. Want: is er straks nog wel
plaats voor oldtimers in binnensteden? De
FEHAC neemt de zorgen die er zijn rond
het milieu (luchtkwaliteit), klimaat (CO2 -
uitstoot) en de uitputting van grondstoffen
zeer serieus en onderneemt daarin ook
actie. Zij heeft in november 2017 een Com
missie Duurzaamheid ingesteld. Er wordt
overleg gevoerd met gemeenten (onder an
dere: Maastricht, Utrecht) om duidelijk te
maken dat de oldtimerwereld volop bereid
is mee te werken aan effectieve oplossin
gen. En de FEHAC ziet voor zichzelf een
taak weggelegd in het betrekken van de
leden van aangesloten verenigingen bij
deze kwesties. Zij zijn immers de toegewij
de verzorgers van historische voertuigen.
 
Emissiearme brandstoffen
Er is veel winst te behalen op het gebied
van brandstoffen. Twee voorbeelden.
Voor dieselmotoren wordt al gebruik ge
maakt van GTL (Gas To Liquid) waarmee
een vermindering van 50% op emissies
wordt bereikt. Nu gebruikt vooral de bin
nenvaart deze brandstof en daardoor
wordt voldaan aan de actuele emissie-
eisen.
Voor benzine worden alternatieven ontwik
keld die vrij zijn van de meest schadelijke
stoffen als benzeen en tolueen. Deze
brandstoffen worden als het ware samen
gesteld uit voornamelijk niet-schadelijke be
standdelen. En ze verminderen dus de aard
en hoeveelheid van de emissies.

Veel nieuwe soorten benzine in de
toekomst verkrijgbaar

Ethanol in benzine levert motor
schade op

De FEHAC overlegt met meerdere produ
centen. Zij dringt er bij de overheid op aan
dat deze schonere brandstoffen voor ieder
een bereikbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld
door maatregelen die de prijs beïnvloeden
(belastingen, accijnzen).
 
Zelf al maatregelen nemen
Eigenaren en gebruikers van het mobiel erf
goed kunnen ook veel zelf doen om de
emissie te verminderen door net iets verder
te gaan dan de gebruikelijke verzorging
van oldtimers. Dat is het  qua uitstoot opti
maal onderhouden van de voertuigen en ze
in een zo goed (=schoon) mogelijke condi
tie houden door het tanken van moderne,
emissiearme brandstoffen (MHF-Fuel). Daar
hoort ook een optimale afstelling bij van het
voertuig op die brandstoffen. De FEHAC is
druk bezig om met producenten / leveran
ciers van brandstoffen te komen tot emissie
arme alternatieven speciaal voor oldtimers.
Brandstoffen die ongekend gunstig afsteken
bij de nu gangbare aardolieproducten, zo
danig dat met recht gesproken kan worden
van een toekomstbestendige oplossing.
 
Bezwaren tegen meer ethanol
In bestaande brandstoffen komt steeds meer
ethanol vooral buiten Nederland. Ethanol is
schadelijk voor de motoren van historische
voertuigen (rubber afdichtingen en pakkin
gen kunnen worden aangetast) en daarom
is het van belang die stof ‘buiten de deur’ te
houden.  

Achterban betrekken
De FEHAC gaat ook de achterban betrek
ken bij de ontwikkelingen die gaande zijn.
Wie met een  oldtimer wil kunnen blijven
rijden zal ook moeten beseffen dat daar
verplichtingen aan vast zitten. In de voor
lichtingscampagne die de FEHAC voorbe
reidt heet dit bijvoorbeeld: “de verantwoor
delijkheid houdt niet op bij het mobiel erf
goed zelf, het strekt zich ook uit tot de om
geving. Men moet verantwoord deelnemen
aan het verkeer en men moet verantwoord
omgaan met het milieu en dit niet onnodig
belasten.”

Schonere brandstof in plaats van toegang
verbieden
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leeg geveild met forse
opbrengsten
Na het De Rijke Museum in Oostvoorne is
de collectie van een tweede museum van
een particulier initiatiefnemer recent ge
veild. Alle Fords en Lincolns uit het Fordmu
seum van wijlen Piet den Hartogh gingen
op 23 april jl. ‘no reserve’ bij Bonhams
onder de hamer. Opheffingsuitverkoop met
een opbrengst van 6,1 miljoen euro.
 
Bijna hele collectie wereldwijd
geveild
Het Fordmuseum Den Hartogh in Hillegom
is altijd een familiebedrijf geweest. Na
overlijden van Piet den Hartog heeft de fa
milie, vooral zijn dochter Greske het muse
um gerund, maar uiteindelijk taande de be
langstelling voor de merendeels vooroor
logse Fords en werd besloten het museum te
sluiten en alle auto’s te verkopen. Het muse
um had een collectie van meer dan 50
T-Fords, waarin tot in detail de ontwikkeling
zichtbaar was van dit model in de periode
1908-1927. De collectie is geveild en ko
pers uit vele landen hebben zich over de
auto’s in de collectie ontfermd. De oldtimers
krijgen een nieuwe toekomst in nieuwe col
lecties waar weer nieuwe mensen ervan
kunnen genieten.
 
Veel belangstelling en hoge prijzen
In het algemeen werden vooral de Fords
voor flink meer dan de vooraf ingeschatte
prijs verkocht. Het ging niet om auto’s die
miljoenen opbrengen; een van de toppers
van de veiling was een Ford K uit 1906
waar er wereldwijd nog maar 25 van over
zijn. In zijn tijd een luxe automobiel met
een zescilinder motor. Vooraf geschat op 2
tot 3 ton; dat klopte aardig want de op
brengst was € 300.000. Maar de verras
sing en absolute topper was toch de Ford B
side Entrance Tonneau uit 1905 (zie grote
foto). Deze werd vooraf geschat op 55 tot
70 mille maar ging daar dik en dik over
heen met een opbrengst van € 360.000.
Niet alle auto’s uit het museum werden ver
kocht. Voor het eeuwfeest van het transport
bedrijf Den Hartogh zijn een paar vracht
wagens bewaard en een Lincoln en een
Ford V8 blijven ook binnen de familie.

De absolute topper was de Ford B Side Entrance Tonneau uit 1905

Model A Snowmobile ging weg voor € 76.000, vooraf was die nog niet
op de helft ingeschat

Rij met T Fords uit 1908 tot 1927 Museum is nu leeg

Ford Museum 
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Vorige jaar pleitten FEHAC en KNAC
samen bij de kabinetsformateur voor een
speciaal kenteken voor klassieke voertuigen
om mobiel erfgoed te onderscheiden van
een gewoon oud voertuig. De VVD zette in
haar verkiezingsprogramma de mogelijk
heid om te kiezen voor een persoonlijk ken
teken.
 
Speciale oldtimerkentekens
bestaan al in buurlanden
Persoonlijke oldtimerkentekens bestaan al
lang in onze buurlanden Duitsland en
België. Bij onze oosterburen kennen ze
het H-kennzeichen. Dat is een kenteken dat
altijd eindigt met de H van ‘historisch’ en
dat is bestemd voor goed onderhouden
voertuigen van 30 jaar en ouder. Zo’n
H-kennzeichen is niet gratis: jaarlijks be
taalt de Duitse oldtimereigenaar € 192
voor dit speciale kenteken, ongeacht het
gewicht van het voertuig. Een dwergauto en
een vrachtauto betalen allebei dus even
veel. Dat H-nummer kan ook gecombineerd
worden met een zogenoemd ‘wünschkenn
zeichen’. Zo kun je een Borgward Isabella,
bouwjaar 1959, op verzoek voorzien van
het kenteken IM I1959H. De Belgen hebben
een O-code voorafgaand aan de zes te
kens op het kenteken en die hoofdletter O
(van Oldtimer) vooraf wordt alleen gegeven
aan ‘echte’ oldtimers: bij de Belgen is dat
bij 30 jaar en ouder en het mag dan geen
voertuig zijn voor onder meer woon-werk
verkeer en -leuk gevonden- woon-school
verkeer.

Blauwe platen met witte cijfers
In Nederland heeft een voertuig van 40
jaar en ouder een blauwe plaat met witte
letters. Om precies te zijn gaat het om voer
tuigen met een datum eerste toelating (DET)
vóór 1-1-1978. Die 40 jaar is ook op an
dere manieren belangrijk: het is de grens
voor de volledige vrijstelling van de Motor
rijtuigenbelasting en gemeenten met milieu
zones leggen een uitzondering voor oldti
mers dikwijls bij de grens van 40 jaar oud.
Het is inmiddels een onderscheidend kente
ken geworden voor ons mobiel erfgoed. De
overheid probeert de oude auto’s die veel
kilometers maken te onderscheiden van de
voertuigen die ons mobiele erfgoed op de
weg vormen. De verplichte winterstop in de
overgangsregeling MRB voor 30-40 jaar
oude voertuigen is ook bedoeld om de da
gelijkse rijder, die zijn auto niet drie maan
den wil missen, te sturen in de richting van
het betalen van het 100% tarief MRB.

Uitvoering van een onderschei
dend kenteken
Voor een onderscheidend kenteken voor
oldtimers vanaf 30 jaar, gekoesterd door
liefhebbers, die origineel af fabriek zijn en
die niet gebruikt worden voor woon-werk
verkeer zou je kunnen denken aan een spe
ciale uitvoering van de kentekenplaat. Pla
ten in een speciale uitvoering zijn er voor
bepaalde groepen al. Zo hebben handela
ren een groene plaat met zwarte letters.
Taxi’s kennen een lichtblauwe plaat, ook
met zwarte letters. Je zou het ook kunnen
zoeken in een aparte aanduiding op de
plaat zelf. Zo hadden buitenlanders/expats
vroeger een kenteken met GN of BN erop
met een jaartalvermelding. Voor een mooi
oldtimerkenteken valt te denken aan de En
gelse uitvoering: mooie grote sjieke zilveren
letters op een diepzwarte ondergrond. 
 
Mogelijke voordelen van een
speciaal kenteken
Het is het idee dat deze speciaal uitgevoer
de kentekens een onderscheidend kenteken
worden voor écht mobiel erfgoed: de voer
tuigen die ook zo in een museum zouden
kunnen staan. Met zo’n kenteken zou een
voertuig dan vrij toegang kunnen krijgen in
milieuzones, kunnen profiteren van speciale
oldtimerverzekeringen en officieel de status
‘mobiel erfgoed op de weg’ hebben. 

Borgward Isabella met persoonlijk én historisch kenteken

Speciaal kenteken voor mobiel erfgoed

GN kenteken met rood vakje
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Vaderdag viel dit jaar op zondag 17 juni
en dat is midden in het klassieker hoogsei
zoen. Die zondag was de FEHAC vertegen
woordigd op twee plaatsen: het Openlucht
museum in Arnhem en de Nationale Oldti
merdag in Lelystad.
 
34ste editie Nationale Oldtimer
dag Lelystad
Het team rond William van der Meulen or
ganiseert al vele jaren een geweldig een
daags en gratis toegankelijk evenement dat
recent is opgenomen in het Netwerk Imma
terieel Erfgoed Nederland.  Bijna 500 deel
nemers waren te zien rond de Bataviaha
ven in Lelystad: echte pronkstukken uit di
verse collecties historische automobielen.
De organisatie noemde het een reünie van
de automobiel geschiedenis. Er zijn altijd
een paar thema’s waar extra aandacht aan
geschonken wordt en dit jaar waren dat
o.a. Moggy’s Birthday 70 jaar Morris
Minor, ook 70 jaar voor de Porsche 356,
en maar liefst 110 jaar T Ford. Niet alleen
ging het om automobielen want ook de
stoombaggermolen ‘Friesland’ uit 1935 lag
aangemeerd vanwege 100 jaar Zuiderzee
wet.
 
FEHAC met een Porsche Diesel  
De FEHAC-stand was een beetje afwijkend
ingericht op dit autofeestje. Er was als blik
vanger een heuse Porsche Diesel, geen luxe
personenauto maar een tractor. Verder een
paar motorfietsen die een belangrijk deel
van de achterban van de FEHAC vormen.  
 
Blij dat ik rij in het
Openluchtmuseum
In het Arnhemse Openluchtmuseum maakt
mobiel erfgoed ook deel uit van de collec
tie. Voor de tweede keer stonden de gewo
ne gezinsauto’s van de doorsnee Nederlan
der uit de jaren ’60 en ‘70  centraal. DAF,
Volkswagen, Ford, Opel, de massamerken
van toen. Dit onder het bekende motto uit
die tijd ‘Blij dat ik rij’. Het reclameautootje
uit die campagne was ook aanwezig. Deze
voertuigendag trekt altijd extra publiek
naar het museum en wordt nu jaarlijks in
het programma opgenomen.

Het plein in het Openlucht Museum stond vol met '60er en'70er jaren
klassiekers

Met jacquet op de Solex in Arnhem

Oude fietsen waren er ook op de
Nationale Oldtimerdag

Porsche diesel en motoren op FEHAC-stand Nationale Oldtimerdag
Lelystad

FEHAC op vaderdag dubbel geboekt
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De gemeente Utrecht heeft een aantal par
tijen, waaronder de FEHAC, gevraagd om
actief mee te denken over het verbeteren
van de luchtkwaliteit in de stad. De FEHAC
werkt al jaren aan het dossier luchtkwaliteit
en heeft daarin inmiddels veel kennis opge
bouwd. Die expertise stelt de FEHAC graag
beschikbaar aan de gemeente Utrecht.
Inmiddels weten we dat milieuzones maar
weinig effect hebben en dat de bijdrage
van oldtimers daarin te verwaarlozen is.
Een gelijkmatige verkeersafwikkeling zon
der oponthoud door drempels, rotondes en
verkeerslichten blijkt veel beter te werken
voor de luchtkwaliteit. De brandstofkeuze
heeft ook effect op de emissie door oldti
mers. Voorzitter Bert de Boer van de
FEHAC legt in een persbericht uit, met
welke nieuwe ontwikkelingen rekening ge
houden kan worden.
 
Er zijn betere oplossingen dan
verbieden   
Vraag: Heeft de FEHAC ineens verstand
van luchtkwaliteit?” De Boer: 'Iedereen die
ons de afgelopen jaren een beetje heeft ge
volgd, weet dat wij hard werken aan twee
problemen: voorop het verminderen van de
emissie van onze voertuigen en daarnaast
het vinden van een oplossing voor de toe
voeging van bio-ethanol aan benzine. In
onze zoektocht naar een alternatief voor
bio-ethanol houdende benzine, ontdekte
onze commissie Duurzaamheid dat er ook
brandstofsoorten zijn die géén bio-ethanol
bevatten en bovendien aanzienlijk minder
emissie produceren. Ga eens na: door een
brandstof te tanken die de motor van het
mobiel erfgoed spaart, verminder je de
voor het milieu onvriendelijke emissie zo
maar met enkele tientallen procenten.'
 
Vraag: Maar hoe valt dit te rijmen met het
geringe aantal kilometers dat jullie per jaar
rijden? De Boer: 'Terechte vraag. Maar als
de emissie van het Mobiel Erfgoed bij zo
weinig kilometers per jaar zo relevant zou
zijn dat het een verbod om te rijden in een
milieuzone rechtvaardigt, is de besparing
die we kunnen behalen zéker relevant!
Overigens, wij vinden -los van de  vraag of
dat strikt genomen echt nodig is- dat ook
de Mobiel Erfgoedsector een bijdrage moet
leveren aan een betere luchtkwaliteit.'
 

Vraag: De brandstoffen die jullie nu voor
ogen hebben, zijn duurder dan de brand
stoffen die normaal aan de pomp worden
geleverd. Wie zal er die brandstof tanken?”
De Boer: 'Het gemiddelde voertuig dat
ouder is dan 40 jaar, rijdt niet meer dan
1.700 km per jaar. We praten over een
kostenpost van enkele tientjes meer per
jaar. Zet dat eens af tegen complete motor
revisie en dan ben je met die duurdere ben
zine toch echt beter af.
 
Vraag: Maar hoe gaan jullie ervoor zorgen
dat de eigenaren van klassiekers altijd die
schonere brandstof tanken?” Die brandstof
tanken ze sowieso. De premium brandstof
fen, zoals V-power van Shell en BP Ultimate
zijn zonder ethanol en iedereen die zijn
voertuig heel wil houden, tankt die al. GTL
is een synthetisch alternatief voor diesel,
maar dat is nog onbekend en ook daar
door beperkt verkrijgbaar. En die nieuwe
brandstoffen verbeteren dus de luchtkwali
teit in heel Nederland, óók waar er géén
milieuzone is.'
 
Vraag: Het klinkt inderdaad heel interes
sant. Maar waarom komen jullie daar nu
pas mee? De Boer: 'Door alle bezuinigin
gen en alle taken die de laatste jaren bij de
gemeenten zijn neergelegd, mogen we van
de gemeenteambtenaren niet verwachten
dat zij tot in details op de hoogte zijn van
wat er allemaal recent aan innovaties is.
Een relatief kleine organisatie als de
FEHAC kan zich daarop veel gemakkelijker
concentreren. Wij hebben in de praktijk
emissietesten gedaan bij oldtimers. Wij
weten welke nieuwe brandstoffen oliemaat
schappijen op de plank hebben liggen,
maar nog niet leveren. Wij weten dat er
veel alternatieven mogelijk zijn, en nu is het
moment gekomen dat we onze ervaring en
kennis met de buitenwereld gaan delen.
Veel van wat wij nu aandragen, was een
paar jaar geleden nog onbekend. En ook
nu nog is er heel veel uit te zoeken. Dus
misschien nodigt onze actie richting de ge
meente Utrecht een aantal andere belan
genorganisaties wel uit om ons te onder
steunen in onze speurtochten. De FEHAC
samen met de milieubeweging voor een be
tere luchtkwaliteit. Dat is toch een
droomscenario!

Al in 2012 voorzag FEHAC donkere
wolken in oldtimerland

In 2013 heeft FEHAC in eigen
beheer emissiemetingen met een
rollenbank uitgevoerd aan
oldtimers

Bij de eerste emissiemetingen in
2009 werden ook motorfietsen en
vrachtwagens gemeten

De Milieuspecial uit 2010 staat op
de FEHAC website

De FEHAC adviseert de gemeente Utrecht over
verbetering luchtkwaliteit
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De FEHAC heeft dankzij de komst van
Glasurit en Eco Maxx Fuels nu zes business
partners. Allemaal bedrijven die werkzaam
zijn in hun branche voor klassiekerproduc
ten en die van toegevoegde waarde zijn
voor de FEHAC, de clubs en hun achter
ban.
 
Glasurit in het topsegment
autolakken
Glasurit heeft hier nog niet zo’n grote
naamsbekendheid en velen die voor het
eerst ervan horen denken aan autoruiten.
Het helpt dan ook niet dat de spellingscheck
van Glasurit glasruit maakt. Glasurit wordt
uitgesproken als gla-su-riet. Glasurit is een
dochter van het Duitse chemieconcern BASF
en is een grote producent van autolakken.
Zij levert hier in Nederland aan autoherstel
bedrijven, maar in Duitsland levert ze direct
aan autofabrikanten die hun lakken toepas
sen op nieuwe auto’s. Zo zijn alle Porsches
356 en 911 ‘aan de band’ voorzien van
Glasurit lakken.

Jaguar Heritage grote klant
De juiste lakken ontwikkelen die toegepast
worden op klassiekers vormt een belangrij
ke activiteit van Glasurit. Zo is met Jaguar
Heritage overeengekomen dat de 25 nieuw
te produceren Jaguar D-types van hun lak
ken worden voorzien.

 
Eco Maxx Fuels maakt speciale
benzines
Businesspartner Eco Maxx levert speciaal
ontwikkelde benzines voor speciale doel
groepen. Dan moet u denken aan 2-takt
voor bromfietsen en crossmotoren, 4-takt
voor motorfietsen en hoogwaardige diesel
voor speciale toepassingen. Deze brand
stoffen zijn nog niet aan de pomp, ze wor
den geleverd in plastic cans net als motor
olie. Met Eco Maxx Fuels heeft de FEHAC
een business partner binnen gehaald met
de kennis en de ontwikkelingsmogelijkhe
den die we in de toekomst nodig hebben
om schoner in onze benzine- en dieselvoer
tuigen te kunnen blijven rijden.    
 
Classic Car Fuel najaar 2018
beschikbaar 
De productlancering van Classic Car Fuel
vindt plaats in het najaar van 2018. Dit
product is geschikt voor alle klassieke auto’s
met benzinemotoren en geeft aanzienlijk
minder uitstoot van schadelijke stoffen. Het
bevat geen (bio-)ethanol en is ideaal voor
het aftanken vóór de winterstop. Het ver
vangt Euro 95 en Super Plus 98 en is uit
wisselbaar met alle soorten pompbenzine
en maakt brandstofadditieven overbodig.

Glasurit kan alle kleuren leveren
die op klassiekers zijn toegepast

Ecomaxx Classic Car Fuel gaat in
20L containers dit najaar geleverd
worden

Glasurit levert al tientallen jaren
autolakken

Nieuwe businesspartners Glasurit en Eco Maxx
welkom
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Voor voertuigeigenaren is dit de ergste
nachtmerrie: eindelijk is de restauratie
klaar, alleen nog een kenteken aanvragen,
maar de RDW geeft geen kenteken omdat
de identiteit van het voertuig twijfelachtig
is. 
 
Motorfietsen vaak de klos
Motoren zijn veel vaker dan auto’s niet op
de schroothoop beland. Een motorfiets kan
nu eenmaal wat makkelijker weg gezet
worden in een tuinhuisje dan een auto, laat
staan een vrachtwagen. Jaren later komt er
dan onder het stof een gammele berg roest
tevoorschijn, maar de ware liefhebber kijkt
daar doorheen en restaureert de motor dan
weer in oude luister. Maar de papieren zijn
er niet of zijn incompleet, de motor ligt er
los bij en framenummer is onder de roest
niet meer leesbaar. De fabriek bestaat al
lang niet meer en er zijn geen archiefgege
vens. Advies is dan: vooral van afblijven.
Niet aankomen tot de RDW een vooronder
zoek naar de identiteit heeft gedaan. Dat
doet de RDW vooral ook vóórdat de restau
ratie is begonnen en ook nog eens bij de
mensen thuis. Dan is de motorfiets nog in
zijn oorspronkelijke staat en is er niet aan
geprutst en is er dus ook niets verprutst.

 
Veel ervaring met vooronderzoek
Bij de FEHAC komen veel van de proble
men terecht, die voertuigeigenaren hebben
met de RDW bij het krijgen van een kente
ken. Je kunt het zo gek niet bedenken of het
is weleens langsgekomen. Muizen die de
papieren hebben opgegeten, dezelfde fra
menummers die op meer voertuigen voor
komen, losse typeplaatjes, framenummer en
motornummer horen niet bij elkaar. Om te
kijken in hoeverre alles bij elkaar hoort en
of er papieren zijn er, kan de RDW vooraf
gaand aan de restauratie eerst een zoge
noemd ‘vooronderzoek’ (a € 42) houden.
Maar het is wel zaak goed voorbereid te
zijn als dat vooronderzoek plaats vindt en u
niet met de mond vol tanden staat als bij
voorbeeld gevraagd wordt wat het bouw
jaar is. Al jaren geeft de FEHAC op ver
zoek van een voertuigeigenaar een ‘bouw
jaarverklaring’ en praktijk leert dat het
vooral motorfietseigenaren zijn die van
deze dienst gebruik maken.
 
FEHAC document ondersteuning
voertuig identificatie
Het bouwjaar vaststellen is maar een stukje
van de identificatie. Er is nu door de
FEHAC begonnen met een uitgebreidere
dienstverlening: DOVI en die mooie afkor
ting staat voor document ondersteuning
voertuig identificatie. Dat houdt in dat na
onderzoek door specialisten een document
met een duidelijk advies wordt afgegeven
over de identiteit van het voertuig. Er is met
motorfietsen begonnen omdat daar in de
praktijk het vaakst problemen mee zijn,
maar de identiteit van een auto vaststellen
doen deze specialisten net zo goed. Met
dat advies in de hand komt de voertuigei
genaar goed voorbereid naar het vooron
derzoek door de RDW en naar de kente
kenkeuring. Het blijft een advies en de
RDW hoeft dat niet op te volgen. Deze
dienstverlening kost een lid van een
FEHAC-club € 25 en voor een niet-lid
€ 100. Dus: eerst DOVI, dan vooronder
zoek door de RDW en na dit alles pas res
taureren. Er is dus deskundige hulp voor
handen om de identiteit vooraf al vast te
stellen.

Schuurvondst van een Indian
motorfiets uit 1940

Eerste DOVI verzoek betrof een
Lloyd Alexander

Voertuigidentificatie: een nieuwe adviesdienst

Bij deze gewilde VW Samba ontbreken de papieren zeker in de bus

van de FEHAC 
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Huisvlijt in aanhangers
Ze staan niet in de folder van autofabrikanten en zijn niet kant-en-klaar nieuw te koop.
Maar regelmatig zorgen oldtimer-eigenaren voor een bijpassende aanhanger bij hun
klassieke auto of motorfiets. Hier een paar mooie voorbeelden van die opvallende stukjes
huisvlijt.

Afgeplatte Panhard aanhangerAnderhalve VW Golf

Door de aanhanger kunnen kijken
lukt niet vaak

Duidelijk trots op het resultaat

Een eigenbouw, bijpassende caravan kan ook

Een Honda Goldwing is al groot
maar met aanhanger plus dakkof
fer helemaal

Fiat 500 mag maar weinig trekken

Gewoon een mini uitvoering erachter kan ook

Praktische Mini plus

Toch jammer dat voor de aanhan
ger een andere Cadillac werd
opgeofferd

Volvo Duett met omgekeerde
aanhanger
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Het CBS kwam een paar maanden terug
met het bericht dat het aantal oldtimers in
Nederland toeneemt. Maar dat is alleen
juist als de grens bij 40-plus wordt getrok
ken. Wordt de streep bij 25+plus gelegd
dan is het aantal oldtimer personenauto’s
zelfs iets gedaald.
 
Verschuiving binnen de groep
oldtimers
Het CBS heeft gekeken naar het aandeel 40
jaar en oudere personenauto’s: dat is vanaf
begin 2014 naar begin 2018 opgelopen
van 115.000 naar 141.000 stuks. Maar
als we kijken naar de hele groep van 25-
plus auto’s dan daalde die groep zelfs iets:
van bijna 312.000 stuks in begin 2014
naar 309.500 begin dit jaar. Er is duidelijk
een verschuiving gaande: het aandeel
25-40 jarigen dat flink daalt, en het aan
deel 40-plussers dat even flink stijgt. In per
centages: eerst was binnen de groep van
25-plus 36% 40 jaar en ouder, nu is het
aandeel in de oudste categorie van 40-plus
gestegen naar 45%. 

Gemiddelde ouderdom van oldtimers stijgt 
 
Oorzaken verschuivingen
De stijging van het aantal 40-plussers heeft
een paar oorzaken. Het gaat economisch
weer beter in Nederland en het aantal
geïmporteerde klassieke voertuigen neemt
toe; dat is o.a. af te lezen aan het tempo
waarin de meest recente DZ-kentekenserie
voor klassieke 40+ auto’s wordt afgegeven.
Daarnaast komt steeds een nieuwe jaar
gang origineel Nederlandse auto’s op leef
tijd en bereikt de 40 jaar grens. Natuurlijk
heeft ook de per 1-1-2014 naar 40 jaar
opgetrokken vrijstelling Motorrijtuigenbelas
ting invloed: een oldtimer met blauwe ken
teken platen zonder belastinggedoe is nu
eenmaal leuker dan eentje met gele platen
met de winterstop door de overgangsrege
ling. Het dalend aantal 25-40 jarigen heeft
ongetwijfeld te maken met het veranderde
belastingregime, de beperkingen voor
diesels in milieuzones en door sloop en
export.   
 
Verschil oldtimerdichtheid
In hetzelfde CBS-bericht staat dat de oldti
merliefhebbers vooral op het platteland te
vinden zijn, wat natuurlijk niet zo verwon
derlijk is. Op het kaartje staan de gemeen
ten waarbij hoe dieper het blauw, hoe
meer oldtimers er zijn. Oldtimers komen re
latief weinig voor in de grote steden: die
staan er maar bleekjes op in het kaartje. In
de Achterhoek, de drie noordelijke provin
cies en Oost-Brabant zijn relatief veel oldti
mereigenaren te vinden. Toplocaties voor
oldtimerbezit zijn Laren in het Gooi en Ter
schelling: dat zijn de gemeenten met de
hoogste oldtimerdichtheid. 
 
Weinig oldtimers in het straatbeeld
Toch zijn er niet veel oldtimers in het straat
beeld te zien. Ze staan meer dan 11 maan
den per jaar in de stalling. Het CBS meldt
ook in haar bericht dat 40+ oldtimers ge
middeld maar 1700 km per jaar rijden.
Voor de 25-40 jarigen is dat 4.300 km per
jaar. Kortom: het aantal oldtimers gerekend
vanaf 25 jaar blijft hetzelfde en ze rijden
gemiddeld nu ook nog eens minder kilome
ters. Dat toont maar weer eens aan dat ons
mobiel erfgoed een afwijkend gebruikspa
troon heeft en niet bijdraagt aan de norma
le mobiliteit.
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Indien onbestelbaar retour: Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik

www.editoo.nl

COLOFON
FEHACtiviteiten is een uitgave van de Fede
ratie Historische Automobiel- en Motorfiets
Clubs
 
Website: www.fehac.nl
 
Secretariaat
Willeke Wallet
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
tel:       085-3034651
e-mail: secretariaat@fehac.nl
PR / Perscontacten
Bert de Boer
e-mail: pr@fehac.nl
Redactie FEHACtiviteiten
Herman Steendam
e-mail: redactie@fehac.nl
 
BESTUUR 
Voorzitter
Bert de Boer
e-mail: voorzitter@fehac.nl
Secretaris
Jannes Buiter
e-mail: secretaris@fehac.nl
Penningmeester
Wilco Boer
e-mail: penningmeester@fehac.nl
Bestuurslid Duurzaamheid
Doede Bakker
e-mail: ctw@fehac.nl
Bestuurslid Public Affairs
Bert Pronk
e-mail: public-affairs@fehac.nl
Bestuurslid Cultureel Erfgoed
Ben Boortman
e-mail: wce@fehac.nl
 
Publicaties overnemen
Informatie uit FEHACtiviteiten is vrij van
rechten. Artikelen mogen geheel of gedeel
telijk worden overgenomen, mits de bron
wordt vermeld. De FEHAC  heeft een digita
le Nieuwsbrief: u kunt zich daarvoor opge
ven via www.fehac.nl. De FEHAC is lid van
de FIVA, MCN en de CONAM.

De restauratie van de Talbot Lago
uit de Baillon collectie vordert
inmiddels gestaag

Vrijstelling APK bij 50+ sleept
maar voort
Afgesproken is dat de vrijstelling van APK
in 2018 gaat gelden voor voertuigen van
50 jaar en ouder in plaats van voor voer
tuigen van voor 1-1-1960. Directe conse
quentie is dat bijna alle 60-er jaren voertui
gen vrijgesteld zouden gaan worden. Maar
het lukt de regering maar niet een goed
voorstel om dit te regelen naar de Tweede
Kamer te sturen. Deze vrijstelling is gekop
peld aan het kenteken voor tractoren en dat
blijkt lastig te regelen te zijn. Dus tot nader
order: alles na 1-1-1960 moet APK ge
keurd blijven worden. De verruimde vrijstel
ling gaat zeker komen; van uitstel komt
geen afstel. Nog even geduld dus.

Brommers in de Amsterdamse
milieuzone
De vrijstellingsregeling voor brommers en
scooters is ruimer en goedkoper dan eerder
gemeld in de vorige FEHACtiviteiten. De
uitzondering om toegelaten te worden in
het weekend geldt niet voor 40+ brommers
en scooters, maar geldt al voor de 30-plus
sers, dus de brommers van vóór 1988. Ver
der zijn de kosten voor de vergunning om
een jaar lang toegelaten te worden niet
€ 137, maar inmiddels op een veel realisti
scher bedrag van € 10 gesteld.

Stand uitgifte klassieker
kentekens
De RDW opgave van de uitgifte van
klassiekerkentekens per 15 juli 2018
Personenauto   <1973  DZ-59-05
Bedrijfsauto      <1973  BE-90-97
Motorfiets        < 1973  NM-03-71
Voertuigen       < 1978  49-YD-25
De YD serie met de letters in het midden
is voor alle voertuigen tussen 1973 en
1977. 

Twee vers op DZ kenteken gezette
deelnemers aan de Mille Miglia'18

Rectificatie veiling resultaat
In de vorige FEHACtiviteiten stond dat het
wrak van de - maar even voluit- Talbot
Lago T26 Grand Sport SWB Saoutchik
1949 uit de Baillon collectie op de veiling
€ 417.200 heeft opgeleverd. Dat bedrag
lag echter in de range van de vooraf ver
wachte opbrengst. Op de veiling op 6 fe
bruari 2015 werd dit uitdagende restaura
tieproject afgehamerd voor maar liefst
€ 1.702.000, aldus de site van de veiling
huis Artcurial.

Kort nieuws

Export oldtimer vergunning nodig
De douane eist een vergunning bij export
van bepaalde cultuurgoederen. Ook ver
voermiddelen van minstens 75 jaar en een
waarde van € 50.000 vallen onder deze
cultuurgoederen.
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