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APK-vrijstelling bij 50 jaar nu goedgekeurd
De Eerste Kamer heeft op 19 mei jl. besloten om alle voertuigen ouder dan 50 jaar vrijstel
ling te verlenen van de APK. Dat gebeurde gelijktijdig met een wijziging van de Wegen
verkeerswet om alle trekkers te gaan voorzien van een kenteken. 
 
Oude toezegging ingelost
Met de vrijstelling wordt een vijf jaar oude toezegging van de overheid eindelijk ingelost.
De vrijstelling APK bestond al voor voertuigen van voor 1-1-1960. Dat wordt nu omgezet
naar een vrijstelling bij 50 jaar en ouder. Dat betekent dat alle auto’s uit de ‘sixties’ en
daarvoor niet meer op bezoek hoeven bij de APK-keurmeester. De FEHAC heeft zich  lang
ingezet om dit te bereiken en dat is nu eindelijk met succes bekroond.
 
Liefhebbersvoertuigen met weinig kilometers
De APK voor personenauto’s en bestelwagens is in 1985 ingevoerd. Op 1-1-2008 werden
twee uitzonderingen voor oldtimers van kracht. 30 jaar en ouder hoefde nog maar eens in
de twee jaar naar de keuring en alle historische voertuigen met een Datum Eerste Toelating
DET voor 1-1-1960 werden helemaal vrijgesteld van een APK. De voornaamste reden voor
APK-vrijstelling was dat historische voertuigen toen ook al liefhebbersvoertuigen waren, die
uitstekend werden onderhouden en waar maar weinig mee werd gereden. Bovendien ont
brak het veel APK-keurmeesters bij de gewone garages aan gedegen kennis over de hele
oude voertuigen. Die redenen voor vrijstelling staan nu in 2020 nog recht overeind.
 
Vergissing rechtgezet
De wetgever heeft destijds per abuis het jaartal 1960 als vaste datum in de APK-regelge
ving opgenomen. Sinds de invoering van de vrijstelling in 2008 is de APK-vrij-grens steeds
verder in het verleden komen te liggen, waardoor nu een voertuig pas bij 60 jaar oud
APK-vrij is. Wat er straks gaat gebeuren met de APK-vrijstelling bij 50 jaar, is alleen maar
het herstel van een in het verleden gemaakte vergissing.
 
Goed onderhoud is en blijft noodzakelijk
De RDW houdt van de APK-keuringen bij welke problemen en gebreken er spelen. Daarbij
blijkt steeds dat mobiel erfgoed goed wordt onderhouden en verreweg het minste aantal
afkeuringen kent. Er zijn bij oldtimers wel relatief veel onterechte afkeuringen en opmerkin
gen. De keuring van het mobiel erfgoed blijkt geen wezenlijke bijdrage te leveren aan de
verkeersveiligheid. Omdat de meeste eigenaren hun mobiel erfgoed al een lange reeks van
jaren hebben, is onderhoud en restauratie eerder een verantwoorde investering in deze
voertuigen dan een kostenpost. Afschaffen van de APK-plicht zal in de praktijk niet of nau
welijks tot minder onderhoud leiden. Wie twijfelt kan natuurlijk altijd vrijwillig zijn histo
risch voertuig APK laten keuren. Goed onderhoud is en blijft altijd noodzakelijk.
 

RDW aan zet voor invoering
De RDW gaat nu de vrijstelling invoeren.
Wanneer de invoering precies ingaat is
nog niet duidelijk. Ook is nog niet vast
gesteld of er voor bepaalde categorieën
50+ voertuigen nog wel een APK blijft,
waarbij we denken aan taxi’s en bussen.
De FEHAC verwacht dat de RDW eind
dit jaar klaar is met de administratieve
voorbereiding en dat de vrijstelling APK
50+ per 1-1-2021 in gaat.
 

Net als alle andere ‘sixties’ auto’s
hoeft deze 1964 Skoda 1000 MB
straks niet meer naar de APK
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Eind mei heeft de Eerste Kamer als hamer
stuk de wijziging van de Wegenverkeers
wet goedgekeurd waardoor landbouwtrek
kers straks een kenteken krijgen.

Onder trekkers vallen alle land
bouwmachines 
Tractoren is meer dan wat de meeste stede
lingen kennen van het protest op het Malie
veld. Daar vallen voor de wet ook de Mo
biele Machines (MM) onder zoals shovels,
graafmachines, oogstmachines etc. Ook
een MMBS (Motorvoertuig Met Beperkte
Snelheid), zoals een SRV-wagen is straks
kentekenplichtig.

Alleen kenteken verplicht voor de
openbare weg  
Tractoren krijgen straks een kenteken maar
er is één algemene uitzondering: het kente
ken is alleen nodig als er van de openbare
weg gebruik gemaakt wordt. Rijdt de trek
ker alleen rond op het eigen erf of op eigen
bedrijfsterrein (het luchthaventerrein Schip
hol is daarvan een voorbeeld) dan hoeft
een kenteken niet.

Kentekenverplichting verschilt per
trekker
1. Voertuigen waar geen T-rijbewijs voor
nodig is. Dat zijn kleine machines zoals
grasmaaiers en poepruimers. Daarvoor is
straks geen registratie of kenteken nodig.
 
2. Langzame trekkers tot 25 km/uur. Die
worden wel geregistreerd, krijgen admini

stratief wel een kenteken en een kenteken
bewijs op creditcard formaat, maar zijn
niet verplicht een kentekenplaat te voeren.
Daar is ook geen APK voor nodig.
 
3. Normale trekkers tot 40 km/uur. Deze
trekkers kunnen niet harder dan 40 km p/
u. APK is niet nodig. Die krijgen een kente
ken en moeten een kentekenplaat voeren.
Op de openbare weg geldt voor de norma
le trekkers een snelheidsbeperking van 40
km p/u.
 
4. Snelle trekkers, geconstrueerd om harder
te kunnen rijden dan 40 km p/u. Die krij
gen een kenteken, moeten ook een kente
kenplaat voeren en worden ook APK-plich
tig. Maar op de openbare weg geldt ook
voor de snelle trekkers een maximum snel
heid van 40 km p/u.
 
Blauwe plaat op oldtimer trekkers
Nederland kent veel oldtimerliefhebbers
met een trekker. Niemand weet precies
hoeveel dat er zijn, maar schattingen lopen
uiteen van 25.000 tot 100.000 stuks. Ook
alle oldtimertrekkers worden straks geregi
streerd met kenteken. Al duidelijk is dat een
trekker van vóór 1978 een blauwe plaat
mag voeren. Die plaat mag in drie forma
ten: de langwerpige en de vierkante perso
nenautoplaat, maar ook de vierkante mo
torfietsplaat is straks mogelijk. Een kente
kenplaat is alleen verplicht aan de achter
kant; alleen bij rijden in het buitenland is
een kentekenplaat aan de voor- en achter
zijde straks verplicht. 
 
RDW verstrekt de kentekens
De RDW gaat het trekkerkenteken invoeren.
Dit start waarschijnlijk per 1-1-2021. Er
komt een conversieperiode van 1 jaar waar
in een eenvoudige procedure iedere
trekkereigenaar zijn trekker kan aanmelden
voor een kenteken. Als die periode voorbij
is kan men alleen een kenteken krijgen na
keuring op een RDW-station en dat is lasti
ger en ongetwijfeld duurder. Dus gebruik
straks de conversieperiode want het be
spaart veel tijd en moeite. Zodra meer be
kend is over de conversieperiode, komt de
FEHAC met een nieuwsbrief en vermelden
we het op de website www.fehac.nl

Tractoren krijgen straks ook een kenteken

In 1927 werd het rijkskenteken
K-91 al uitgegeven voor een Ford
son trekker

Landbouw voertuigen waar zon
der T-rijbewijs mee gereden mag
worden krijgen geen kenteken

Een trekker met een bestaand GV-kenteken houdt dat kenteken na regi
stratie. De afgeknotte gevarendriehoek is straks niet meer verplicht,
maar vergroot wel de zichtbaarheid
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Oldtimers op de handrem

De  corona maatregelen en het verbod op
evenementen tot 1 september hebben er
voor gezorgd dat veel clubactiviteiten dit
jaar volledig zijn stilgevallen. Om de band
met de leden warm te houden, komen de
clubbestuurders met allerlei verrassende
alternatieven.
 
Grote evenementen zijn er niet
meer
Dit jaar ging zo mooi van start in januari
met een record aantal bezoekers op Inter
Classics Maastricht. Maar dat is meteen
ook wel voorlopig het laatste evenement
waar je als oldtimerliefhebber je hart kon
ophalen. Alles is tot ver in de zomer afge
last. Sommige organisatoren zoals de Nati
onale Oldtimerdag Lelystad hebben de
2020-editie maar helemaal afgeblazen.
Anderen zoals de Techno Classica in Essen
stelden eerst het evenement nog uit naar
eind juni, maar moesten toch helaas con
stateren dat dit veel te optimistisch was.
Eind september wil het Concours d’Élégan
ce het evenement bij Paleis Soestdijk nog
door laten gaan, maar of dat ook lukt is
nog maar helemaal de vraag. 
 
April de maand voor
ledenvergaderingen
Voor de voertuigclubs is traditiegetrouw de
maand april de maand van de ledenverga
deringen. Maar ook die zijn allemaal afge
last, verplaatst of verschoven. We mogen
niet meer bijeen komen en ook de horeca
waar veel van die bijeenkomsten worden
gehouden mag de gastheer niet meer zijn.
Ook de FEHAC zit in hetzelfde schuitje. De
voorjaarsledenvergadering vervalt en we
richten ons nu op een ledenvergadering in
oktober.
 
Geen viering 75 jaar bevrijding
Het voorjaar is ook de tijd dat onze voertui
gen weer wat slaperig uit de winterstalling
komen. Er moet weer een beetje mee gere
den worden: de accu opladen, de remmen
weer gebruiken en motor weer eens laten
werken en op temperatuur brengen. Maar
alle mooie voorjaarsritten en zomerbijeen
komsten die clubs organiseren gaan ook al
lemaal niet door. Helemaal jammer is het
voor heel Nederland dat nu ook de viering
van 75 jaar bevrijding een individueel her

denken is geworden. Er stonden enorme
publiekstrekkers op stapel met heel veel mi
litair mobiel erfgoed uit WOII als de over
gebleven oorlogsveteranen maar ook dat
wordt uitgesteld naar een grootse viering
van 76 jaar bevrijding.
 
Contact met de leden onderhouden
Engeland is toch hét oldtimerland in Europa
en de Engelse Federation of British Historic
Vehicle Clubs heeft onderzoek gedaan
naar de effecten van de coronapandemie
op de clubactiviteiten. En omdat de situatie
in ons land vergelijkbaar is, even een paar
resultaten uit dit onderzoek. Clubs komen
met veel extra email berichten aan hun
leden met natuurlijk berichten over afgelas
tingen, maar ook om hun leden sterkte en
gezondheid te wensen. Er zijn ineens online
vergaderingen en bijeenkomsten en forums
bloeien als nooit te voren. Het merendeel
van de clubs ziet geen effect op hun finan
ciën. Maar een kwart van de clubs aan de
overkant van de Noordzee heeft iets gere
geld rond de contributie of inschrijfgeld
voor bijeenkomsten. Maar 40% van de
clubs daar ziet ook een daling van het le
denaantal. Veel clubs doen iets speciaals
voor hun oudere leden. In Engeland zijn
over de 10.000 clubevenementen afgelast,
in ons land zullen dat tussen de 750 en
1500 evenementen zijn. Bijzondere evene
menten bijvoorbeeld omdat het merk 100
jaar bestaat of een lustrumviering worden
doorgeschoven naar 2021.
 
Leuk initiatief van de Fiat 500 club
Nederland
Alle FEHAC- bestuurders en commissiele
den zijn natuurlijk ook lid van een of meer
clubs. We hebben allerlei creatieve initiatie
ven langs zien komen om de band met de
leden te behouden en te versterken. De Fiat
500 club Nederland kwam met een leuk
origineel cadeautje voor de leden: een
doosje Fiatamine. Dit ter aanvulling bij een
gebrek aan Vitamine 500. In het doosje
met Fiatamientjes een humoristisch bedoel
de bijsluiter waarin te lezen is waar de ta
bletjes allemaal goed voor zijn. Er zijn wel
bijwerkingen: stralende ogen en omhoog
trekkende mondhoeken, in hart en nieren
wordt je Fiat 500 koorts bevorderd, zin om
iets te gaan ondernemen met de Fiat 500.

Zo dicht bij elkaar als deze De
Loreans kon niet meer

Geen militair mobiel erfgoed dit
jaar. Deze prachtige foto is een
door Jan van Oevelen ingekleurde
opname uit 1945 (Collectie Regio
naal Archief Tilburg)
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Nieuwe leden FEHAC voorgesteld

Het voorstellen van nieuwe leden is op
FEHAC-ledenvergadering altijd een leuk
onderdeel. Nieuwe leden vertellen dan
iets over hun club en worden vervolgens
met applaus binnengehaald door de be
staande leden. Helaas is er door corona
geen ledenvergadering in het voorjaar
en daarom stellen de nieuwe leden zich
nu in FEHACtiviteiten voor.
 

MB W201 / C-Klasse Club
De club voor één van de meest succesvolle
types van Mercedes-Benz is begin 2018
opgericht door Patrick Bauland en Louis
van Vliet. De club richt zich op de wat jon
gere ‘Baureihen’ zoals de W201 vanaf
1983 en de daarop volgende C-klasse mo
dellen W202 t/m W205. Deze modellen
zijn nog steeds redelijk betaalbaar en zor
gen er zo voor dat veel mensen kunnen ge
nieten van een automobiel van dit grote
merk. Het publiek kent de W201 als de
190 en kreeg de bijnaaam Baby-Benz. De
club helpt ook mensen die aanschaf van
een 190 of C-klasse overwegen. De club
kent jeugdleden (18-24 jaar) en zelfs juni
orleden (t/m 17 jaar). Gelijkgezinden kun
nen elkaar op een gezellige wijze treffen
om elkaar te helpen en samen leuke activi
teiten te ondernemen. De club is aangeslo
ten bij de overkoepelende stichting Merce
des-Benz Automobiel Clubs die erkend is
door de fabrikant. Die erkenning betekent
korting op onderdelen, gratis het internatio
nale blad 'Classic' van MB en kosteloos be
zoek aan het Mercedes-Benz museum.   

Triumph Spitfire Club
Als echte merkenclub wil deze club de
Triumph Spitfire en GT6 in stand houden en
ermee op de weg kunnen blijven rijden. Het
is een club voor jong en oud met een geza
menlijke passie voor deze oer-Britse kleine
sportwagen vernoemd naar hét vliegtuig uit
de Battle of Britain. De introductie van de
kleine Triumph vond plaats op de London
Motor Show eind 1962 en 18 jaar later in
1980 stopte de productie. De club is al in
de jaren ’80 opgericht en heeft inmiddels
ongeveer 550 leden. Dat maakt het een
middelgrote club met veel activiteiten voor
haar leden. Jaarlijks wordt 6x het clubblad
The Spitfire uitgegeven. De club heeft een
uitgebreid jaarprogramma aan toerritten en
evenementen in binnen- en buitenland.
Technisch advies is heel belangrijk: een
groot evenement is altijd de Triumph Parts
Day in november. De technische Advies
Commissie bestaat uit clubleden die de
Spitfire en de GT6 op hun duimpje kennen.
Zij organiseert twee maal per jaar een sleu
telmeeting. Er wordt nauw samengewerkt
met de andere Triumph clubs.   

Volkswagen K70 Club
De VW K70 is ontworpen als de NSU K70
en moest de middenklasse auto van NSU
worden met boven zich de futuristische
RO80 met wankelmotor en onder zich het
stadsautotootje de 1200. Maar NSU werd
in 1969 overgenomen door Audi en dat
behoorde toen al tot het Volkswagen-con
cern. Het NSU-ontwerp werd direct door
VW ingelijfd en snel van het VW-logo
voorzien. De K70 werd daarmee de eerste
watergekoelde en voorwiel aangedreven
Volkswagen. De K70 is van december
1970 tot januari 1975 geproduceerd, al
leen in een sedan-versie, in totaal 211.341
stuks en was daarmee bepaald geen groot
succes. Toen Audi zijn model 100 uitbracht
daalde de verkoop naar een dieptepunt en
stopte de productie. Nu is het een zeldza
me auto met wereldwijd nog slechts 250
overlevers waarvan er nog 25 in Neder
land en 7 stuks in België zijn. Dat maakt
dat de VW K70 ook een kleine club is die
vooral zich bezig houdt met de onderdelen
voorziening en het rijdend houden van
VW’s zeldzame eerste waterkoeler.  

Volvo 480 Register
Het Volvo 480 register bestaat inmiddels
28 jaar en is er om Volvo 480-rijders voor
al veel plezier te laten beleven aan de
Volvo 480. Dat plezier zit ‘m in meedoen
aan toertochten, puzzelritten en bijeenkom
sten. Deze kleine sportieve Volvo is in Ne
derland ontworpen en in Nederland ge
bouwd. Het ontwerp was van het styling
centrum Helmond van Volvo. Het Neder
landse team onder leiding van Rob Koch
- later ere-lid van het register - won de ont
werpwedstrijd en troefde zo de ontwerpaf
deling van moeder Volvo in Zweden én de
Italiaanse ontwerpers Bertone en Coggiola
af. De legendarische Volvo P1800 en de
Reliant Scimitar inspireerden de ontwer
pers. Het publiek kreeg de Volvo 480 voor
het eerst te zien op de autotentoonstelling
van Genève in 1986. Tot 1995 zijn er ruim
80.000 Volvo’s 480 gemaakt in Born. Het
clubblad van het Volvo 480 Register heet
Born Classic en er is een giftshop met aller
lei 480 gerelateerde gadgets. De club heeft
170 leden en er zijn nog 417 rijdende Vol
vo’s 480 in Nederland. 

De K70 markeerde bij VW het
einde van het luchtgekoelde
tijdperk

Spitfires voor het jachtvliegtuig dat
hun naamgever is

De Volvo 480 ES komt van een
Nederlandse tekentafel

De interne benaming voor de Mer
cedes-Benz 190 is Baureihe W201
en hij was er in vier uitvoeringen
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Int. Veteranen Automobielen Club
De IVAC vindt haar oorsprong in 1968 in
Maastricht. In dat jaar vroeg het gemeente
bestuur aan Rob Leclerq om met een paar
oldtimers de feestelijke opening van de
nieuwe J.F.Kennedybrug op te luisteren.
Dat was de directe aanleiding om op 24 ja
nuari 1969 de Internationale Veteranen
Automobielen Club op te richten. De IVAC
heeft inmiddels ruim 80 leden, vooral in
Limburg en Brabant aan aanpalend België
en Duitsland. Men wil voertuigen in de
ruimste zin des woords instand houden uit
historisch en technisch oogpunt. Het is een
internationale vriendenclub met passie voor
mobiel erfgoed, waarbij niet alles draait
om de automobiel maar waarbij het clublid
centraal staat. Kinderen, familie, vrienden,
kennissen zijn op ritten en evenementen
steeds van harte welkom. Op de IVAC-
website staat al vermeld dat de FEHAC van
wezenlijk belang is voor het stand houden
van onze hobby en dat de IVAC zeer hecht
aan haar lidmaatschap van de FEHAC.
Want: “met z’n allen tesamen kun je macht
uitoefenen”.

Gay Classic Car Club
De GCCC heet voluit de Gay Classic Car
Club (Benelux) en ontstond in mei 1992
toen op het eerste evenement spontaan
ruim 45 mensen lid werden. Inmiddels is
GCCC uitgegroeid tot een actieve club met
320 enthousiaste leden. Doel van de vere
niging is het coördineren en het stimuleren
van de belangstelling in historische, klassie
ke en bijzondere automobielen onder ho
moseksuelen (m/v). De club roemt op haar
website de uitermate goede sfeer binnen de
club en de grote harde kern die geen eve
nement overslaat. Er zijn uitstekende ban
den met zusterclubs in Frankrijk, Engeland
en Duitsland en dat heeft geleid tot zeer
succesvol verlopen internationale evene
menten, waarvan het afwisselend in een
van de landen georganiseerde evenement
Eurotour een goed voorbeeld is. De club
geeft het GCCC magazine uit dat 4x per
jaar verschijnt. Verder verstuurt de club
nieuwsbrieven aan haar leden. Een lid
maatschap kost € 27,50 per jaar onder het
motto: “voor nog geen drie tientjes krijg je
heel veel nieuwe autovriendjes”.

De FEHAC begroet nu per 1 juli 2020
acht nieuwe clubs binnen de FEHAC-fa
milie. In één keer zo’n groot aantal nieu
we leden erbij is alleen in de beginjaren
voorgekomen. Uiteraard zijn we blij met
deze aanwas. De FEHAC is in 1976 op
gericht en bestaat volgend jaar dus 45
jaar. De FEHAC is een vereniging met
nu inmiddels 234 clubs als lid. 
 

Fiat barchetta Club Nederland
De barchetta Club Nederland (bCN) wil het
gezellig samen rijden in en het in stand
houden van Fiat barchetta’s stimuleren en
bevorderen. Want overal waar mensen met
dezelfde hobby en interesse elkaar ontmoe
ten is er veel te zien en te bespreken. Cen
traal staan de clubdagen en evenementen
waar samenzijn, plezier en uitwisseling van
ervaringen en informatie centraal staan.
Met de zusterclubs in andere Europese lan
den bestaan goede contacten en jaarlijks
wordt een ‘International Meeting’ gehouden
in steeds een ander land. De bCN heeft een
mooie website en een Facebook pagina. De
typeaanduiding barchetta wordt met een
kleine letter geschreven en betekent ver
taald ‘bootje’. Dit Fiat model kwam in 1995
op de markt en werd 10 jaar lang gepro
duceerd met een totaal van 57.890 stuks.
Opvallend aan deze snelle kleine auto is
het sierlijke en krachtige design waar An
dreas Zapatinas voor tekende. Met een
1747 cc motor en een gewicht van 1060
kg haalt de auto een topsnelheid van 200
km p/u. De Nederlandse club telt inmiddels
86 leden.

Brommerclub ‘de Stofwolk’   
De BC de Stofwolk begon in 2005 in
Reeuwijk, Zuid Holland. De club telt inmid
dels 130 leden met de bromfiets als geza
menlijke hobby. BC de Stofwolk organiseert
jaarlijks een stuk of acht ritten voor haar
leden, waarvoor een strak reglement geldt.
Dit reglement is een mengeling van ernstige
en ludieke regels. Zo moet de brommer 20
jaar of ouder zijn, goed onderhouden en
zeker de snelheid van 40 km p/u kunnen
halen. En iedereen moet een bougie, een
bougiesleutel en voldoende benzine in de
tank hebben. Saamhorigheid is ook in het
reglement vastgelegd: “bij pech stopt de
hele club en zal getracht worden het vehikel
weer aan de praat te krijgen”. En de laatste
regel is: een toerrit moet een feest zijn en
blijven. De eerste activiteit van BC de Stof
wolk op 12 september 2020 is de oldtimer
dag in Nieuwkoop met vroege vogelrit, ui
teraard  afhankelijk van het weer en coro
na. De techniek wordt dan ook niet verge
ten: om het vermogen van de eigen brom
fiets te testen is er die dag een rollenbank
aanwezig. 

Nieuwe leden FEHAC voorgesteld

De barchetta is een kleine Fiat
sportwagen en wordt ook met een
kleine letter geschreven

Bij de MC de Stofwolk is het samen
uit, samen thuis tijdens ritten

De GCCC staat open voor auto's in
alle kleuren van de regenboog

Aanleiding voor de oprichting van
de IVAC was de opening van de
John F. Kennedybrug in Maastricht
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Veranderend inzicht Urgenda brengt schone
brandstof voor mobiel erfgoed dichterbij
Heel recent kwamen twee opmerkelijke be
richten in het nieuws. Het eerste ging over
de electriciteitswinning met windmolens op
zee, het tweede over het gebruik van
schoon aardgas om brandstof te maken. Dit
past precies in het streven van de FEHAC
naar schonere brandstof voor oldtimers.

Innovatie auto-industrie leidde tot
schonere motoren 
Het eerste bericht ging over de 'productie
van waterstof op zee kan miljarden euro’s
besparen' én het tweede over Urgenda:
'Stop subsidie biomassa gebruik aardgas’.
De inspanningen die de auto-industrie ver
richt om de emissie van de moderne voer
tuigen steeds meer te beperken zijn zeer
succesvol gebleken. Maar het mobiel erf
goed kan niet aan deze ontwikkelingen
meedoen. Immers, we willen ons erfgoed in
zo authentiek mogelijke staat bewaren. En
toch willen wij wel ons steentje bijdragen.
Maar hoe dan?
 
In oude motoren schone brandstof
Binnen de FEHAC wordt dan ook al jaren
gezocht naar een oplossing die de emissie
van onze voertuigen vermindert. En zonder
een zinloze en kostbare ombouw naar een
elektrische aandrijving, blijft er maar één
ding over: maak de brandstof schoner. Alle
oliemaatschappijen werken aan schonere
brandstof, maar als FEHAC zoeken wij een
brandstof die veel fundamenteler schoon is:
een brandstof die niet van aardolie is ge
maakt, maar een volledig synthetische
brandstof. Dat procedé bestaat al lang:
vanaf 1920 werd er in Duitsland al op
grote schaal benzine gemaakt uit steenkool
(koolstof) en stoom (waterstof), tot in de
DDR-tijd aan toe.
 
Van aardgas naar benzine en
diesel
Inmiddels zijn we tientallen jaren verder en
zijn we in staat om benzine en diesel te
maken uit twee stoffen die in ruime mate
aanwezig zijn: waterstof- en koolstofverbin
dingen. Een van de manieren om van kool
monoxide en waterstof benzine te maken, is
om er eerst methaan (aardgas) van te
maken, en daarna dat via het zogenoemde
Fischer-Tropsch proces om te zetten in ben
zine en diesel.

 
Geen aardgas uit Groningen, wel
uit de Noordzee
Aardgas is een zeer schone brandstof. Dat
wij er in Nederland weer van afstappen,
komt niet omdat aardgas niet schoon zou
zijn, maar omdat Nederland veel aardgas
uit Groningen heeft gehaald wat bodemda
ling, aardbevingen en onherstelbaar be
schadigde huizen tot gevolg heeft gehad. In
plaats van 'Nederland moet van het aard
gas af', kunnen we beter zeggen: ‘Neder
land moet van het aardgas uit Groningen
af'. In de bodem van de Noordzee zit meer
dan genoeg aardgas dat geschikt is te
maken voor verwarming en koken. En dat
aardgas kan daarnaast dus ook worden
gebruikt om schone synthetische benzine en
diesel te maken. Vandaar dat we als
FEHAC blij zijn met de veranderde inzich
ten van milieuorganisatie Urgenda op dat
punt. Urgenda kiest nu voor aardgas boven
de eigenlijk niet zo duurzame biomassa.
 
Teveel aan elektra omzetten in
productie waterstof 
Een ander positief geluid in de richting van
de productie van schone synthetische
brandstof is het bericht over de productie
van waterstof op zee. In Nederland en op
zee staan veel windmolens en die worden
-zelfs als het waait- maar een deel van de
tijd gebruikt om stroom op te wekken.
Stroomopslag vergt kostbare accu’s en
stroomtransport is ook duur vanwege de
hoogspanningsmasten en onderzeese ka
bels. Veel eenvoudiger is het om de molens
gewoon te laten draaien, en het teveel aan
elektriciteit om te zetten in waterstof. Deze
waterstof kan dan per pijpleiding of schip
aan land gebracht worden. Die waterstof
kan samen met kooldioxide (CO2) -volop
voorhanden uit verbrandingsgassen en de
omgevingslucht-, gebruikt worden om scho
ne benzine en diesel te produceren. Dat
kan gebeuren in installaties op zee vlakbij
de windmolens. Omdat er voor het maken
van deze brandstoffen heel veel elektriciteit
nodig is worden deze brandstoffen ook wel
e-fuel genoemd. Echt op grote schaal e-fuel
procederen zal nog wel enige jaren duren,
maar zo mogelijk nog dit jaar kunnen de
eerste oldtimers op proef schoon gaan rij
den op e-fuel. Er staat al een proeffabriek
voor e-fuel bij Rotterdam Airport.

Artikel GO! Mobility hiernaast
De RAI vereniging heeft het juninummer
van haar blad GO! Mobility geheel ge
wijd aan mobiel erfgoed. Het interview
met FEHAC-vice voorzitter Bert Pronk uit
dit thema-nummer staat op de volgende
drie pagina’s.

Windmolens op zee worden
uitgezet bij een te groot aanbod uit
zonnepanelen. Maar als ze blijven
draaien kan ook waterstof ge
maakt worden

Biomassa groeit te traag om nu
een duurzame klimaatoplossing te
zijn. Op de korte termijn aardgas
gebruiken is beter
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FEHAC Business partners onmisbaar
De FEHAC heeft nu zeven partners in busi
ness. Het zijn allemaal bedrijven die speci
ale producten leveren voor oldtimereigena
ren en hun voertuigen. Ze zijn belangrijk
voor de FEHAC en daarom willen we ze al
lemaal even kort voorstellen.
 
Belang van de business partners
voor de FEHAC
Net als bijv. de voetbalclubs is de FEHAC
naast de contributie van haar leden ook af
hankelijk van de bijdragen van onze busi
nesspartners. Zonder bupa’s zou de contri
butie voor leden van de aangesloten clubs
niet € 2,50 maar € 2,90 per clublid bedra
gen. De business partners steunen met hun
bijdrage de goede zaak van de FEHAC, ze
generen zo naamsbekendheid en ze ver
wachten ook dat u aan ze denkt als u olie,
brandstof, banden, verzekeringen, spuit
werk etc. nodig heeft. 
 
Vredestein klassieker banden
Vredestein is een bupa van het eerste uur.
Dit bedrijf brengt een speciaal voor klassie
kers ontworpen reeks banden op de markt.
Ze zijn modern qua rijeigenschappen maar
hebben een klassiek uiterlijk. Vredestein
kan als er voldoende vraag naar is ook een
specifieke bandenmaat speciaal maken. Zo
heeft ze in het verleden banden gemaakt
speciaal voor de Citroën HY. Toen 250 HY
eigenaren tekenden voor vijf banden de
man, werd de productie gestart.
 
a.s.r. oldtimerverzekeringen  
a.s.r. met kleine letters en puntjes is de
nieuwe merknaam voor oldtimerverzekerin
gen van voorheen De Europeesche. Ook
a.s.r./de Europeesche was en is een trouwe
bupa van het eerste uur. Deze verzekeraar
biedt haar oldtimerverzekeringen aan met
korting voor de leden van FEHAC-clubs.
Hun oldtimerverzekering voldoet uiteraard
aan de 10 eisen die de FEHAC stelt aan
een goede oldtimerverzekering. In het a.s.r.
hoofdkantoor heeft de FEHAC al meerma
len haar ALV kunnen houden.

Kroon Oil smeermiddelen en olie
Oldtimers vereisen vaak speciale minerale
olie en bijzondere smeermiddelen en Kroon
Oil voorziet daarin. Ze verkopen hun olie
in nostalgische gele blikken. Om te bepalen
welke olie geschikt is voor welk merk en
type voertuig heeft Kroon Oil een gedetail

leerde website die de meeste vragen hier
over beantwoordt. In het verleden zijn er al
meermalen FEHAC Academy avonden ge
weest waar Kroon Oil alles uit de doeken
deed over olie en smeermiddelen.
 
Glasurit autolakken
Glasurit (spreek uit Gla-su-riet) is geen au
toruiten fabrikant zoals velen denken, maar
een Duitse fabrikant van professionele auto
lakken en onderdeel van het BAYER con
cern. Duitse topmerken als bijv. Porsche le
veren hun auto’s nieuw af in lak van Glasu
rit. De klanten in Nederland waar Glasurit
zich op richt zijn de professionele restaura
tie- en autospuit bedrijven. Glasurit heeft
een speciale laklijn voor klassieke auto’s.
 
Ecomaxx Fuels specialist in
oldtimerbenzine
Ecomaxx is net als Aspen een speciale
hoogwaardige benzine van de GVG olie
handel. De Ecomaxx is een speciale alky
laatbenzine ontwikkeld voor oldtimers:
schoner (vandaar Eco), ideaal voor lange
winterstops, uiteraard ethanolvrij met maxi
male presentaties (vandaar maxx). Peter
van Gelder van GVG is een vaste spreker
bij de FEHAC als het om de ins en outs van
benzine gaat en is voor de FEHAC een be
langrijke kennisbron in ons benzinedossier.
 
Auctim veilingen
Moyersoen-Auctim is een Antwerps bedrijf
in veilingen dat Europa ingaat onder de
naam Auctim Auctions. Er is een verschui
ving gaande van fysieke veilingen naar on
line veilingen en de ervaring leert dat zo
een groter en meer internationaal publiek
bereikt wordt. Meer bieders betekent vaak
een hogere opbrengst. Ook oldtimers wor
den regelmatig op deze manier geveild en
zo zijn al heel wat bijzondere klassieke
auto’s van eigenaar gewisseld.
 
Louwman Museum
Eén van de mooiste automobiel musea in
Europa is het Louwman Museum in Den
Haag vlakbij Wassenaar. We zijn er trots
op dat dit geweldige museum zich aan de
FEHAC als business partner verbonden
heeft. Een deel van het sponsership van het
Louwman Museum is in natura: we kunnen
in het museum omringd door een fantasti
sche collectie automobielen bijeenkomsten
en congressen houden. 
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DOVI is hulp bij aanvraag kenteken

Oldtimerliefhebbers beginnen soms aan
een restauratie van een voertuig, dat een
normaal mens allang naar de schroothoop
had gebracht. Als de papieren niet in orde
zijn wordt het heel lastig om er een kente
ken voor te krijgen. Met het Document On
dersteuning Voertuig Identiteit helpt de
FEHAC voertuigeigenaren om een kenteken
bij de RDW aan te vragen.
 
Restauratie klaar maar kenteken
geweigerd
Tot 2018 kende de FEHAC de zogenoemde
Bouwjaarverklaring als ondersteuning bij
het op kenteken zetten van een gerestau
reerd (of nog te restaureren) voertuig. De
aanvraag voor een kenteken liep nog wel
eens uit op een enorme teleurstelling. Ein
delijk is de, vaak kostbare, restauratie klaar
maar de RDW geeft geen kenteken af
omdat de identiteit van het voertuig twijfel
achtig is. De RDW heeft namelijk naast de
technische goedkeuring ook de wettelijke
taak om vast te stellen of de identiteit van
het voertuig correct is. Beide aspecten spe
len altijd een rol, bij elke kentekenkeuring.
 
Altijd eerst identificeren, dan pas
restaureren
Ook de RDW vindt het vervelend als er een
schitterend gerestaureerd voertuig op het
keuringsstation komt en afgekeurd moet
worden vanwege een ‘niet vast te stellen
identiteit’. De RDW heeft dan ook een aan
tal jaren geleden een nieuwe dienst geïntro
duceerd: het identiteitsonderzoek. Daarbij
wordt nog vóórdat aan een kostbare res
tauratie wordt begonnen de identiteit van
het voertuig al vastgesteld. Het onderzoek
daarvoor kan op het keuringsstation gebeu
ren, maar de RDW-keurmeester komt des
noods ook bij de oldtimerliefhebber thuis
om het identiteitsonderzoek te doen. 
 
FEHAC gaat van bouwjaarverkla
ring naar DOVI
In 2018 heeft de FEHAC de bestaande
Bouwjaarverklaring uitgebreid met een uit
gebreidere en gestructureerde ondersteu
ning bij het identificeren van een voertuig
in de vorm van het Document Ondersteu
ning Voertuig Identiteit (DOVI). De voer
tuigeigenaar wordt, na een DOVI-aan
vraag bij de FEHAC, geholpen bij het ver
zamelen van alle informatie die de RDW
nodig heeft om de voertuigidentiteit met

succes te kunnen vaststellen. Daarbij bege
leidt een FEHAC-specialist de voertuigeige
naar bij het verzamelen van de nodige ge
gevens. Als alle informatie is verzameld,
worden de gegevens in een kant-en-klaar
document ‘gegoten’ en aan de voertuigei
genaar ter beschikking gesteld. Deze on
dersteuning kost € 25 voor een lid van een
aangesloten club. Maar ook mensen die
geen lid zijn van een FEHAC-club kunnen
geholpen worden met een DOVI, maar dan
kost de hulp € 100.
 
DOVI succesvol van start
Na de voorzichtige start twee jaar terug
zijn al tien dossiers met succes behandeld.
En succes betekent hier dat alle aanvragers
met een DOVI ook daadwerkelijke een ken
teken hebben gekregen. Het bleek vooral
bij oude motoren en bromfietsen in een be
hoefte te voorzien. Motoren zijn veel vaker
dan auto’s gespaard van de schroothoop.
Een motorfiets zet je nu eenmaal wat mak
kelijker weg in een oude schuur dan een
auto, laat staan een vrachtwagen. Jaren
later komt er dan een onooglijk roestig
vehikel tevoorschijn en zie daar maar eens
een kenteken voor te krijgen.
 
Randvoorwaarden en
invuldocument
In 2019 is door de FEHAC een set regels
opgesteld voor het aanvragen van een
DOVI. De randvoorwaarden voor het aan
vragen van het DOVI plus het invuldocu
ment voor de vereiste gegevens staan op de
FEHAC-website. De FEHAC ondersteunt en
denkt mee bij het verzamelen van alle ge
gevens, maar uiteindelijk is en blijft het de
voertuigeigenaar die tekent voor de juist
heid van de gegevens vermeld in het DOVI.
 
Complete aanlevering scheelt RDW
veel werk
Ook de RDW is tevreden: het aangeboden
voertuig is voor het vaststellen van de voer
tuigidentiteit met DOVI goed gedocumen
teerd en de keurmeester kan zijn taak veel
eenvoudiger en sneller uitvoeren. En dat
speelt uiteindelijk beide partijen in de kaart,
voertuigeigenaar én RDW-keurmeester.

Motorfiets Ariel VH 1951
Een goed voorbeeld van hoe DOVI gaat
is de kentekenaanvraag van een Ariel
motorfiets uit 1951. Van de historie tot
2014 was weinig bekend. Ooit werd
deze Ariel door de vorige eigenaar als
een verzameling onderdelen aange
schaft en ook zo doorverkocht zonder
kenteken. De Ariel fabriek ging failliet in
1970. De Engelse Ariel Owners Motor
clyde Club beschikt over het Ariel Works
Despatch Book waarin elke geleverde
Ariel vermeld staat. Deze club gaf een
certificaat af voor een niet voor export
geleverde motorfiets met de juiste mat
ching numbers van de betreffende mo
torfiets die in nu restauratie is. De RDW
had zo alle benodigde gegevens om de
identiteit vast te stellen en is afgifte van
een kenteken straks geen probleem.
 

Ariel VH 1951 in restauratie

De DOVI informatie is makkelijk op de
FEHAC website te vinden als u DOVI
intypt in het zoekbalkje.

11



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
Henk Boons
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
Theo Andriessen
e-mail: penningmeester@fehac.nl
Bestuurslid Public Affairs
Bert Pronk
e-mail: public-affairs@fehac.nl
Bestuurslid Cultureel Erfgoed
Paul van Deelen
e-mail: wce@fehac.nl
Bestuurslid Duurzaamheid
Gerrit van Schagen
e-mail: cdz@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.

Kort nieuws
Taxatievakdag naar april 2021
De FEHAC Taxatievakdag voor taxateurs
van 23 april 2020 moest helaas afgelast
worden. Deelnemers die zich al hadden
aangemeld hebben hun inschrijfgeld terug
gekregen. De nieuwe datum voor de taxa
tievakdag wordt donderdag 22 april 2021.

Stand uitgifte klassieker
kentekens
De RDW opgave van de uitgifte van
klassieker kentekens per 25 juni 2020
Personenauto   <1973  DZ-97-33
Bedrijfsauto      <1973  BE-96-38
Motorfiets        < 1973  NM-14-24
Voertuigen       < 1978  70-YD-58
YD met de letters in het midden is voor
alle voertuigen tussen 1973 en 1977. 

Nieuwe voorzitter CTW
De immer actieve Commissie Tweewielers
van de FEHAC heeft een nieuwe voorzitter
in de persoon van Eric Verbeek. Hij volgde
Doede Bakker op die nog wel lid blijft van
de CTW.    

Opvolger DZ-serie wordt PM
Nog bijna 300 kentekens te gaan en de
DZ-serie voor klassieke personenauto’s van
voor 1-1-1973 is vol. De opvolger wordt
PM en dat is na elf series beginnend met
een D of een A een nieuwe beginletter. In
dit tempo zal ergens in begin oktober 2020
de PM-00-01 op de weg komen. 

Rolland-Pilain D 26 1928
Soms wordt het bestand aan mobiel erf
goed op de weg verrijkt met een bijzonder
exemplaar. Half mei kreeg een blauwe ca
briolet van het onbekende Franse merk Rol
land-Pilain het kenteken DZ-95-53. Deze
informatie komt van de site RDW OVI ken
tekencheck. 

FEHAC ledenvergadering oktober
2020
In normale tijden begroeten we altijd
100-125 clubbestuurders op een ledenver
gadering van de FEHAC. Als die deelne
mers anderhalve meter afstand moeten
houden is het onmogelijk om de ALV op
onze vaste stek in Bunnik te houden. Daar
om zijn we druk op zoek naar een geschik
te (buiten)locatie om onze ALV te houden.
Dat we een ALV in oktober gaan houden
staat niet ter discussie, wel de vorm waarin
dat gaat gebeuren.

Toerrit organiseren kan weer
Op 24 juni zijn de corana regels verder
versoepeld en per 1 juli 2020 is het houden
van clubbijeenkomsten en toerritten weer
mogelijk. De belangrijkste randvoorwaar
den blijven wel: houdt altijd anderhalve
meter afstand van elkaar, tref hygiënemaat
regelen, was je handen en kom alleen als je
gezond bent. Maar bij elkaar in een auto
zitten mag weer, ook als je samen geen
huishouden vormt.
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