
 

FEHAC Kennisblad 
Reparatie en Onderhoud 

 
Zutphen24.nl 

 
Commissie Duurzaamheid 
Uitgave 2019 
Samenstelling Henk Boons 



Duurzaamheid: Reparatie en Onderhoud 16 december 2019 

 CDZ-Kennisblad_Reparatie_en_Onderhoud-v1.0  © FEHAC blz.2/28 

Inhoudsopgave 
Inleiding en Doel ...................................................................................................................................... 3 

Kennis en vaardigheden .......................................................................................................................... 4 

Gebruik van documentatie ...................................................................................................................... 5 

Is documentatie nog actueel? ............................................................................................................. 6 

Kleding en beschermingsmiddelen ......................................................................................................... 7 

Gebruik het juiste gereedschap .............................................................................................................. 9 

Brandblusser en verbanddoos............................................................................................................... 10 

Veilig werken onder het voertuig .......................................................................................................... 11 

Onderdelen ............................................................................................................................................ 12 

New Old Stock ................................................................................................................................... 12 

Nieuw, Replica ................................................................................................................................... 13 

Versleten onderdelen? ...................................................................................................................... 13 

Clubs? ................................................................................................................................................ 14 

Over schroefdraad gesproken ............................................................................................................... 15 

Conisch schroefdraad ........................................................................................................................ 17 

Gereedschap ...................................................................................................................................... 18 

Vastzittende schroeven ..................................................................................................................... 19 

Montage met schroeven ................................................................................................................... 19 

Olie en smeermiddelen ......................................................................................................................... 20 

Electrische storingen ............................................................................................................................. 21 

Chroom 6, Lood, Asbest en andere gevaarlijke stoffen ........................................................................ 22 

Afval ....................................................................................................................................................... 23 

Modificaties ........................................................................................................................................... 24 

Elektrificatie ....................................................................................................................................... 25 

Clubs ...................................................................................................................................................... 26 

Aantekeningen ...................................................................................................................................... 27 

 Veilig Werken zie ook blz 7, 8 en 9 



Duurzaamheid: Reparatie en Onderhoud 16 december 2019 

 CDZ-Kennisblad_Reparatie_en_Onderhoud-v1.0  © FEHAC blz.3/28 

Inleiding en Doel 

Het doel is te beschrijven hoe de voertuigen het beste gerepareerd en 
onderhouden kunnen worden zodat deze in een goede staat blijven. 
 
Dit kennisblad biedt enkele handvatten om veilig en duurzaam te werken. Het 
vervangt op geen enkele wijze de documentatie of benodigde ervaring. 
Schroom niet om expertise in te roepen als u deze mist. Duurzaam beheer 
betekent ook dat het voertuig op de lange duur functioneel moet blijven. 
 
Voertuigen zijn er in vele soorten en maten. Van brommers en motorfietsen tot 
automobielen, cabrioletten, sportwagens, vrachtwagens en autobussen.  
De voertuigen bestaan uit uiteenlopende materialen. De oudste zijn veelal uit 
natuurlijk materialen vervaardigd. Bij de nieuwere nemen ook kunststoffen een 
belangrijke plaats in. 
 
Reparatie is het verhelpen van storingen zodat het voertuig weer inzetbaar 
wordt. 
 
Onderhoud is het voorkomen van storingen zodat het voertuig inzetbaar blijft. 
 
Restauratie is een proces van uitgebreide reparatie om het voertuig weer in 
een goede staat te brengen. Hierbij wordt ook vaak het uiterlijk opgeknapt. 
 
Modificatie is het aanbrengen van wijzigingen aan het voertuig. Dit kan nodig 
zijn als oorspronkelijke onderdelen of materialen niet meer beschikbaar zijn. 
Het kan vooral ook wenselijk zijn wanneer nieuwe middelen beschikbaar 
komen, bijvoorbeeld om een motor beter te laten lopen zoals met behulp van 
een moderne spanningsregelaar en elektronische ontsteking. 
Het gebruik van LED verlichting op 6 Volt voertuigen geeft een verbetering van 
de zichtbaarheid en dus van de veiligheid. 
 
 
Commissie Duurzaamheid 
Samenstelling Henk Boons 
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Kennis en vaardigheden 

Om voertuigen te repareren zijn kennis en vaardigheden nodig. De kennis kan 
uit documentatie komen. Ook internet geeft veel informatie. Maar hierbij geldt 
de kanttekening dat niet alle informatie juist is. Het is vaak de kunst is de 
informatie op waarde te schatten. 
 
Een waarschuwing is op zijn plaats: Het is in veel gevallen niet verstandig een 
willekeurig bedrijf voor revisie of reparatie in te schakelen. Men doet er 
verstandig aan eerst na te gaan of specifieke deskundigheid voorhanden is. 
 
De vaardigheden kunnen door opleidingen of door begeleiding door ervaren 
monteurs opgedaan worden. Verschillende clubs bieden sleuteldagen aan. 
 
Het vakmanschap is een groot probleem voor de bedrijven. FEHAC probeert 
met behulp van bedrijven en scholingsinstituten opleidingen voor 
geïnteresseerden te organiseren. Zie hiervoor de website van FEHAC. 
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Gebruik van documentatie 

Uitgangspunt is de documentatie van de fabrikant. Hierin staat beschreven wat 
de technische specificatie is van het voertuig, de gebruikte materialen etc.  
 
Men moet zich ervan vergewissen wat precies bouwjaar en type van het 
voertuig zijn om te weten welke versie van de handleiding en de 
onderdelenlijst gebruikt kunnen worden. 
 
Er zijn verschillende vormen van documentatie: 
 

1. Gebruikershandboek (Militair 1e echelon) 
2. Gebruikersonderhoud (Militair 2e echelon) 
3. Werkplaatsonderhoud en reparatie (Militair 3e echelon) 
4. Gespecialiseerde bedrijven voor het reviseren van onderdelen (Militair 4e 

en 5e echelon) 
5. Onderdelenlijsten, Partlist (Militair Detaillijst) 

 www.bravocie.nl 
 
Het gebruikershandboek beschrijft de bedieningsorganen van het voertuig. 
Welk knopje dient waarvoor? Ook staat hierin hoe voertuig gebruikt moet 
worden. 
 
Het gebruikersonderhoud beschrijft het onderhoud door de gebruiker (zoals 
olie peilen, bandendruk controleren). Ook kleine reparaties worden genoemd 
(zoals band of lamp verwisselen). Het gereedschap aan boord is vaak erg 
beperkt. 
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Een werkplaats is uitgerust met gereedschappen om reparaties uit te voeren. 
Ook is het een geschiktere werkplek met een brug of een put om eenvoudig 
onder het voertuig te kunnen werken. 
Een werkplaatsboek bevat vaak een stuk over het oplossen van storingen. Ook 
staat het demonteren en monteren van onderdelen beschreven. 
 
Het reviseren van onderdelen is een verhaal apart. Niet iedereen kan een 
motor of dynamo reviseren. Soms is er speciaal gereedschap voor nodig 
bijvoorbeeld om de cilinderkop te vlakken. Daar zijn gespecialiseerde bedrijven 
voor. 
 

Is documentatie nog actueel? 

Voor alle documentatie geldt dat die geschreven is in de tijd dat het voertuig is 
gemaakt en dagelijks in gebruik was. Soms kunnen gegevens achterhaald zijn. 
De brandstof, die we nu gebruiken, heeft een andere samenstelling dan 
destijds. Deze ontsteekt anders. De afstelling van de carburateur en/of 
ontsteking zal mogelijk aangepast moeten worden om de motor goed te laten 
draaien op de huidige brandstof. 
 
Voorbeeld: 

 http://desmoetlekker.blogspot.com/p/de-motor.html 

De ervaring bij na-oorlogse Engelse motorfietsen leert dat de afstelling van de 
carburateur nu vaak ‘rijker’ moet zijn om oververhitting (en bijgevolg 
vastlopers) te voorkomen. Soms wordt ervoor gepleit de ontsteking op een 
later tijdstip af te stellen (volgens het boek op 39° voor BDP maar nu op 
maximaal 35°) om de motor goed te laten lopen.. 

http://desmoetlekker.blogspot.com/p/de-motor.html
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Kleding en beschermingsmiddelen 

Monteurs in een garage hebben voorgeschreven kleding en persoonlijke 
beschermingsmiddelen.  Hoewel voor hobby niet verplicht is het wel aan te 
bevelen uw kleding aan de werkzaamheden aan te passen en de juiste 
beschermingsmiddelen te gebruiken. 

• Overall 

• Werkschoenen met stalen neuzen  

• Handschoenen 

• Veiligheidsbril 

• Gehoorbescherming 
 

  
https://www.amt.nl/werkplaats-onderhoud/artikel/2018/10/monteurskleding-aanschaffen-de-belangrijkste-eisen-op-een-rij-10160438 

https://www.amt.nl/werkplaats-onderhoud/artikel/2018/10/monteurskleding-aanschaffen-de-belangrijkste-eisen-op-een-rij-10160438
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Gebruik het juiste gereedschap 

Tegenwoordig is er veel gestandaardiseerd op metrische (mm) maten. Maar 
vroeger had je nog veel Amerikaanse of Engelse bouten, schroeven en moeren 
gebaseerd op inch-maten. En deze zijn anders dan de huidige metrische en ze 
passen onderling niet op elkaar. Soms kun je met een metrische sleutel wel een 
Amerikaanse bout loskrijgen. Maar als deze goed vastzit, loop je het gevaar dat 
de kop beschadigd raakt. Goed en vooral passend gereedschap is noodzakelijk 
als je gaat repareren. 
 

 https://www.geheugenvannederland.nl 
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Brandblusser en verbanddoos 

 
Omdat een ongeluk in een klein hoekje zit, is het aan te bevelen om een 
brandblusser en verbanddoos in de buurt te hebben tijdens het klussen. 
 
Zorg voor een goede brandblusser geschikt voor olie en brandstof branden.  
 
Let op: brandblussers zijn geen speelgoed. De zoutoplossing in een 
poederblusser is erg corrosief. Het vuur gaat uit, maar de rest rot weg. Als u 
een poederblusser gebruikt, maak dan het object dan goed schoon. 
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Veilig werken onder het voertuig 

Om onder de auto te werken zijn verschillende hulpmiddelen mogelijk zoals 
een put, een brug of krik. Ook voor een brom- of motorfiets zijn hulpmiddelen 
beschikbaar. Zorg altijd dat het voertuig stevig staat en niet kan omvallen of 
wegschuiven. Gebruik deugdelijke assensteunen en wielblokken. 

 
https://www.carpardoo.nl 

 https://www.veiligheidskunde-master.nl/veiligheidsposters.html 
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Onderdelen 

Voor reparatie en onderhoud zijn onderdelen nodig. Dit kunnen complete 

wisselstukken zijn: een andere motor, versnellingsbak, wielremcilinder of 

dynamo. Maar ook onderdelen van een wisselstuk: zuigers of zuigerveren voor 

de motor, koolborstels voor een dynamo of cups voor de remcilinders. 

 allfordparts.com 

Voor de oldtimer zijn onderdelen vaak niet meer nieuw verkrijgbaar van de 

oorspronkelijke fabrikant.  

Vaak wordt gekeken naar gebruikte onderdelen. Het was vroeger gebruikelijk 

dat voertuigen op de sloop werden gedemonteerd en alleen courante 

onderdelen bewaard werden voor later hergebruik. Tegenwoordig zijn de 

milieuregels zo streng dat een voertuig op de sloop snel van de vloeistoffen 

ontdaan moet worden waarna de materialen hergebruikt worden. Een 

motorblok zonder olie zal echter snel vast gaan zitten en roesten. Zorg voor 

een goede opslag van reservedelen. 

New Old Stock 

Ook zijn er nog ongebruikte onderdelen verkrijgbaar die al lang geleden 

geproduceerd zijn. Deze heten “New Old Stock” ofwel “NOS”. Vooral bij 

legervoertuigen werden in het verleden grote hoeveelheden bijbehorende 
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onderdelen geproduceerd met de bedoeling deze lang te bewaren. Deze 

onderdelen zijn vaak goed verpakt en kunnen lang liggen voordat ze gebruikt 

worden.  

Let bij NOS onderdelen op de rubberdelen. De gebruikte materialen zijn 

meestal niet geschikt voor de moderne brandstoffen of moderne 

remvloeistoffen. Simpelweg omdat deze stoffen nog niet bestonden op het 

moment van productie. 

 Iversonautomotive.com 

Nieuw, Replica 

De nieuw te verkrijgen onderdelen zijn vaak replica-onderdelen. Onderdelen 

die door een andere fabrikant geproduceerd worden. Meestal zijn deze goed. 

Maar er zijn gevallen bekend van replica-onderdelen die niet goed zijn. Omdat 

ze niet passen. Of omdat ze niet degelijk zijn en snel stuk gaan. Bij clubs 

worden ervaringen uitgewisseld. 

Een veelbelovende nieuwe techniek is het 3D printen van onderdelen. Hierbij 

kan men vanuit een computermodel onderdelen maken. Het probleem is 

echter het computermodel. Dat is niet voor alle onderdelen beschikbaar. Ook 

moet het geprinte onderdeel functioneel zijn.  

Versleten onderdelen? 

Als u onderdelen vervangt, houd er dan rekening mee dat sommige onderdelen 

nog gereviseerd kunnen worden. Dit kunt u misschien niet zelf doen, maar 

mogelijk is er een specialist die het wel kan.  
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Gooi het onderdeel niet zo maar weg. Wat weg is, komt niet meer terug!  

 prostreetholland.com 

Clubs? 

De clubs hebben een belangrijke taak bij de onderdelenvoorziening. Door 

uitwisselen van ervaringen weet men waar bepaalde onderdelen te krijgen zijn. 

Sommige clubs hebben zelfs een clubmagazijn of onderdelenfonds waar 

onderdelen te koop zijn. Als de club groot genoeg is, dan kan men onderdelen 

laten namaken. 

 Simca Club Magazijn 
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Over schroefdraad gesproken 

Schroefdraad komt in veel varianten voor. 
 
Bij metrische schroefdraad is de spoed in mm en bij Engelse schroefdraad is de 
aanduiding 'gangen per inch'. Een schroefdraadmeter is een prima hulpmiddel 
om dit te meten. BSW en UNC draad zijn in veel gevallen gelijk wat betreft de 
diameter en het aantal gangen. De tophoek van de draad maakt hier het 
verschil (BSW 55° en UN 60°). Gebruik de bouten en moeren niet door elkaar 
want de schroefdraad raakt beschadigd. 
 
Een bout moet meerdere gangen in de moer passen. 
 

 1 
 

UNF Unified National Fine 
Thread 

Amerikaanse 
schroefdraad fijn 

Plaatwerk 

UNC Unified National Coarse 
Thread 

Amerikaanse 
schroefdraad grof 

Motorblok, 
gietdelen, 
Wielbouten 

BSF British Standard Fine Engelse schroefdraad fijn 
 

 

BSW British Standard 
Whitworth 

Engelse schroefdraad 
grof 

 

BSC British Standard Cycle 
 

26 gangen per inch  

 

 
1 Zie https://duursma.nl/blog/77-uitwendig-schroefdraad-herkennen 

https://duursma.nl/blog/77-uitwendig-schroefdraad-herkennen
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Het gereedschap voor BSx is ook anders. Op Amerikaanse en metrische sleutels 
staat de sleutelwijdte (=maat van de kop), bijvoorbeeld 9/16 (inch) of 13 (mm). 
Bij Engelse sleutels de dikte van de schroef.  
 
Hieronder een link naar een site met een goede uitleg over de verschillende 
soorten schroefdraad: 
http://www.petersclassicbikeparts.nl/contents/nl/d150.html    
 
Met de tabel in dit stuk, een draadgangenmeter en uiteraard een schuifmaat 
kun je de juiste schroefdraad herkennen. 
 

http://www.petersclassicbikeparts.nl/contents/nl/d150.html
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Conisch schroefdraad 

Voor afdichtingen komt ook nog conisch schroefdraad voor. Hierbij is de “bout” 
conisch waardoor deze vastloopt in de “moer” en daardoor afdicht. 

 https://verspanenmuzo.wordpress.com 

 
Bij het gebruik van conisch schroefdraad is het belangrijk dat beide delen recht 
op elkaar zitten. 
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Gereedschap 

1: Bahco of verstelbare 
moersleutel 
2: Dubbele ringsleutel 
3: Dubbele 
steeksleutel 
4: Ring-Steeksleutel 
5: Open ringsleutel 
6: Open ringsleutel (6 
kant) 
7: Dop 12-kant 
8: Dop 6 kant 
9: Vierkant ½” ratel 
10: Slagdop 
 
 

1: Let op goed afstellen, anders raakt de kop van de bout beschadigd. 
6: Gebruik dit voor remleidingen. De 6-kant biedt meer steun voor de fitting en  
voorkomt het ‘ronddraaien’. 
8: Een zeskant is sterker als de bout goed vastzit. 
10: Slagdoppen zijn bedoeld voor pneumatische of elektrische 
slagmoersleutels. Gewone doppen gaan stuk. 
 
Metrische sleutels: 7 (M5),8,9,10 (M6),11,12,13 (M8),14,15, 16, 17 (M10) etc. 
Amerikaanse sleutels: 5/16, 3/8, 7/16, ½, 9/16, 5/8, 11/16, ¾, 13/16, 7/8, 
15/16, 1 inch 
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Vastzittende schroeven 

Door de loop van tijd kunnen schroeven heel erg vast komen zitten. Zo vast dat 
ze zelfs afbreken. Er zijn verschillende trucjes om vastzittende schroeven los te 
krijgen: 

1. Kruipolie of WD40; wel voldoende tijd laten inwerken (geschikt voor 
beginner) 

2. Laten schrikken met de hamer of slagmoersleutel gebruiken 
3. Heet stoken met een brander (alleen ervaren monteurs) 

Maar bij alles geldt: zorg voor goed passend gereedschap! 
 
Let op: de meeste schroefverbindingen gaan los als je linksom draait. Sommige 
voertuigen hebben wielbouten met linkse draad. Deze gaan los als je rechtsom 
draait! Een voorbeeld is de bekende Jeep. De wielmoeren draaien in de 
normale rijrichting vast. Aan de bestuurderszijde is dat dus linksom! 

 

Montage met schroeven 

Voor het monteren is het handig om dun koperpasta of nog beter keramische 
pasta te gebruiken. De schroefverbinding is later altijd nog los te krijgen. Dit is 
noodzakelijk bij delen die warm worden (uitlaat, spruitstuk) of van 
verschillende materialen zijn (carburator)! 
In de handboeken staan de aanhaalmomenten waarop de bouten 
aangetrokken moeten worden. Ook staat hier of dit nog herhaald moet 
worden. Bijvoorbeeld cilinderkoppen moeten na enige gebruik worden 
’nagetrokken’. 
 
 



Duurzaamheid: Reparatie en Onderhoud 16 december 2019 

 CDZ-Kennisblad_Reparatie_en_Onderhoud-v1.0  © FEHAC blz.20/28 

Olie en smeermiddelen 

De moderne olie en smeermiddelen zijn anders dan de oude. 
Er is veel verbeterd. Olie in moderne auto’s is veel dunner omdat de toleranties 
in het moderne productieproces veel nauwkeuriger zijn geworden. Door 
toepassing van dopes gaat moderne olie veel langer mee. In de klassieker geeft 
deze moderne olie allerlei problemen zoals lekkage, onvoldoende smering, 
losweken van aangekoekt vuil. 
 
Gelukkig zijn er partijen die olie produceren op basis van de oude specificaties. 
Een voorbeeld is FEHAC business partner Kroon-oil. Dat betekent een moderne 
olie maar dan wel geschikt voor de oldtimer ! 
 

www.kroon-oil.com 

 

http://www.kroon-oil.com/
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Electrische storingen 

Bij het elektrisch circuit wordt het chassis en carrosserie vaak als massa 

gebruikt om de stroom terug te voeren naar de accu. Bij de meeste voertuigen 

is de minpool van de accu verbonden met de massa. Maar er zijn ook 

voertuigen met de pluspool aan de massa. 

Er loopt dan slechts één draad van de accu naar de gebruiker (via schakelaars 

en zekeringen). De retour loopt dan via de massa. Het is dan wel van belang dat 

de verbinding met de massa weinig weerstand heeft. Verf geleidt stroom 

slecht. Zorg dus dat bij de verbinding de verf verwijderd wordt of gebruik een 

tandring die door de verf snijdt. 

De verbinding van de accu naar de massa moet voldoende dik zijn omdat alle 

stroom via deze verbinding gaat. Let op dat er ook een goede verbinding is 

tussen chassis en carrosserie. 

 

FEHAC adviseert een hoofdschakelaar of massapik zodat de accu losgekoppeld 

kan worden van de elektrische gebruikers. Dit voorkomt onbedoeld ontladen 

van de accu en brand door kortsluiting. 



Duurzaamheid: Reparatie en Onderhoud 16 december 2019 

 CDZ-Kennisblad_Reparatie_en_Onderhoud-v1.0  © FEHAC blz.22/28 

Chroom 6, Lood, Asbest en andere gevaarlijke stoffen 

In verf kwamen vroeger veel zware metalen voor. Deze verf zit nog steeds op 
onze voertuigen. Bij bewerken kun je met deze stoffen in aanraking komen. 
Chroom-6 is de gevaarlijkste. Dit is kankerverwekkend. Maar ook lood en 
cadmium hebben nare eigenschappen. Bij de remmen en koppeling kan asbest 
voorkomen. Ook asbest is kankerverwekkend. 

chroom-6.com 
Een maanmannenpak is niet nodig als u een enkele keer aan uw oldtimer gaat 
schuren. Een goed passend P3 stofmasker en sluitende kleding beschermt u al. 
Vergeet niet om na afloop goed uw handen te wassen. Niet eten of drinken op 
de werkplek. 

P3 Stofmasker 
Schuren kun je het beste buiten doen of in een goed geventileerde ruimte. 
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Afval  

Na de werkzaamheden houd je afval over. Denk aan versleten onderdelen, lege 
verpakkingen, afgewerkte olie maar ook rommel en stof van slijpen etc. Om de 
hobby prettig te houden, moet dit afgevoerd worden. Dit moet gebeuren met 
het oog op het milieu. Dus inleveren bij de milieustraat bij uw gemeente. 
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Modificaties 

De FIVA Identity Card accepteert slechts beperkt modificaties. Alleen 
modificaties die in-period zijn (dus toegepast zijn in de tijd dat het voertuig 
gefabriceerd en gebruikt werd), worden geaccepteerd. 
 
Voor de toepassing van de FIVA-ID is dit ook logisch. In historische races of 
concours D ‘Élégance kun je met een gemodificeerd voertuig in het voordeel 
zijn. 
 
Soms ontkom je echter niet aan een modificatie. Bijvoorbeeld als het onderdeel 
niet meer verkrijgbaar is of als het materiaal verboden is. Bekend is 
bijvoorbeeld asbestvrije remvoering. Elektronische ontsteking is een 
gebruikelijke modificatie om ontstekingsproblemen op te lossen. 

 123ignition.de 
 
Ook de ombouw van benzine-grootverbruikers op LPG is een modificatie om 
betaalbaar te kunnen rijden, terwijl er ook nog milieu voordelen zijn. Dit laatste 
is echter beperkt en geldt uitsluitend als er niet veel meer gereden gaat 
worden. 
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Elektrificatie 

Een modificatie waarbij de originele krachtbron wordt vervangen door een 
elektromotor en accupakket raadt FEHAC af. Dit is een ingrijpende ombouw 
waarbij het voertuig zijn oorspronkelijke karakter verliest en structureel 
zwaarder en anders belast wordt dan waarvoor het ontworpen is.  
FEHAC ziet ook grote veiligheidsrisico’s voor de hulpdiensten.  
 
Deze ombouw is niet zinvol om mobiel erfgoed te tonen, maar alleen om 
dagelijks te rijden. En dan moet de veiligheid aan de laatste eisen voldoen. 
 

 

 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/17/eindelijk-kan-hij-inhalen-a3963892  

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/17/eindelijk-kan-hij-inhalen-a3963892
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Clubs 

In dit stuk zijn de clubs al enkele keren genoemd.  
 
Een club (of stichting) is een verzameling enthousiaste mensen met een 
gezamenlijk doel. Kennisoverdracht is een deel hiervan. Met zijn allen weet je 
meer dan alleen. 
 
Een merkenclub kan zich een clubmagazijn permitteren omdat het één merk of 
type als doel heeft. Dan is er voldoende vraag (in aantallen) om dit zinvol te 
maken. 
 
Maar ook een algemene regionale club is zinvol want tijdens de gezellige 
bijeenkomsten kan men reparatietips uitwisselen en elkaar informeren over 
onderdelen en leveranciers. 
 

Op de FEHAC website vindt u een overzicht van alle aangesloten clubs.  
 
Hier vindt u ook andere kennisbladen en de FIVA Gids voor verantwoord 
oldtimer gebruik. 
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Aantekeningen 
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Uitgever: 
FEHAC 
www.fehac.nl 
 
Disclaimer 
  
Aan de informatie hier weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend. 
De informatie is voor persoonlijk gebruik en mag overgenomen worden mits 
met duidelijke bronvermelding. 
De FEHAC en haar medewerkers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid 
voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of 
onjuistheid van de aangeboden informatie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) stelt zich vanaf haar oprichting 

(1976) ten doel de belangen te behartigen van de eigenaren en houders van historische voertuigen. 

Het gaat als regel om voertuigen van 25 jaar en ouder. De FEHAC telt bijna 200 leden, Nederlandse 

verenigingen en stichtingen die samen circa 70.000 personen vertegenwoordigen. Al deze 

mensen spannen er zich er voor in om de historische voertuigen die zij bezitten zijn in stand te 

houden, met inzet van kennis, kunde en tijd, en volledig uit eigen middelen. Zo zorgen zij er voor, 

ondersteund door een hele bedrijfstak, dat er in Nederland een rijke en gevarieerde collectie 

historische voertuigen behouden blijft; niet alleen personenauto’s, maar ook bromfietsen, motorfietsen, 

autobussen, bedrijfsvoertuigen, legervoertuigen, aanhangwagens en tractoren. In haar ruim 35-jarige 

bestaan is de FEHAC uitgegroeid tot dé gesprekspartner van de overheid op het gebied van 

regelgeving voor klassiekers. 

De FEHAC is aangesloten bij de FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) en 

vertegenwoordigt de sector wegvoertuigen in de stichting Mobiele Collectie Nederland.  

http://www.fehac.nl/

