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WOORD VAN DE VOORZITTER
Kom je net terug van vakantie, krijg je een telefoontje dat de Uitlaatklep vanavond of uiterlijk morgen
verstuurd moet worden maar er nog geen woord van de voorzitter is. Het zal een klein woordje
worden maar ik heb begrepen dat er genoeg andere zaken te lezen zijn in deze uitlaatklep. Toen ik
terug kwam van een (wat verregende) vakantie heb ik op een gegeven moment mijn mailbox
geopend en zag daar heel veel mailtjes van leden en mede bestuursleden van de Renault Vrijbuiter
Vrienden Club.
De meeste gingen over de evenementen die georganiseerd gaan worden. In de eerste plaats
natuurlijk het najaarsevenement in Brabant maar er waren ook al mailtjes over de evenementen in
2010 en zelfs voor het voorjaar in 2011 is al een voorstel. Dus over organisatorische belangstelling
hebben we voorlopig nog niet te klagen. Verder hebben we ook niet te klagen over het nog steeds
groeiende leden bestand. Onlangs heeft zich weer een nieuw lid aan gemeld. (Ferdinand Frits
welkom)
Maar met name over het komende najaarsevenement zal je in deze Uitlaatklep het nodige kunnen
lezen. Tevens wil ik jullie er op attenderen dat tijdens het najaarsevenement (op de vrijdagavond) ook
weer onze algemene ledenvergadering gehouden zal worden. Dus een reden te meer om je aan te
melden voor het evenement. Er komt nog een extra bestuursuitgave van de Uitlaatklep in de laatste
week van augustus met een officiële uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.
Ik hoop jullie allen te zien in Brabant.
Met Vriendelijke Vrijbuiter Groet,
Frans d’Olivat

VAN DE REDACTIE
Daar istie dan, de tweede uitlaatklep van de nieuwe redactie. Zoals jullie kunnen lezen hebben we
een paar nieuwe onderdelen toegevoegd, Hiermee proberen we de interactie met de leden wat te
vergroten. Wij hopen dat jullie, net als wij, de nieuwe onderwerpen een toegevoegde waarde vinden
voor ons clubblad en dat jullie ons rijkelijk zullen voorzien van links naar filmpjes, namen van
speelfilms, foto’s en andere dingen die eigenlijk niet mogen ontbreken in een volwaardig Renaultclubblad. Wij wensen jullie veel leesplezier!
Wouter en Jan

UITGELICHT
Tijdens evenementen worden leden van de RVVC Club geïnterviewd. Er wordt dan een ‘bekend
gezicht’ en (wanneer mogelijk) een nieuwkomer geïnterviewd. Met de gehanteerde vragenlijst
proberen we wat meer over de leden en hun Renault te weten te komen. Als eerste komen Frans
d’Olivat en Albert & Saskia als ‘nieuwkomers’ aan bod. Wie weet ben jij wel ons volgende slachtoffer!
Een bekend gezicht
Naam: Frans d’Olivat
Woonplaats: Sliedrecht
Beroep: Taxi chauffeur op een rolstoelbus

Wat voor Renault rijd je?
Een Renault 4 F6 1984 en Renault Scenic
Hoelang rijd je al Renault?
De Renault F6 alweer 10 jaar en in totaal al 16 jaar Renault 4
Waarom rijdt je Renault?
Ik heb bij Renault gewerkt. Ik vind het pure nostalgie
Wat zijn de charmes van jouw auto?
Het is een combi, worden erg schaars.
Hoelang ben je al lid van de club?
Vanaf het prille begin. Voor de RVVC ben ik zo’n 10 jaar lid geweest van de Renault 4 Club
Nederland.
Hoe ben je met de RVVC in contact gekomen?
Ik ben mede schuldig aan de oprichting ervan. (lachend)

Wat betekent de RVVC voor jou?
Een gezellige club. Ik kijk er 2x per jaar naar uit om met deze groep van een evenement te genieten.
De mensen zijn trouwens belangrijker dan de auto’s.
Heb je ook buiten de evenementen om contact met andere leden?
Met bestuursleden. Puur functioneel dus. Daarnaast heb ik wel veel contact met Henk Buwalda.
Ben je ook lid van andere autoclubs?
Nee.
Ga je ook naar evenementen die niet door de RVVC georganiseerd worden?
Ik ben een keer bij O,o, Renault geweest. Verder niet.
Kan je in een zin weergeven hoe het voelt om in een oude Renault te rijden?
“Trefwoorden dan maar? Nostalgie, onthaastend, gezellig, genieten eenvoud en functionaliteit.”
Gebruik je je Renault voor dagelijks verkeer?
Ja, het is de bedrijfsauto van mijn vrouw. In de toekomst wordt de auto in de winter gestald. Mogelijk
komt er dan een andere auto bij.
Wil je nog iets kwijt/heb je nog iets aan te vullen?
Ik ben zeer blij met de nieuwe instroom op de evenementen en dat er veel jongeren komen, dus het is
geen ouwe lullen club.

NIEUWKOMERS
Naam: Albert Hoving en Saskia Hamstra
Woonplaats: Steenwijksmoer en Buinerveen
Beroep: Saskia is paraveterinair en Albert is e/i engineer (zoek dat maar op via Google)

Wat voor Renault rijd je
Een Renault 4 GTL 1984
Hoelang rijd je al Renault?
Een half jaar
Waarom rijd je Renault?
Een droom is uitgekomen. Saskia wilde altijd al een Renault 4. Dankzij Albert is deze droom
uitgekomen.
Wat zijn de charmes van je auto?
De kleur, en het is een stoere auto.
Hoelang ben je al lid van de club?
Sinds januari 2009.
Hoe ben je met de RVVC in contact gekomen?
Via Harry Velthuis, na het halen van onderdelen.
Wat betekent de RVVC voor je?
Gezelligheid. We werden met open armen binnen gehaald.
Heb je ook buiten de evenementen om contact met andere leden?
Ja, met Harrie Velthuis.
Ben je ook lid van andere autoclubs?
Ja, Albert is lid van de DAF club en ze zijn (nog) van de Renault 4 club Nederland.
“Huh?! Welke club?!” (red.)
Ga je ook naar auto/Renault evenementen die niet door de RVVC georganiseerd worden?
Naar de DAF club. Mogelijk in de toekomst wel naar andere Renault evenementen.
Kun je in een zin weergeven hoe het voelt om in een oude Renault te rijden?
Een en al avontuur!
Is je Renault ook voor dagelijks gebruik?
Ja, Saskia heeft in 3 maanden al 6000 km gereden!
Willen jullie nog iets kwijt of hebben jullie nog iets aan te vullen?
Nee.

CLUBWINKEL NIEUWS: Nieuwe stickers!
De stickers waren op. Toch wel vaak hoorde je negatieve klanken over de witte achtergrond van de
eerste exemplaren. Eerst was er het idee om stickers met transparante achtergrond te maken, maar
het kan nog mooier! Ferdinand Frits Tiben, beter bekend als StickerFritz heeft het mogelijk gemaakt
om stickers zonder achtergrond voor een redelijke prijs te maken. Leden die op het Waterland
Evenement zijn geweest hebben Wouter hier vast al over gehoord. Nadat demostickers naar het
bestuur waren gestuurd, hebben we groen licht gekregen en zijn Albert-Jan en Wouter aan het
‘pellen’ geslagen om de eerste serie stickers te maken. De nieuwe stickers zijn vanaf het
najaarsevenement te verkrijgen, maar er rijden al enkele auto’s mee rond! De prijs is het zelfde
gebleven (1 euro) de kwaliteit is wel een stuk beter! De stickers worden in 1 standaard maat geleverd.
Op bestelling zijn ze verkrijgbaar tot een grootte van 60 cm hoog. Stickers tot formaat A4 kunnen
worden verstuurd. Grotere maten kunnen afgehaald worden of bij evenementen worden afgeleverd.
Wij hopen dat u deze verandering ook als een verbetering zien. Stickerfritz is lid geworden van
RVVC. Hij rijdt een nieuwe Twingo, maar dat 4-tje komt vast nog wel

WATERLAND EVENEMENT 12 t/m 14 juni 2009.
Als winnaars van de rondrit is het nu aan ons om een verslag te schrijven over het zeer geslaagde
evenement in Oldemarkt:
Natuurlijk keken we zoals elk jaar weer enorm uit naar het voorjaarsevenement dat dit keer gehouden
werd in het mooie Overijssel. Met een paar oude rotten in het evenementenvak beloofde dit natuurlijk
een topevenement te worden! Op vrijdag was dan ook iedereen er al vroeg klaar voor. Het wachten
was nog op Sabine die als enige geen vrij kon krijgen en dus nog even moest buffelen.
Meteen om vijf uur in de auto gesprongen, en gingen we in minicolonne, een viertje, een vijfje en een
Trafic op weg. Gelukkig was het voor ons een thuiswedstrijd en waren we er met een uurtje. Natuurlijk
zoals altijd weer een warm onthaal op de camping. Na veel handjes schudden en zoenen de caravan
maar eens uitgeklapt. Deze was natuurlijk weer trouw op plaats van bestemming gesleurd door Tuffie
Velthuis. Zoals elke keer weer even denken: “Hoe zat het ook allemaal weer?” Maar met zes man en
onder het genot van de eerste biertjes is het toch gelukt!
De vrijdagavond hebben we ingevuld met veel bier, veel lol en dom ouwehoeren! Oftewel ouderwets
gezellig!! Het feest ging tot in de kleine uurtjes door!
De zaterdagmorgen.. Tja daar was ie weer.. de man met de hamer… Maar bij kamperen met 3
apothekersassistenten was er gelukkig paracetamol te over! Fris en fruitig, na een goede douche en
stevig ontbijt vertrokken we rond 11 uur voor de rondrit. Een prachtig stukje Overijssel werd ons
getoond met schitterend weer!
Onderweg werd er gestopt bij het vlonderpad. Hier was even tijd voor een kopje thee met wat lekkers.
De kinderen konden genieten van het water en met een schepnetje mochten ze alle waterdiertjes
vangen. Wat een leuk gezicht, iedereen genoot! Ze kregen een kaartje mee waarop stond welk diertje
het was zodat ze wisten wat ze gevangen hadden. Er is zelfs nog een jonge snoek in het schepnetje
beland! Helaas was het alleen voor de kinderen, want ook Sabine wilde wel even heel graag wat
waterdiertjes vangen! Helaas Sabine, gewoon te oud!! Het vlonderpad was prachtig, midden door het
riet was een mooi pad uitgezet. Super stukje natuur.
Onze weg weer vervolgd en bij de plaatselijke supermarkt wat inkopen gedaan voor de barbecue. En
natuurlijk weer nieuw bier inslaan. Op de camping de rondritvragen nog even verder ingevuld. Deze
waren voor ons met dank aan Google prima te doen! Hierbij beloven we de volgende keer alleen
onze eigen kennis te gebruiken!
Na de beruchte clubtoeter werden de barbecues weer bijeen geschoven voor het avondeten. Nadat
we gezellig gegeten hadden was het tijd voor de prijsuitreiking. Vol trots mochten we de Elly Buwaldabokaal in ontvangst nemen! De zaterdagavond was eigenlijk net zo gezellig als de vrijdag!
Zondagochtend gingen we in colonne naar Giethoorn. Hier stonden twee prachtige rondvaartboten op
ons te wachten. Gelukkig zaten wij in de goede boot.. Adriaan?? ☺ Na een tocht door de prachtige
natuur van Giethoorn, met veel informatie van een enthousiaste stuurman was het voor ons tijd voor
een lekker vissie! Visje gescoord in Giethoorn en terug naar de camping. Het was nu toch echt tijd om
naar huis te gaan. Alle energie bij elkaar geraapt voor de terugweg. Gelukkig voor ons maar een
uurtje. En je raadt het al, rondje over de camping, weer een handje en weer een kusje!!
Toen de minicolonne weer aangeprutteld en weer terug naar Emmen. De rommel weer uitgepakt, en
de wasmachine aangeslingerd, nog even wat eten en daarna lekker vroeg naar bed.
We kijken terug op een super geslaagd weekend met de complimenten voor de toporganisatoren!
De bokaal heeft een prachtig plekje gekregen in de woonkamer. Deze heeft natuurlijk een dubbele
betekenis dus daarom een extra eer dat ie voor een tijdje bij ons mag staan!
We hebben ontzettend genoten!!!!
Opnieuw een handje en een kusje namens,
Rianne en Michiel, Sabine en Martijn, Pauline en Jos.

DE VIDEOTHEEK
Iedereen heeft wel eens dat eenmaal in de videotheek aangekomen, de keuze welke film te huren
lastig is. Ook zitten jullie ook vast wel eens achter de computer je af te vragen waar nu weer heen te
surfen. Voor deze groep mensen hebben wij ‘De Videotheek’ in het leven geroepen (de rest kan
verder scrollen naar het volgende onderwerp)
In de videotheek willen wij titels van speelfilms waar veel oude Renaults in voorkomen verzamelen.
Als je dan toch niet weet welke film je wilt gaan kijken, dan maar een met een hoog Renault gehalte.
Wij hebben alvast een paar films in de videotheek geplaatst. Het is de bedoeling dat jullie de lijst
aanvullen door een e-mail te sturen naar redactie@rvvc.nl. Wij hopen dat de videotheek op korte
termijn verbouwd moet worden. Naast speelfilms plaatsen wij hier linkjes in met grappige, sneue,
nostalgische filmpjes die op internet te vinden zijn, zodat de leden die niet dagelijks websites als
www.youtube.nl afstruinen wel een glimp kunnen meepikken van wat er allemaal gevonden wordt.
Ook zien wij graag dat jullie deze lijst aanvullen, door een e-mail met de link te sturen naar
bovenstaand e-mail adres. Wij hopen dat u hier veel kijkplezier aan zal beleven.
Links naar leuke filmpjes:
http://www.youtube.com/watch?v=tQG7sk6UHSc
http://www.youtube.com/watch?v=ox69uyoVMf8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Z5nf-oplNL0
http://www.youtube.com/watch?v=45mP4-o5x4s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_4AXvw_gr4g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6dt3K6Z_p-U&NR=1
Aanbevolen speelfilms:
Trafic (1971, 100 minuten, Nederland, Frankrijk, komedie)
Monsieur Hulot heeft een vernuftige campingwagen ontworpen die hij wil presenteren op de
autobeurs in Amsterdam. Door pech onderweg duurt de rit Parijs-Amsterdam acht dagen. Deze film
bijna zonder dialoog over verkeerschaos is naar Tati's maatstaven wat mat en zonder verrassingen
uitgevallen. De oorspronkelijke opzet was een co-regie met Bert Haanstra. Het scenario is van Tati en
Jacques Lagrange. Het camerawerk is van Eddy van der Enden.

Je Renault 4 verzekeren voor een lage premie
kan bij Henk den Uil te Sliedrecht
Voor slechts €65,-- per jaar ben je W.A. verzekerd
En voor je cascoverzekering betaal je slechts 1,3% van de
taxatiewaarde van je Renault 4
(* excl. Assurantiebelasting en poliskosten)
Voorwaarden: Lid van de Renault Vrijbuiter Vrienden Club
Max. aantal km. per jaar 12.000
Er zijn geen voorwaarden betreffende:
De leeftijd van de auto
Tweede auto
Leeftijd van de bestuurder onder de 23 jaar: vraag naar de voorwaarden
Ook andere Renault (en overige merken) zijn tegen scherpe prijzen te verzekeren bij:

Henk den Uil
Alle verzekeringen – Beleggingen – HypothekenFinancieringen – Pensioenen
Rembrandtlaan 12
3362 AH Sliedrecht
Tel.: 0184-415822*
Fax: 0184-429685
Mobiel tel.: 06-51405234

NAJAARSWEEKEND “PAREL IN ’T GROEN”
Het traditionele najaarsweekend gaat plaatsvinden in Brabant en wel in het groene gebied van het
toeristische Oisterwijk. Een gebied met veel bossen, heide en vennen. Wil je daar heel veel van
meemaken, dan zul je wat langer moeten blijven en veel gaan wandelen. Een aanrader voor de
liefhebber van natuur. Ook aan het Nationaal Park: de Loonse en Drunense Duinen, zullen we heel
even een stukje gaan ruiken.
Op vrijdag komen we allemaal naar camping de Boskant, een vier-sterren camping aan de rand van
Oisterwijk. http://www.campingdeboskant.nl Hier is van alles te doen, te beleven en te consumeren.
Veel vertier mogelijk voor de jeugd en natuurlijk honden toegestaan. Ook de inwendige mens kan er
versterkt worden via restaurant en snackbar. (Ze hebben er ook een winkeltje, maar niet bekend wat
er te koop is.) We hebben hier de beschikking over het voetbalveld en er wordt gezorgd voor
voldoende stroom door de campingeigenaar.
De vrijdagavond gaan we, buiten wat lekker bijkletsen en hopelijk wat zonnen, ook nog even
vergaderen vanaf 20.00 uur. Zorg dat je er bij bent! Daarna nog wat nakeuvelen en verder wat je
maar wilt. Slapen, drinken, kletsen en snacken en verzin er zelf nog maar een paar.
Op de zaterdag natuurlijk de rondrit door typische Brabantse landschappen. Veel bossen, weilanden,
dorpjes en speciale Brabantse natuur. Een rit van zo’n 80 km., niet te kort en niet te lang.
Onderweg gaan we op bezoek in Waalwijk, de streek waar vroeger veel industrie was op het gebied
van de leerlooierijen en schoenenfabricage. Die is nu bijna helemaal weg, maar er zijn nog wel een
paar kleine schoenfabriekjes over. We bezoeken hier Het Nederlandse Leder en Schoenenmuseum
en dit museum heeft een mooie collectie schoenen uit de hele wereld en nog een groot aantal
machines die uit die tijd staan. Verder valt er nog veel te bekijken, maar dat moet je zelf maar gaan
zien ter plekke en op: http://www.schoenenmuseum.nl
Onderweg kan er bij de supermarkt in Oisterwijk nog wat gekocht worden voor de gezamenlijke, maar
wel individuele, barbecue. Tijdens de barbecue vindt er nog de prijsuitreiking plaats van de rondrit en
wordt bekend wie er deze keer met de “Elly Buwalda”trofee naar huis keert. Verder natuurlijk weer
fantastische prijzen voor de eerste 3 winnaars van deze rit. In feite zijn alle aanwezigen winnaars,
alleen al omdat u aan dit leuke, onvergetelijke weekend hebt deelgenomen.
De zondag, staat in het teken van “Bier ende Vermaek”.
Officieel zullen we het weekendje om 10.30 uur afsluiten, zodat eenieder, zo snel als hij/zij het wil
naar huis kan vertrekken. We gaan rond 10.45 uur in colonne naar Moergestel voor wat drinken en
mogelijk gebak (leuke speeltuin) en daarna in colonne naar Hilvarenbeek. In dit mooie dorp met zijn
oude dorpsplein: “de Vrijthof”, vindt op die dag het bierfestival “pROOSt” plaats. Een jaarlijks
evenement dat georganiseerd wordt door Museumbrouwerij De Roos, zie de website.
http://www.museumbrouwerij.nl/
Voor wie dat wil zal er een routebeschrijving naar de camping terug, ter beschikking gesteld worden.
Het hele dorp is in een feeststemming en er kunnen bij diverse kraampjes verschillende biersoorten
geproefd worden. Verder is het museum te bezichtigen vanaf 12.30 uur, ook leuk voor de kinderen
(open monumentendag) en is de Beekse Toren te beklimmen vanaf 14.00 uur. Ook zeker de moeite
waard! http://www.debeeksetoren.nl
Verder is het voor de niet bierliefhebbers een leuk dorpje om eens wat blokjes rond te lopen, zeker
over het Vrijthof. Mooie panden en een gezellige sfeer.
Dus, zet het allemaal in je agenda en zorg dat je erbij bent!
Berrie van Mier
Jef en Nathalie Beyers

Inschrijfformulier
“Parel in ‘t Groen” 11/13 september
Natuurlijk kom(en) ik/wij kamperen:
o Ik kom alleen en maak €25,= over op rekening 593510011 tnv
RVVC Zwolle
o Wij komen met z’n tweeën en maken €30,= over op rekening
593510011 tnv RVVC Zwolle
o Wij komen met ons gezin en maken €35= over op rekening
593510011 tnv RVVC Zwolle
Het is ook mogelijk om alleen op 12 september te komen en dan de rondrit te
rijden. Ook dan graag aanmelding om verzekerd te zijn van een rallybord
o Ik kom alleen op zaterdag en maak €7,50 over op rekening
593510011 tnv RVVC Zwolle
o Wij komen met z’n tweeën op zaterdag en maken €10,= over op
rekening 593510011 tnv RVVC Zwolle
o Wij komen met ons gezin op zaterdag en maken €12,50 over op
rekening 593510011 tnv RVVC Zwolle
Vul het inschrijfformulier zo snel mogelijk (in ieder geval voor 3 september
om verzekerd te zijn van een rallybord) in en stuur dit naar:
Henk Buwalda
Meekeshof 23
9089 BC Wytgaart
of naar:
info@rvvc.nl

KINDERPAGINA
De redactie van de RVVC wil de kinderpagina graag uitbreiden. Aangezien wij echter helemaal niet
grappig zijn, vragen wij jullie je leukste moppen te mailen naar redactie@rvvc.nl Als de mop niet te
schuin is, zullen wij hem plaatsen in de volgende uitlaatklep. Ook als jullie een mooie tekening van
een Renault hebben gemaakt waar je zo trots op bent dat iedereen hem mag zien, stuur ze dan in!

Moppen
Er is brand in een huis. De brandweer komt eraan en probeert een oud vrouwtje te redden. Een
brandweerman gaat de ladder op en zoekt naar de oude mevrouw. Uiteindelijk kan hij haar vinden en
loopt met de vrouw naar de ladder. “Even op uw tanden bijten oma, dit is zo voorbij”, zegt hij. “Oh
nee,” antwoordt de oude dame, “dan moeten we weer naar boven, want mijn gebit ligt nog in de
badkamer.”
Een moeder loopt met haar dochtertje in de dierentuin. Dan komen ze bij de apen. Zegt het
dochtertje: “Hé, die aap lijkt precies op oom Geert.” Haar moeder antwoordt: “Dat mag je niet
zeggen!” Dan zegt het dochtertje: “Nou en, die aap hoort het toch niet”.

