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Beste vrijbuiter vrienden,

Allereerst wil ik natuurlijk Frans hartelijk
bedanken voor het voorzitterschap van de
afgelopen vijf jaar. Frans heeft dit op een
leuke en prettige manier gedaan.

Onze eerste vijf jaar hebben we prima door-
staan met een vrijwel constant ledental. 
Op de laatste bestuursvergadering hebben
we als bestuur een prima basis uitgezet voor
de komende jaren.
Albert Vlietstra blijft doen wat hij al goed
deed, namelijk de pen-
ningen bewaken.
Wim Meester het
secretariaat en Wilma,
u weet wel van de lek-
kerste koffie, die heeft
beloofd dat ze Wim
daar mee gaat helpen.
Martijn Brouwer en
Sjannien Pennings wor-
den algemeen
bestuurslid.

Omdat een mens niet te veel petten op moet
zetten, hebben we Richard Alberts gevraagd
om coördinator evenementen te worden. 
Verder hebben we natuurlijk nog de site, die
vijf jaar terug prima voldeed, maar nu niet
meer van deze tijd is. Daarom is er voor
gekozen om een nieuwe site te gaan/laten
bouwen.
Bij een nieuwe site hoort natuurlijk ook een
nieuwe webmaster, Michiel Komies heeft
aangeboden om dit op zich te nemen, maar
dan wel als clublid. 

Voordat ik het vergeet wil ik natuurlijk ieder-
een die gewoon blijft doen wat ze al deden
ook hartelijk bedanken, Albertjan en Marlies
van de clubwinkel, Jos en Pauline voor het
meebrengen van de tent en natuurlijk Wim
en Wilma voor de koffie en Frans voor de
ledenkaarten.

Met vrolijke Vrijbuiter Groet

Hen k Buwalda

Clubinformatie Van de voorzitter



Het is zomer!!! Uhh, elders in Europa dan,
waarschijnlijk.
Toch hebben we wel al een aantal zeer
mooie dagen gehad. Met het voorjaarseve-
nement hebben we bijvoorbeeld veel geluk
gehad (behalve met het voetballen. Egoland
verloor van Legoland). De voorspellingen
bleven tot vlak voor het evenement slecht.
Toch hebben we tijdens het evenement
maar een paar spettertjes regen gehad en 1
te harde windvlaag. Gelukkig heb ik
(Wouter) de lak van de partytent van onze
ex-voorzitter van mijn auto af kunnen poet-
sen. Frans, mijn lak mag je houden. Wordt
de partytent veel mooier van! In deze uitlaat-
klep kan je een stukje lezen over het voor-
jaarsevenement van de winnaars van de Elly
Buwaldabeker.

Voor het voorjaarsevenement aan was Oh,
oh Renault waar ik (Wouter nog steeds) voor
het eerst naar toe ben geweest. In deze
Uitlaatklep een korte impressie van mijn
beleving van Oh oh Renault.   
Verder is de rubriek ‘een bekend gezicht’
terug. In deze editie is Rene aan de beurt,
die tijdens het voorjaarsevenement zo vrien-
delijk was om in zijn drukke schema wat tijd
voor de redactie over had. Wij hebben tij-
dens dat evenement geen nieuw lid voor de
laptop weten te strikken, maar het is de
bedoeling dat beide rubrieken weer 2x per
jaar een vast item worden (na de evenemen-
ten).

De zomer (hoewel het er meer op lijkt dat
we richting een klimaat van 2 seizoenen
gaan) raast alweer hard voorbij. Voor je het
weet kunnen de wagentjes ingepakt worden
voor een tripje naar de zuiderburen. Eindelijk
eens niet zo’n lange rit voor Jef en Nathalie.
In deze uitlaatklep staat alvast het aanmeld-
formulier voor het najaar evenement.
Najaarsevenement? He, laat het eerst maar
eens zomer worden. Martijn en Sabine zijn
al op vakantie geweest en ik (ja, ja Wouter)
typ dit voorwoord van de redactie op de een
na laatste treinreis naar huis voordat ik op
vakantie mag. Wel naar een van de natste
plekken van Europa. 

De redactie wenst een ieder van jullie hierbij
veel leesplezier en voor degene die nog op
vakantie gaan, veel plezier! Hopen op mooi
weer!

Wouter, Sabine & Martijn

De locatie voor her najaarsevenement is let-
terlijk een grensgeval. Exact op de grens
van Nederland en Belgie ligt camping ' t
Noewe Brook. De camping is net overgeno-
men en nog een beetje back to basic.
Toiletgebouwen zijn een beetje verouderd,
maar wel schoon. Maar ouderwets kampe-
ren is voor onze club natuurlijk geen pro-
bleem !

Even voorstellen: de campingeigenaar
Op het mooiste plekje van Thorn, omgeven
door prachtige natuur en zeldzame dieren
en vogels, hebben wij een unieke stek
gevonden waar wij U als gast van harte wel-
kom mogen heten!
Wij zijn Jan en Pauline, onze eigen kinderen
maar ook de jongeren die aan onze zorgen
zijn toevertrouwd helpen meeop de cam-
ping.Jongeren die door omstandigheden
kansen gemist hebben en die in ’t Noewe
Brook hard hun best doen en noodzakelijke
vaardigheden aan te leren om zich zo, stap-
je voor stapje, alsnog op een fijne toekomst
te kunnen richten.
Met Ben en Jeffrey, onze koks, gaan we hier
in ’t Noewe Brook met zijn allen de uitdaging

Van de redactie

Een grensgeval
14-16 september 2012



aan om lekker eten & drinken, zorg & gezel-
ligheid hand in te laten hand gaan!!
Een leuke gezellige camping volgens ons,
met ook nog een goed doel !!

Voorlopig programma
vrijdag: tentje bouwen of pootjes uitdraaien
en bijkletsen maar!!
Zaterdag: rondrit (start 11 uur) Deze zal
voornamelijk door België gaan, aansluitend
de clubwinkel leeg kopen.
Zaterdagavond: gezamenlijk je eigen eten
klaar maken op je barbecue of skottelbraai
o.i.d.
Zondag: rondleiding door het witte stadje
Thorn. 

Contactgegevens
Café-Brasserie camping ’t Noewe Brook
Kessenicherweg 20
6017AA Thorn
T. +31 475 56 1914
F. +31 475 56 4145

Het inschrijfformulier vind je op de laatste
pagina, of ga naar www.rvvc.nl. Tot ziens op
de grens!Beste Vrijbuiter Vrienden ,

Ja, het is zover! Alle vele malen heb ik aan-
gekondigd dat ik zou stoppen met mijn
bestuurstaken binnen de Renault Vrijbuiter
Vrienden Club en nu is het zover na 6 jaar
trouwe dienst. 
Via deze weg wil ik in de eerste plaats de
mensen bedanken die met mij de afgelopen
periode in het bestuur van de RVVC gezeten
hebben voor de hele fijne en vooral gezelli-
ge samenwerking. En in de tweede plaats,
maar zeken niet de laatste plaats, alle leden
van de RVVC die mij het vertrouwen hebben
gegeven zodat ik de taak van voorzitter met
veel plezier heb kunnen vervullen.
In het bijzonder  denk ik dan ook aan de
leden die de  evenementen hebben georga-
niseerd en ook de uitvoering daarvan op
zich genomen hebben. Er is tot nu toe geen
evenement geweest waar we, Henriette en
ik, van gezegd hebben dat het minder gezel-
lig was dan andere evenementen van de
RVVC. Natuurlijk wil ik ook mijn beste advi-
seur, Henriette, bedanken.  

Ik wens het nieuwe bestuur, Henk, Albert,
Sjanien, Wim en Martijn veel sterkte toe met
het verdere verloop van de RVVC, en ik heb
er het volste vertrouwen in dat dat helemaal
gaat lukken. Ik mocht de eerste bestuursver-
gadering van het nieuwe bestuur nog aan-
wezig zijn en daar zijn al weer een aantal
ambitieuze plannen op tafel gekomen zoals
b.v. het ontwikkelen van een nieuwe websi-
te, en nog betere uitvoering van de
Uitlaatklep en vele andere zaken.
Natuurlijk blijven we gewoon, voor zover
onze gezondheid dat toelaat, deelnemen op
aan de evenementen en verheugen ons
alweer op het weekend in september over
de grens. Ook heb ik al aangekondigd zeer

Bericht van de
EX-voorzitter

http://www.rvvc.nl/evenement-het-grensgeval-evenement-14-15-16-september-2012


nadrukkelijk op de algemene ledenvergade-
ring aanwezig te zullen zijn. (Dus nieuw
bestuur: Pas Op )
Nogmaals: Allen hartelijk dank voor de hele
fijne samenwerking en ik zal nog lang met
veel plezier aan deze periode terug denken.

Met Vriendelijke Vrijbuiter Groet,

Frans d’Olivat

Het moest er toch eens van komen, Oh, oh
Renault is zo dichtbij voor mij, maar was er
nog nooit geweest. Nu dit jaar de Renault 5
‘in the picture’ stond, moest ik er natuurlijk
wel naar toe, maar eerst nog een stickerset
bij Stickerfritz laten maken voor de R5
Baccara van Martijn Brouwer.
Ik had met Sake afgesproken op parkeer-
plaats ‘De Witte Molen’ net buiten
Groningen. Hij stond daar al een tijdje te
wachten, want bij Stickerfritz kom je vaak
niet snel weg. Er moet altijd even grappen
gemaakt worden en wat gekletst.
Voordat we in Ommen aankwamen hadden
we nog een tussenstop in Tynaarlo waar ik
een trekhaak voor Jaap Wagenmaker moest
ophalen. Deze heb ik aan Albert meegege-
ven die de volgende dag een vergadering
had met Wim Meester… Heerlijk, zo’n net-
werk! Ik hoop wel dat hij is aangekomen en
niet door een van de schakels voor eigen
gewin weggesluisd is haha. 
Sake wist gelukkig de weg naar het terrein
waar Oh, oh Renault gehouden werd,
anders had ik waarschijnlijk nog wel tijd
moeten zoeken. We waren aan de late kant,

waardoor mijn 5 niet meer op het hoofdter-
rein mocht, maar op een bijveldje gepar-
keerd kon worden.  
De vijfjes waren goed vertegenwoordigd. Erg
leuk om de grote stoere broers van mijn kar-
retje te zien (de Turbo 1 en 2 en de alpine
turbo’s natuurlijk). Verder stond er veel
ander mooi spul uit onze geliefde franse
fabriek. Ook types die ik nog niet eerder
gezien had, zoals de Ramler’s waar ik in
eerste instantie zo voorbij liep omdat ik
dacht dat het ‘gewone’ oude Amerikanen
waren. 
Uiteraard waren er weer bekenden van onze

club zoals Albert en Richard, maar ook een
oud bekende Stephan Ruitenbeek (ook van
onze club, maar lang niet gezien). Beetje
kletsen, stickers en trekhaak afleveren, een
broodje bal met veel teveel satésaus gege-
ten (leek wel een slachtpartij), nog een keer
de mooie bolides langs lopen en wat onder-
deeltjes voor mijn vijfje kopen. 
Ik vond Oh, oh Renault wel een leuk tussen-
evenementje om tussen onze evenementen
door weer wat  RVVC-leden tegen te komen.
Een opwarmer voor ons evenementensei-
zoen. Het is alleen wat klein in opzet, zodat

Mijn 1e keer
Oh Oh Renault



je als je bijgekletst bent en 3 keer een rond-
je langs de auto’s hebt gelopen, je alles wel
gezien hebt. Ik was dan ook na zo’n 3 uur
weer van het terrein af. 
Volgend jaar weer naar Oh, oh Renault? Ik
denk het wel, maar het is voor mij niet een
evenement waar ik beslist ieder jaar naar
toe wil.

Wouter

Soms doe je wel eens iets wat niet helemaal
de bedoeling zal zijn. Ook tijdens evene-
menten. Degene die het voorjaar bij hebben
gewoond, hebben vast een idee waar deze
Renault 4 iets verder dan de parkeerplaats
is gereden. 

Het levert wel een erg mooi plaatje op.
Het mooie is dat het lijkt of met een viertje
zulke dingen ineens geaccepteerd zijn. Er
was een wielertoertocht. Wij reden op hun
pad (waar je eigenlijk niet mocht komen) de
wielrenners tegemoet. In plaats van
gescheld en kwade gezichten zoals je bij
iedere andere auto zou verwachten, zagen
we ze stuk voor stuk glimlachen.
En kom je met iedere andere 4x4 auto bij de
Uchgelerberg, denk ik niet dat je even die
bult op mag rijden.

Leuk zo’n Renault 4!

Wouter

Op 11 en 12 mei j.l. was er bij Renault dea-
ler Terwolde in Emmen een bedrijfsauto-
show.
De nieuwste modellen van o.a. de Kangoo,
Trafic en Master stonden er opgesteld en de
show was opgezet met de nadruk op duur-
zaamheid.
Bij de voorbereiding ervan, was het idee
gekomen om die duurzaamheid te bena-
drukken met een bedrijfsauto van tenminste
25 jaar oud. En dan geen Express of zoiets,
maar een bestelwagenvariant van de karak-
teristieke R4.
Zo kon het gebeuren dat ik benaderd werd
of ik iemand kende met een mooie F4 of F6,
die de auto voor die beide dagen beschik-
baar wilde stellen als blikvanger in de show-
room.
Na het aanschrijven van een aantal mij
bekende F4- en F6-bezitters, kwamen er
positieve reacties van Merk van der Meij uit
de Friese Noord West hoek en van glasser-
vice Ensing uit Peize, die zijn reclame F4 

Een mooi plaatje

Bedrijfsautoshow



ter beschikking wilde stellen.
Enkele foto's van beide auto's werden naar
Terwolde gemaild en mede gelet op de
afstand viel hun keuze op de beige F4 van
Erik Ensing.
Ze hebben zelf zorg gedragen voor het
halen en brengen van de wagen en glim-
mend gepoetst stond hij te pronken in de
showroom.
Ik had de verkoopmanager nog gevraagd
om een stukje voor ons clubblad, maar dat
is er helaas niet van gekomen. Wel werden
mij nog een paar foto's gemaild, van een
moment voordat de show van start ging. Zo
krijgen jullie toch een beeld van de aankle-
ding ervan. 

Jammer dat er geen foto's bij waren met
bezoekers erop, want we hadden graag die
blikken van de ondernemers uit de zuidoost-
hoek van Drenthe willen zien....
Erik en Merk namens Terwolde en zeker ook
namens mij hartelijk dank voor jullie bereid-
willigheid. 

Harry Velthuis

Beste Renault Vrijbuiter Vrienden,

Zoals een aantal weken geleden door ons
medegedeeld, waren wij druk bezig met een
compleet vernieuwde website voor onze
club. Nu kunnen wij met trots melden dat de
compleet vernieuwde website te vinden is op
het vertrouwde adres http://www.rvvc.nl/

Neem bijvoorbeeld een kijkje in het compleet
vernieuwde foto album, of lees al vast de
informatie voor het aankomend evenement!
Daarnaast is het vanaf nu mogelijk om je
online aan te melden voor evenementen, 
of een polo te bestellen via de website! 

Website vernieuwd!



LET OP!! 
Het kan zijn dat de de oude website van de
rvvc nog in het cache geheugen van uw pc
zit. Als u dan naar de url http://www.rvvc.nl/
gaat kunt u de oude site nog te zien krijgen.
Hoe u dit kunt verhelpen, staat vermeld in
de bijlage bij deze Uitlaatklep.

Veel plezier op de nieuwe website van de
Renault Vrijbuiter Vrienden Club!

Met vriendelijke groet,

Michiel Komies
Webmaster

Naam: Rene
Woonplaats: Apeldoorn
Beroep: Ambulancechauffeur
Vraag: Wat voor Renault rijd je? Scenic 2
liter 16 klep automaat, Renault 4 uit 1965 en
een Renault 4 uit 1979.
Vraag: Hoelang rijd je al Renault? Zo’n 20
jaar. Al 17 jaar in de Renault 4 van 1965.
Vraag: Waarom rijd je Renault? Het is een
leuk, eigenwijs merk.
Vraag: Wat zijn de charmes van jouw
auto? Het model, de eenvoud het plezier
wat je erin hebt. Het gevoel van ‘ik zit in mijn
viertje’ .
Vraag: Hoelang ben je al lid van de club?
Vanaf het begin en van de Renault 4 Club
Nederland was ik lidnummer 314, dus al een
hele tijd.
Vraag: Hoe ben je met de RVVC in con-
tact gekomen? Ik zou het niet meer weten
haha.
Vraag: Wat betekent de RVVC voor je?
Gezelligheid en oude vrienden.
Vraag:  Heb je ook buiten de evenemen-
ten om contact met andere leden? Ja, met
Tonny en Harry, met Richard en Ronnie.
Vraag: Ben je ook lid van andere auto-
clubs? Zo ja, welke en waarom? Nee,
alleen van de RVVC.
Vraag: Ga je ook naar auto/Renault eve-
nementen die niet door de RVVC georga-
niseerd worden? (welke) Soms, naar Oh,
oh, Renault. Ik werk onregelmatig en kan
daardoor vaak niet.

Vraag: Kan je in een zin weergeven hoe
het voelt om in een oude Renault te rij-
den? Het is elke keer weer een belevenis
en fantastisch om in zo’n auto te rijden.
Vraag: Wil je nog iets kwijt/heb je nog
iets aan te vullen? De RVVC moet blijven
zoals hij is en mijn Renault 4 moet blijven rij-
den.

Beste Vrijbuiters,

Zoals gebruikelijk een verslag van de win-
naars van de rondrit.
De Drentsche Dames  hebben enorm geno-
ten van de mooie Veluwe en zijn dieren,
al hebben we niet alle Big Five gezien. Rond
een uurtje of 11 verschenen wij fris en fruitig
vol goede zin  met een fanatiek ro(n)kende 4
aan de start. Klaar om de wilde dieren te
spotten met de verrekijker in de aanslag, al
vlug maakten wij de eerste stop bij de water-
val om te achterhalen hoe het waterrijke
gebied aan onze rechterhand heet we heb-
ben veel mogelijke opties gezien maar het
enige echte antwoord konden we helaas niet
van een bordje overnemen. Na niet al te
lang rijden bereikten we natuurgebied Het
Leesten waar  we de koffie/thee stop met
een heerlijk veluws appeltaartje konden nut-
tigen. Naast veel natuur konden we tijdens
de rondrit ook veel cultuur opsnuiven; we
kwamen langs een ereveld in Loenen waar
veel oorlogsslachtoffers begraven liggen,
station Beekbergen  van de Veluwse

Uitgelicht/Een nieuwkomer

Weekend op de Veluwe

http://www.rvvc.nl/evenement-het-grensgeval-evenement-14-15-16-september-2012


Stoomtrein Maatschappij het traject is onder-
deel  van de “Koning Willem 3 lijn” die officieel
van Dieren via Apeldoorn richting Zwolle loopt,
al is het traject Apeldoorn- Zwolle helaas opge-
broken, het zendgebouw van Radio Kootwijk en
het Aardhuis dit prachtige gebouw werd
gebouwd in opdracht van Koning Willem 3
(anno 1861). Rondom het Aardhuis ligt een
wildpark waar we toch nog wild van dichtbij
konden bekijken en mooie plaatjes konden
schieten. Van herten met mooie geweien en
van pyamajasjes. Wij kijken terug op een zeer
geslaagde rondrit met de complimenten voor
de organisatie de rit was niet te lang en de
hoeveelheid vragen was dusdanig dat we ook
echt van de omgeving konden genieten.
Al met al een topweekend en in september zijn
wij weer van de partij!!!

Vele Vierlijke Vrijbuiter groetjes,

Sabine en Pauline

Er komt een man aangereden bij de benzine-
pomp en zegt tegen de pompbediende: "Doet u
maar Euro." De bediende begint te tanken, kijkt
in de auto, en ziet drie pinguins achterin zitten.
"Hoe komt u aan die pinguins?", vraagt de
pompbediende. "O," zegt de man, "Ik zag ze
staan op de kruising. En omdat ik van de
Dierenbescherming ben, heb ik ze maar mee-
genomen. Maar eerlijk gezegd weet ik niet wat
ik met ze moet doen." Zegt de pompbediende:
"Neem ze mee naar Artis." "Da's een goed
idee," zegt de man. Een week later komt de
man weer tanken. De pompbediende kijkt in de
auto en ziet achterin drie pinguins zitten: zon-
nekleppen op, strandballen bij zich... Zegt de
pompbediende: "Ik dacht dat u ze naar Artis
zou brengen...?" Zegt de man: "Dat heb ik ook
gedaan! Dat was een prima tip, leuke dag
gehad. Maar vandaag gaan we naar
Zandvoort!"

Er komt een konijn bij de bakker en vraagt:
"Bakker, heeft u ook worteltjestaart?" "Nee, het
spijt me," zegt de bakker, "worteltjestaart heb ik
niet." De volgende dag komt het konijn weer
langs en vraagt: "Bakker, heeft u worteltjes-
taart?" "Nee," zegt de bakker, "worteltjestaart
heb ik niet." Elke dag komt het konijn om wor-
teltjestaart zeuren, en de bakker wordt het zo
zat dat hij een worteltjestaart bakt. Als de vol-
gende dag het konijn weer langskomt, vraagt
'ie: "Bakker, heeft u worteltjestaart?" "Ja," zegt
de bakker. Zegt het konijn: "Vies he?" 

Wat krijg je als je een pitbull kruist met een
giraffe? Een waakhond die over de schutting
kan kijken. 

De kinderhoek



Een breedbek-kikker loopt door de wei en komt
een paard tegen. Pratend met zijn brede bek,
vraagt de kikker aan het paard: "Wat eet jij zo
de hele dag?" "Gras," zegt het paard. "O," zegt
de breedbek-kikker, "da's interessant". En hij
loopt weer door. Komt 'ie een konijn tegen en
vraagt: "Wat eet jij zo de hele dag?"
"Klavertjes," zegt het konijn. "O," zegt de
breedbek-kikker, "da's interessant". En hij loopt
weer door. Komt 'ie bij een ooievaar. "Wat eet
jij zo de hele dag?" vraagt de breedbek-kikker.
"Breedbek-kikkers," zegt de ooievaar. Zegt de
breedbek-kikker met een toegeknepen mondje:
"Nooit van gehoord!" 

Elke Sudoku puzzel bestaat uit een groot vier-
kant met 6 mini-vierkantjes. 
Een aantal cijfers zijn gegeven om je op weg te
helpen. 
Voor het oplossen van de puzzel gelden de vol-
gende twee regels:
* In elke rij (horizontaal) en elke kolom (verti-
caal) van het totale vierkant mag een gekozen
getal (1 tot en met 6) telkens maar één keer
voorkomen.
* Binnen één mini-vierkant mag een getal (1 tot
en met 6) ook maar één keer voorkomen.

Alle onderstaande woorden zitten horizon-
taal, verticaal of 
diagonaal verstopt in de puzzel. Streep ze
door en maak van de overgebleven letters
het puzzelwoord.

bal emmer kasteel strand zon bikini ys
grens schelp tent zwemmen boot hotel
schepjes wandeling duinen huisje sorbet

Woordzoeker

Sudoku



Camping 't Noewe Brook, Kessenicherweg 20, 6017AA Thorn 

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 15 september te komen en  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 593510011tnv 

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 (voor 1 september)
om verzekerd te zijn van een rallybord) in en stuur dit naar:

Coördinator evenementen     
Richard Alberts 
Westerstraat 28  
8011 CG Zwolle

of naar:
info@rvvc.nl

Inschrijven kan ook op www.rvvc.nl

Inschrijfformulier
Grensgeval 14-15-16 september

http://www.rvvc.nl/evenement-het-grensgeval-evenement-14-15-16-september-2012

