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Vorig jaar schreef ik dat dit wellicht de laatste
keer zou zijn dat ik dit woordje op papier zette
omdat er na de algemenen ledenvergadering
wellicht een nieuwe voorzitter zou zijn, maar
nee hoor, jullie hebben het toch weer een jaar
met mij als voorzitter moeten doen. Nou is dat
voor mij geen straf geweest omdat ik nog
steeds onze Renault Vrijbuiter Vrienden Club
een zeer warm hard toe draag.
Ik wil echter nu weer aan alle leden een dringend verzoek doen om eens na te denken over
een functie binnen het bestuur want volgens
het huishoudelijk reglement zijn er 4 van de 5
bestuursleden in principe niet meer herkiesbaar
om dat van twee bestuursleden de termijn van
4 jaar vorig jaar al verstreken was( Albert en
ondergetekende) en van twee van de bestuursleden is dat dit jaar het geval (Wim en Wilma).
Wilma heeft ook aangegeven ook geen gebruik
meer te willen maken van de eventuele uitloop
van nog eens vier jaar zo als dat in het huishoudelijk reglement beschreven staat.
Let wel, de tijd gaat dringen want er is inmiddels een bestuursbesluit genomen om de algemene ledenvergadering te houden op de vrijdagavond voor het voorjaarsevenement i.p.v.
het najaarsevenement. In de vorige uitlaatklep
heb ik namens het bestuur het idee geopperd
om dit aan de leden voor te stellen en jullie
konden daarop reageren tot 1 mei j.l. Daar er
slechts één reactie op binnen gekomen is, en
die was positief. Dus de algemene ledenvergadering is dit jaar op vrijdag 17 juni.
Een officiële uitnodiging van het bestuur volgt
nog over een paar weken in een speciale
bestuurseditie van de Uitlaatklep.

Ik heb begrepen dat in deze Uitlaatklep weer
heel wat wetenswaardigheden te lezen valt o.a.
over alles wat jullie willen weten betreffende de
evenementen die geweest zijn (b.v. de tentoonstelling in Brussel over 50 jaar Renault 4) maar
ook die nog moeten komen( b.v. het voorjaarsevenement in Noord Holland) kortom voor jullie ligt weer een hoop leesplezier
Ik hoop velen van jullie te zien op de komende
algemenen ledenvergadering en daarna op het
evenement en wellicht wel eerder bij Oh Oh
Renault in Ommen op 28 mei a.s.

over hun rally-avonturen met de groene
Rernault 4 F6.
Ook komt er een stukje over een bijzondere
Renault Caravelle. Kent u iemand met een bijzondere Renault welke waardig is om in de
Uitlaatklep te tonen en aandacht te geven, laat
het ons weten!
Veel leesplezier gewenst!

Wouter, Sabine & Martijn
Filmfigurant

Met Vriendelijke Vrijbuiter Groet,

Frans d'Olivat
Van de redactie
Het kampeerseizoen is weer begonnen. In april
hebben we een aantal zeer mooie dagen
gehad. Laten we hopen dat dit weer zich voortzet tot in september. (Wel af en toe een bui,
anders ziet alles er in Zeeland zelfs dor uit
straks)
De eerste hordes van de zelfde autotypes zijn
alweer gespot op de snelwegen, oftewel ook
het autoclub seizoen is begonnen. Voor veel
van onze Renaultliefhebbers zal de aftrap
plaatsvinden met Oh Oh Renault. Toch zijn er
al enkele leden van ons er op uit geweest om
het jaar dat de Renault 4 50 jaar bestaat te vieren. Zo heeft Ronnie een stukje geschreven
over de tentoonstelling in Brussel.
Helaas voor mij (Wouter) zal 2011 zonder
RVVC evenementen voorbij gaan. Andere 'verplichtingen' hebben doen besluiten een jaartje
evenement vrij te moeten zijn. Met pijn in mijn
hart, dat wel. Gelukkig heeft de redactie 2 nieuwe leden die de boel tijdens de evenementen
scherp in de gaten zullen houden en ieder
nieuwtje, gerucht, etc zullen noteren. U bent
gewaarschuwd!
Wij van de redactie hopen dit evenementenseizoen veel stukjes van jullie te ontvangen over
de diverse evenementen (van de RVVC en
daar buiten). Dat moet te doen zijn, aangezien
er dit jaar veel te beleven valt.
In een volgende uitlaatklep zal Team
Green4ward een uitgebreid verslag insturen

Op 17 maart werd ik gebeld door iemand van
de productie van de film “De Heineken
Ontvoering” of ik de volgende dag om 9 uur in
Vierhuizen kon zijn met m'n R5. Er zouden dan
opnamen worden gemaakt voor de film waarbij
mijn auto mocht figureren.
De echte ontvoering van Freddy Heineken en
zijn chauffeur was in 1983 en voor de film
waren dus ook auto's nodig die bij die tijd pasten. Mijn R5 automaat (1980) voldeed dus
prima.
In Vierhouten had de productie van de film een
locatie gevonden die dienst zou doen als bungalow van Heineken. Er zouden binnenopnames worden gemaakt en er zouden de opna-

mes worden gemaakt dat Heineken (gespeeld
door Rutger Hauer), na zijn bevrijding, weer
thuiskomt.
Op vrijdagmorgen vroeg reed ik onder een
waterig zonnetje naar Vierhouten. Toen ik bij de
opgegeven plaats aankwam was het een gezellige drukte in en om de villa: er waren mensen
bezig met verlichting en met geluid, er waren

standaards met kleding waar de figuranten de
kleding konden kiezen en natuurlijk was er ook
een tent waar de inwendige mens kon worden
versterkt met ondermeer prima koffie.
Nadat ik mijn contactpersoon had gevonden
werd me verteld wat de bedoeling was: bij de
bungalow zou de thuiskomst van Freddy
Heineken, na zijn gijzeling, worden gefilmd. De
auto's moesten op de oprijlaan worden geparkeerd, als zijnde de auto's van de opgekomen

pers (radio, dagbladjournalisten, persfotografen
ed) die zich bij het toegangshek van de villa
hadden verzameld om de terugkomst van
Heineken te verslaan.
De opgeroepen auto's werden opgesteld op de
oprijlaan (naast mijn R5 waren er een Hyundai
Pony; 2 Volvo's en een paar Mercedessen, ook
waren er een aantal Volkswagens vermomd als
politieauto's). Sommige auto's moesten nog wel
worden voorzien van een kenteken behorend
bij de tijd waarin de film speelde, ook moest
een Mercedesbus nog worden bestickerd als
NOS-reportagewagen.
Het lange wachten ging toen beginnen. Er was
eerst gezegd dat de buitenopnames 's morgens
zouden worden gemaakt, maar men bleek op
het laatste moment het programma te hebben
omgegooid en er werden eerst opnames
gemaakt in de villa, helaas zagen wij buiten
hier niets van. De tijd werd gedood door met de
eigenaren van de overige auto's een beetje bij
te praten, een beetje rond te kijken op het terrein van de villa. Gelukkig werd er door de

catering ook nog een erg lekkere warme maaltijd geserveerd.
Tegen 4 uur, het was ondertussen begonnen
met regenen, was er eindelijk enige activiteit
buiten: de buitenopnames zouden worden
gemaakt. Eerst werd opgenomen, vanaf buiten,
dat Heineken in een politiebusje terugkwam bij
zijn huis en hier werd opgewacht door de opgekomen pers (deze figuranten hadden ook al de
hele dag gewacht tot ze eindelijk mochten
optreden). Hierna moest het busje van binnen
ook worden aangepast zodat er ook binnen het
busje nog enkele opnames konden worden
gemaakt. Toen alle opnames enkele keren
waren gefilmd, het was ondertussen _ zeven
geworden, kon ik in het donker weer naar huis
rijden.
En nu maar hopen dat de R5 in de eindmontage ook in beeld komt: de film komt eind 2011
uit.

Albert
Markermeer-evenement
17-19 juni 2011
Hallo vrijbuiter-vrienden.
Na een lange koude winter, en nu weer zomerse temperaturen, beginnen de kampeer gevoelens al weer te kriebelen. We zijn al weer druk
bezig om het voorjaarsevenement te organiseren en hebben er erg veel zin in.
Wij denken een mooie locatie te hebben

gevonden, aan de
kust van het
Markermeer.
We zijn te gast op
camping-jachthaven Uitdam, in het
Noord Hollandse
plaatsje ( u raadt
het al) Uitdam,
waar we een groot
veld tot onze
beschikking hebben.
Er zijn op de camping een restaurant, snackbar en
een winkeltje aanwezig, waar u broodjes kunt bestellen. Uitdam
is een kleine plaats, gelegen tussen
Monnickendam, en Marken,en onder de rook
van Amsterdam.
Programma:
Vrijdag
Op vrijdag zullen geleidelijk de auto's binnendruppen, en met veel geklets, zal men zijn, of
haar slaapplaats opbouwen. 's Avonds hebben
we, voor het eerst op een voorjaarsevenement,
de Algemene Leden Vergadering.
Daarna hebben we vast nog wel tijd voor een
borreltje in de clubtent.
Zaterdag
(Lekker vroeg) opstaan en een bakkie halen, bij
Wilma.Om ongeveer 10:30 gaan we van start
met de rondrit, die door de vele dorpjes zal
gaan. Er zullen vragen beantwoord moeten
worden, en een spelletje gespeeld moeten worden om zo de Elly Buwalda Bokaal in de wacht
te slepen. Onderweg krijg je koffie/ thee en
komen we langs een supermarkt, waar de nodige boodschappen gehaald kunnen worden.
Houd er rekening mee dat er geen georganiseerd buffet komt. 's Avonds kan een ieder
zijn/haar prakkie bbq-en, skottelen, bakken of
braden en zal de prijsuitreiking plaats vinden.
Verder hopen we nog tot de vroege uurtjes,
van een zwoele avond en nacht te genieten.
Zondag
De zondag zijn we er nog niet helemaal uit wat
we gaan doen. Dus dat blijft nog even geheim.

Het adres van de camping:
Camping-Jachthaven”Uitdam”
Zeedijk 2
1154 PP Uitdam
www.campinguitdam.nl
Voor verdere vragen: Wim/Wilma Meester
wim.wilma.meester@kpnmail.nl
Dus lieve mensen, zorg dat je er bij bent, om
van dit evenement mee te genieten. De opgavebon vind je op de laatste bladzijde.

Wim & Wilma
Renault 4 tentoonstelling
Brussel
Brussel, mijn eerste feestje omtrent de verjaardag van onze vertrouwde 4, maar eerst op
zaterdag via een omweg naar Grimbergen voor
mijn eerst kampeerevenement dit Jaar .Met
een omweg omdat ik eerst een “nieuw” kampeermiddel ga ophalen in Belgisch Limburg, en
echte ouderwetse daktent van een jaar of 30
oud, dit wordt mijn overnachtingsplek voor een
aantal R4-vieringen dit jaar.
Op de camping met overwegend luxe campers
staat 1 Viertje, Berrie was net voor mij gearriveerd, en in de avond zou Harry en Tonny nog
volgen. Na de welkomstborrel zijn Berrie en ik
even op zoek gegaan naar een paar caches in
de buurt ofwel even wezen geocachen, een
andere zeer besmettelijke hobby van mij . Bij
terugkomst waren Harry en Tonny reeds gearriveerd, waarna we met z'n vieren even de plaatselijk horeca op gezocht hebben. Nadat we
teruggekeerd waren werden we op z'n Vlaams
door Jef en Nathalie met een echte grimberger
biertje verwelkomt .
Na een redelijke nacht (luchtbed twee keer
opgeblazen, het was gelukkig maar een klein
gaatje waardoor hij langzaam leeg liep) in mijn
“nieuwe” slaapplek was het tijd voor het ontbijt,
al vlug arriveerden ook Hanny en Wiel Steegs;
Frans,Henriette en Miriam d'Olivat; Richard en
Anneke, de reis naar het museum kan beginnen. Dank zij de moderne navigatietechniek
een makkie. Op de speciaal gereserveerde
Renault 4-parkeerplekken genieten we gelijk
van de nodige belangstelling van de bezoekers.

een viertje in de
staat zoals je hem
meestal vindt in
een oude schuur
worden oude
reclamefilms
getoond, en alle
viertjes zijn voorzien van een korte
test en er zijn ook
leden van de
Belgische 4club
die tekst en uitleg
geven.
In de diverse kasten staan model-

Direct bij binnenkomst worden we
verrast door een
4 die menig vrouwenhart doet versnellen: in een
mooi zacht roze
kleur met bloemmotieven geflankeerd door een
nieuwe Twingo in
de gelijke kleursteling.
Na het voldoen
van de “inkom”
en de kosten voor
een speciale pas
waar mee je toestemming krijgt
om foto's te
maken komen we binnen in een grote zaal vol
met auto historie, drie mooie Renaults staan
centraal opgesteld en leiden je naar de trappen
voor de eerste verdieping.
Op deze verdieping staan werkelijk een aantal
viertjes die ieder wel in zijn collectie wil hebben, in een opstelling die ook in Parijs was te
ien maar dan uitgebreid met een aantal pronk
stukken uit de collectie van de Belgische R4club. In een sfeervol ingerichte filmzaal met

llen en ander verzamelspul, dat mij doet watertanden en kan er bijna geen afscheid van
nemen. Alles wordt op de foto gezet zodat ik
het niet alleen in gedachten maar ook in beeld
kan meenemen.
Aan alle leuke dingen komt een eind, zo ook
aan deze dag, gelukkig zijn er nog een aantal
evenementen te gaan om de verjaardag van
onze vier te vieren.

Ronnie

Renault 4 1961-2011
De Renault 4 wordt dit jaar 50!
Dit gaan wij op de geboortedag vieren op de
geboorteplaats, dus in Parijs op 3 augustus
2011. Daar rolde de eerste R4 in 1961 immers
van de band in de Renaultfabriek in Billancourt,
op Île Seguin.
Een internationaal gezelschap R4-rijders zal
zich die dag om 11.00 uur verzamelen bij Île
Seguin om na een feestelijk
samenzijn in optocht naar
de Arc de Triomphe, over
de Champs-Élysées en
naar de Eiffeltoren te rijden.
In ultieme vrijbuiterstijl vieren we dit feest in de vorm
van een flash-mob: via de
sociale media kan een
ieder deelgenoot worden
van het plan en zich erbij
aansluiten. Eventuele
gezamenlijke ritten of overnachtingen kunnen
onderling afgesproken worden.
Dit verjaardagsfeest is geen clubevenement;
wij willen iedereen met deze aankondiging er
slechts op wijzen dat we dit van plan zijn, zodat
je de vakantieplannen erop kunt afstemmen.
Met vriendelijke viergroet,

Anja van der Niet
avdniet@hotmail.com
0227-511646

Albert Vlietstra
albertvlietstra@planet.nl
038-3761925

Duivelandrit 29 mei 2011
Hallo oldtimerliefhebbers,
26 september vorig jaar bent u uitgenodigd
voor en/of heeft u deelgenomen aan de door
Gordini georganiseerde oldtimerrit op
Schouwen-Duiveland. Binnenkort vindt er weer
een vergelijkbaar evenement plaats, namelijk
de Duivelandrit, georganiseerd door Henk ten

Rouwelaar en Anne Lucardie.
De rit is uitgezet rond Oosterland/Dreischor/
Zierikzee en wordt afgesloten met een BBQ .
Tijdens de rit diverse vragen en opdrachten
met leuke prijzen.
Deelname kost 5 per auto excl. BBQ
Wilt u na de rit meedoen met de uitgebreide
BBQ dan zijn hiervoor de kosten 15 p.p.
Drankjes verkrijgbaar voor 1 euro per stuk.
I.v. m. bestellen van vlees, salades en stokbrood is vooraf aanmelden noodzakelijk, uiterlijk15-5-2011.
Inschrijven kan bij Henk 0111 401361 of Anne
0111647516
0622421241 06 23300634
Verzamelen bij Gordini, st.Joostdijk 45
Oosterland vanaf 11.00 uur, start rit 12.00 uur
Einde rit ± 17 uur bij autobedrijf Ten Rouwelaar,
Nieuweweg 1 Dreischor, aansluitend BBQ.
Hopend op uw deelname en graag tot ziens,

Henk en Anne
P.s. wilt u lekker zitten bij de BBQ gelieve uw
eigen stoel(en) mee te nemen

Ultieme magische kilometerstand voor Guppie
Het was ergens in augustus 2009 dat Guppie,
onze 4 GTL uit 1986 een magische grens doorbrak; 400.000 km.
Een respectabel aantal natuurlijk, maar op dat
moment kijk je al vooruit naar de ultieme magische grens, die er voor een R4 bestaat:
444.444 km!!!

Met het aantal kilometers dat ik jaarlijks rij, zou
uitgerekend in het jaar dat de R4 50 jaar
bestaat, deze nieuwe barrière doorbroken gaan
worden, had ik al zo globaal becijferd.
En op 30 maart 2011 was het dan zover; 4
dagen voordat we Guppies 25-ste verjaardag
konden vieren.
Ik moest die dag naar Brabant en Limburg en
bij vertrek van huis stond de teller op 444.250.
Ergens op de snelweg tussen Nijmegen en Oss
moest de teller naar de magische grens draaien, dus een foto maken met de naald van de
snelheidsmeter voorbij de km stand moest lukken.
Met opgeladen batterijen lag het fototoestel
stand-by voor het heuglijke moment.
De reis verliep voorspoedig en de tellerklok
draaide voorbij de 444.440
Nog een paar minuten en het was zover, fototoestel inschakelen scherp stellen en wachten
op het moment. 444.443 veranderde in 444.444
en klik.En nog eens klik en nog eens, want een
mislukte foto bij deze stand dat kon natuurlijk
niet.Toch wel een heel apart gevoel, alleen
maar 4-tjes op de tellerklok die je als het ware
toelachten.Met een grote grijns op mijn gezicht
werd het fototoestel uitgezet en de reis vervolgd.
`s Avonds de foto's thuis bekijken. YES,
GELUKT!!

in een R4 rondrijden.
We hebben hem destijds gekocht van de eerste
eigenaar en hij had toen 47.000 km op de teller
staan. Inmiddels al jaren voorzien van een
1400 cc motor en probleemloos in staat om
met het huidige verkeer mee te komen. De
450.000 komt intussen al aardig in het vizier,
maar ach dat is natuurlijk niks bijzonders. De
volgende mijlpaal wordt natuurlijk 500.000 oftewel een half miljoen kilometers. Of die ook
gehaald gaan worden? Als we samen gezond
en APK-waardig blijven: wie zal het zeggen......
Groetjes,

Harry en Tonny Velthuis
Oh Oh Renault
In de vorige “Uitlaatklep” stond de uitnodiging
voor het ”Oh Oh Renault” evenement in
Ommen.
De RVVC zal zich dit jaar ook weer presenteren op dit evenement. We zullen onze partytent
weer opzetten op het evenemententerrein.
Zoals ook andere jaren gebruikelijk was is er
ook dit jaar weer de mogelijkheid om te komen
kamperen op een SVR-camping op loopafstand
van het Oh Oh Renault Festivalterrein.
We gaan kamperen op:
"de Hoogenkamp"
Arendshorsterweg 1
7731 RC Ommen
www.dehoogenkamp.nl
Als je ook wil komen kamperen geef je dan
even op bij:

Albert Vlietstra
038-3761925; albertvlietstra@planet.nl

Meteen een verhaaltje met de foto rondgestuurd binnen mijn mailcircuit en diverse reacties en felicitaties kwamen al snel binnen.
Dit is absoluut de allerbeste R4 die we ooit
gehad hebben in de 36 jaren, die we intussen

De kinderhoek

mooie naam geven. Deze auto neem je dan
mee naar het volgende kampeer weekend en
daar zullen de grote mensen gaan stemmen.
De mooiste auto krijgt natuurlijk een prijs!
De vernieuwde redactie wenst jullie heel veel
plezier bij het maken van die prachtige Renault
4 en wij zien jullie op het volgende evenement!
++ Mochten er nou nog ouders zijn die ook
graag hun creativiteit willen laten zien, dit kan
natuurlijk ook, we zullen dan een passende
prijs hebben! ++

Moppentrommel
Hallo kinderen van de RVVC!
Vanaf nu is het einde van het clubblad iets
anders dan jullie gewend zijn, en wij hopen
natuurlijk nog veel leuker!
De Renault 4 uit de natuur
Hierna vind je een uitklaptekening van een
Renault 4. Het is de bedoeling dat jullie of je
ouders deze gaat printen. Dan kan hij op een
kartonnetje worden geplakt en met behulp van
je ouders in elkaar worden gezet. Dan kunnen
hier een prachtig kunstwerk van gaan maken.
Wat hebben jullie nodig?
- lijm, pritt stift of een lijmpistool
- een schaar of een mesje om de auto uit te
knippen
- een plastic zakje om de dingen in te verzamelen die jullie vinden
Wat is de bedoeling?
Het is de bedoeling om de auto mooi te gaan
maken. Alleen niet zomaar met stiften of potloden. Je neemt je plastic zakje mee naar buiten
en gaat is kijken wat je er allemaal vind en wat
je zou kunnen gebruiken om op je auto te plakken. Dit kan natuurlijk van alles zijn. Hier zijn
wat voorbeeldjes: verschillende kleuren zand,
potgrond, blaadjes van bomen of struiken, bloemen, dennenappels, gras, mos, enzovoort. Dus
ga lekker buiten kijken naar wat je allemaal op
je auto kunt plakken en maak een kunstwerk
van je Renault 4. Vraag vooraf wel aan papa of
mama of je wat af mag knippen! Is je meesterwerk klaar dan mag je hem natuurlijk een

Waarom hebben olifanten gele klompjes?
Zodat je ze niet kan zien als ze in de vla drijven. Wel eens een olifant in de vla gezien?
Nee, het werkt dus!
Twee slangen komen elkaar tegen in het moeras. De ene slang zegt tegen de andere: “Ik
hoop dat ik niet giftig ben”. Vraagt de andere:
“Waarom?” Zegt die ene weer: “Omdat ik net in
mijn tong heb gebeten!”
Een ontdekkingsreiziger komt in de jungle.
Opeens ziet hij een tijger, en omdat tijgers heel
hard kunnen rennen, zet de ontdekkingsreiziger
het op een lopen. De tijger haalt hem al snel in,
en zegt: “Tikkie, jij bent hem”.

Wat is het?
Verbind de cijfers in de goede volgorde en ontdek de vriend van Koekiemonster!

Inschrijfformulier
Kampeerweekend 17 t/m 19 juni 2011

Natuurlijk kom(en) ik/wij kamperen
o
o
o

Ik kom alleen en maak 25,= over op rekening 593510011 t.n.v. RVVC te Zwolle.
Wij komen met z'n tweeën en maken 30,= over op rekening 593510011t.n.v. RVVC
te Zwolle.
Wij komen met ons gezin en maken 35,= over op rekening 593510011t.n.v. RVVC
te Zwolle.

Het is ook mogelijk om alleen op 18 juni te komen en dan de rondrit te rijden. Ook dan
graag een aanmelding om verzekerd te zijn van een rallybord
o
o
o

Ik kom alleen op zaterdag en maak 7,50 over op rekening 593510011 t.n.v. RVVC
te Zwolle.
Wij komen met z'n tweeën op zaterdag en maken 10,= over op rekening 593510011
t.n.v. RVVC te Zwolle.
Wij komen met ons gezin op zaterdag en maken 12,50 over op rekening 593510011
t.n.v. RVVC te Zwolle.

Naam
Adres
Postcode en woonplaats

Vul het inschrijfformulier zo snel mogelijk (in ieder geval voor 1 juni om verzekerd te zijn van een
rallybord) in en stuur dit naar:
Henk Buwalda
Meekeshof 23
9089 BC Wytgaart
of naar:
info@rvvc.nl

