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Colofon 
 
Bedford Nieuws is het clubblad van de 
vereniging ‘Bedford Belangen Club’ en 
verschijnt vier keer per jaar.  Alle leden 
ontvangen dit blad gratis. 
 
Oplage: ca. 300 stuks 
Omslagontwerp: Martijn Hoenen 
Bedford Nieuws wordt gedrukt door 
Editoo 
 
Internetadres  
www.bedfordbelangenclub.nl 
 
Contributie lidmaatschap 
€ 27,50 lidmaatschap per jaar 
€ 10,- inschrijfgeld eenmalig 
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 
31 december per jaar 
 
Bankrelatie 
ING Rekeningnummer: 556891 
Bedford Belangen Club te Lippenhuizen 
IBAN:  NL65INGB0000556891 
BIC: INGBNL2A 
 
Advertenties 
Particuliere advertenties (1/6 pagina) 
Leden: gratis 
Niet-leden: €  7,- 
 
Particuliere advertenties kunnen voor dit 
tarief ook op de website worden gezet. 
Hiervoor kunt u uw advertentie naar de 
webredactie sturen. 
 
Commerciële advertenties 
€ 13,- per 1/3 pagina 
€ 19,- per halve pagina 
€ 37,- per hele pagina 
 
Meer inlichtingen over commerciële 
advertenties zijn verkrijgbaar bij de 
penningmeester.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Bestuur en overige (commissie)leden 
 
Voorzitter 
Gerrit Hoenen 
Schubertstraat 36 
1962 EW Heemskerk 
0251-821663 
voorzitter@bedfordbelangenclub.nl 
kenteken: VG-RN-15 
 
Secretaris 
Cees van Loenhout 
Irisstraat 41 
4651 NA Steenbergen 
0167-564136 
secretaris@bedfordbelangenclub.nl 
kenteken:  DL-SN-04 
 
Penningmeester & clubshop 
Rein de Vries 
Feestlân 56 
8408 JJ Lippenhuizen 
0513-466829 
penningmeester@bedfordbelangenclub.nl 
kenteken: FH-SZ-36 
 
Bestuurslid techniek 
Jan Steen 
Lekerweg 2 
1609 GE Oosterleek 
0229-503157 of 06-52478055 
techniek@bedfordbelangenclub.nl 
kenteken: 92-JB-30 
 
Bestuurslid recreatie 
Koos Peters 
Pastoor Zegerstraat 17 
6542 VM Nijmegen 
024-3777244 
recreatie@bedfordbelangenclub.nl 
kenteken:  53-HB-40 
 
Commissielid elektrische installatie & documentatie 
Mart Nicolaï 
Velserduinweg 272 
1971 ZJ IJmuiden  
0255-532327 
elektra@bedfordbelangenclub.nl 
kenteken: 59-RJ-60 
 
Webredactie 
Martijn Hoenen 
De Ruyterstraat 108 
1971 BK IJmuiden 
06-38194160 
webredactie@bedfordbelangenclub.nl 
kenteken: LK-43-DP 
 
Redactie Bedfordnieuws 
Henk en Marieke van Lint 
Prins Hendrikkade 528 
1011 TE Amsterdam 
020-4205013 
redactie@bedfordbelangenclub.nl 
kenteken: JF-NT-61 
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Agenda 2012

Datum Omschrijving Plaats Info
07 - 10 juni  Duits Bedford treffen Attendorn (D www.bedford-ersatzteile.de 

 
23 - 26 aug.  BED en NORD Grand Fort 

Philippe (F) 
Camping de la Plage, 59153 

21 - 23 sept.  Najaarstreffen BBC Barchem 
camping Hekse-
nlaak

www.bedfordbelangenclub.nl 
 

     IN DEZE EDITIE
 
   
 
  2. Colofon
 
  3. In deze editie en de agenda
 
  5. Van de voorzitter
 
  6. De pen schrijft,......
 
  8. Notulen algemene ledenvergadering        
      14-04-2012
 
  9. De nieuwe leden
 
 11. Over classic traffic
 
 12. Een ongelofelijk reisverhaal,...
 
 14. Loskoppelen of aansluiten van een accu
 
 15. Foto's van het voorjaarstreffen in Vessem
 
 17. Vraag en aanbod
 
 18. Club shop  
 

VAN DE REDACTIE
Beste Bedfordvrienden,
 
Wat kunnen we nog van deze zomer verwachten?
Ik zeg twee dingen Oranje en het weer. Om met het
eerste te beginnen wat een teleurstelling dat ze eruit
liggen dat hadden we toch niet verwacht. Het
leukste van het voetbal vind ik dat het zo stil op
straat is. Als ik dan buiten zit zie ik mijn buurman
ijsberend door zijn boot lopen maar tegen Portugal
toen het uiteindelijk 2-1 was geworden zag ik dat
hij naar een andere zender was gaan kijken, kon
het zeker niet meer aan. Wij hebben met meerdere
mensen tot het eind zitten kijken. Dit keer geen
feest ze komen niet met een rondvaart weer bijna
langs onze boot. Het tweede het weer we zijn nu
twee keer met de Bedford weggeweest, naar het
treffen in Vessem en naar de Kool in Heelweg. In
Heelweg hebben we doordeweeks goed weer gehad
maar in het weekend toen er een vliegviswedstrijd
was zat ik in de Bedford met de kachel aan. Henk
deed mee aan die wedstrijd het was 12 graden en
het regende en er stond veel wind ideaal visweer
dus. De vissers stonden met dikke jassen en zelfs
handschoenen aan te vissen. Maar Henk is wel
tweede geworden. Maar of je nu het gevoel hebt dat
het zomer is? Hopelijk komt het nog. Iedereen een
zonnige vakantie toegewenst.
 
Henk en Marieke van Lint.
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Ruysdaelbaan 35A, 5613 DX  Eindhoven
Tel: 040 - 243 82 26  /  Fax: 040 084 2272 798

Mail: info@reprofairautogas.com

Autogas... het overwegen waard!

Inbouw v.a.    1050,- incl. BTW

montage en afmelden RDW

Speciaal voor Bedford leden

bij inbouw GRATIS Flush-Lube

Systeem t.w.v.    85,-
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Beste Bedford vrienden,
 
Tijdens het voorjaarstreffen in Vessem werd mij de vraag gesteld of ik
interesse had in oude edities van het Bedford Nieuws.
Het betreffende lid was thuis aan het opruimen geslagen en wilde er
eigenlijk wel vanaf.
Nu ben ik natuurlijk de beroerste niet en omdat het edities waren vanaf 1993
die ook nog eens keurig samen waren gebonden, dus gaf ik aan dat ik wel
geinteresseerd was.
 
In de week na het voorjaarstreffen waren we nog een paar dagen onderweg.
Het weer was niet bijzonder en dus had ik alle tijd om door de stapel papier
heen te lezen en te bladeren.
 
Als je leest hoe alles toen ging besef je eigenlijk pas dat de club al behoorlijk lang bezig is.
Natuurlijk zijn er dingen veranderd maar andere dingen veranderen wellicht nooit.
Leuk zijn ook de oude onduidelijke foto's. Ik herken sommige van jullie, ook toen waren de leden betrok-
ken bij de club.
En dat is tegenwoordig anno 2012 nog steeds zo. Ondanks dat het leden aantal afneemt worden onze
weekenden goed bezocht.
Maar zo terugkijkend besef ik dat dit alles 23 jaar geleden is begonnen met een paar mensen, een plan
en een velletje papier. Een club werd geboren en begon te groeien en te groeien.
Nu weet ik dat er onder jullie nog leden zijn die vanaf dag één lid waren.
Alleen weten wij niet meer precies wie dat waren.
Nu hoor Ik jullie al denken "dat heb je met zo'n jonge voorzitter". Maar het feit is dat de huidige num-
mering van de leden in het begin niet bestond. Er zijn wel mensen met lage nummering maar wij weten
niet precies wie wanneer lid is geworden.
Mijn vraag aan jullie is dus: Wie is er vanaf 1989 lid en is bereid om hierover iets te vertellen.
Wij willen straks, over twee jaar, als de club dus 25 jaar bestaat, daar iets leuks mee gaan doen.
Denk bijvoorbeeld aan een speciale editie van het Bedford Nieuws. Het zou toch leuk zijn om de leden
van nu iets van die goede oude tijd mee te geven.
Die goede oude tijd waarin onze Bedfords een stuk jonger waren en wij ook.
Bedankt Hans voor je oude Bedford Nieuws, je hebt me weer op ideeën gebracht.
 
Een fijne en velige zomer met de Bedford,
 
Gerrit Hoenen
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De pen schrijft, ............

door: Gerard Zijdel
 
Wat wil je nog meer…met een heerlijk zonnetje en een lekker stukje muziek vertrokken we op donderdag
ochtend naar het voorjaarstreffen.
 
Een lange rit van Groenlo naar het Brabantse Vessem. Onderweg even tanken…met een momentje
schrikken over de belachelijke hoge benzine prijs….maar evengoed de stemming er in houden en afwach-
ten wie en wat we op deze camping aan zouden treffen.
Aangekomen op de Eurocamping overtrof het onze verwachting… een grote camping met leuke plaatsen
in een schitterende natuurlijke omgeving. Veel club leden waren al gearriveerd en met ca. 19 teams doken
we de nacht in.
Erg vroeg was ik op en genoot, tijdens het uitlaten van de hond van de serene rust in het kamp.
Tegenover ons stond een schitterende camper van onze Franse Bedford vrienden Nadia en Michel Wind.

Zij zouden op deze avond een optreden geven in de kantine van de camping. Veel Bedford teams arri-
veerden deze dag en een tweede veld naast ons werd in gebruik genomen.
Ongeveer 50 campers waren op dit voorjaarstreffen aanwezig. In de kantine werd ’s avonds een kleine
verloting gehouden en Nardia en Michel zouden hun Franse repertoire in hun optreden tonen. Helaas dit
was van korte duur, hun nieuw aangeschafte geluidsinstallatie liet het af weten… Gelukkig hebben we de
foto's nog. Met een kleine verloting werd deze gezellige avond afgesloten. Er bleef genoeg gelegenheid
over, om met de fiets even de omgeving en Vessem te bekijken. Met de fam. Soer hebben we een mooie
waterzak met tulpen gekocht, om Nardia en Michel te verrassen hun teleurstelling over de storing heen
te helpen.
Dit waardeerden ze enorm en drongen aan, om op de camping voor onze campers op te mogen treden.

Verrassend lief en leuk, daarnaast trakteerden ze ons op versnaperingen en Sangria en van dat laatste
was er …. hahaha…genoeg.
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De middagspelen werd een groot succes, de organisatie had een levensgroot mens erger je niet spel
bedacht en werd door de gekleurde mutsenteams fanatiek gespeeld.
Uiteindelijk was het gele team de winnaar en de gewonnen prijs (bonbons) werden smakelijk ontvangen.
Een leuke gezellig middagspel met veel humor en een groot compliment aan de organisatie.

Jammer alleen dat een hond los liep en deze in het spel zijn grote boodschap achter liet. Ook aan de
kleintjes was gedacht, helaas heb ik dit gemist. ’s
 
Avonds de traditionele feestavond in de mooie kantine van deze camping met de grote verloting en met
lekkere dansmuziek van DJ BO. Hij wist van de eerste tot de laatste minuut met zijn muziek ons te
boeien en velen maakte hiervan dankbaar gebruik om een dansje te wagen.
 
De volgende dag helaas de afsluiting, maar voordat dit ging gebeuren hebben we eerst genoten van de
oldtimers die klaar stonden voor een rallyrit. Dit was voor de echte liefhebbers …..volop genieten. Ont-
zettend leuk was, dat deze oldtimerbezitters bij hun vertrek, als ode aan onze oldies, over de camping
langs ons kamp reden.
 
Tja …. en dan zat het er weer op en mochten we vernemen waar het najaarstreffen wordt gehouden. Voor
ons lekker dichtbij, camping de Hekselaak in Barchem, vanuit school ben ik hier vaker geweest met de
leerlingen, schitterend gelegen achter de Lochemseberg.
 
Voordat de voorzitter dit treffen sloot, heb ik na een wandeling langs de leden, de Pen aan Jan Schot
doorgegeven. Al met al …. was dit weer een leuk treffen, natuurlijk met dank aan Koos Peters voor de
keuze van deze en de volgende locatie.
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Notulen ledenvergadering gehouden op 14-04-2012
op Eurocamping te Vessem.

 
1. Opening:
Voorzitter opent de vergadering om 10.45 uur en heet iedereen welkom.

2. Ingekomen stukken: 
Er is een verzoek binnen gekomen van dhr. Zijdel.
 
3. Jaarverslag secretaris:
Het verslag was al te lezen in het clubblad en wordt met algemene stemmen aanvaard.
 
4. Jaarverslag van de penningmeester:
Ook dit verslag was al te lezen in het clubblad. Er waren geen vragen dus werd dit verslag ook met alge-
mene stemmen aangenomen.
 
5. Verslag kascontrolecommissie:
Dhr. K. v. Nispen geeft aan dat alles in orde is bevonden en heeft verder geen op- of aanmerkingen.
 
6. Verkiezing lid kascontrolecommisie:
Dhr. Nicolai is aftredend voor de kascontrolecommissie en dhr. Flipse heeft zich bereid verklaard deze
functie te vervullen en wordt met algemene stemmen aangenomen.
 
5. Bestuursverkiezing:
De secretaris is statutair aftredend en de huidige secretaris stelt zich weer herkiesbaar. Er heeft zich
verder niemand gemeld voor de functie. Huidige secretaris, dhr. van Loenhout, wordt met algemene
stemmen herkozen.
 
6. Rondvraag:
Dhr. Zijdel heeft een verzoek ingediend om te mogen spreken. Dit verzoek is niet ingewilligd. Verder
waren er geen vragen in de rondvraag.
 
7. Sluiting:
Voorzitter sluit de vergadering om 11.05 uur.  
 
C. van Loenhout, secretaris Bedford Belangen Club.

Alvast een voorproefje voor het najaarstreffen

Voor degene onder jullie die op het voorjaarstreffen in Vessem aanwezig waren is het natuurlijk geen
geheim meer. Maar voor hen die het nog niet wisten zullen we het nu ook maar verklappen.
We gaan met het najaarstreffen naar Barchem en we zullen daar te gast zijn op camping " de Heksenlaak".
 

Camping de Heksenlaak ligt aan de
Lochemseberg in de achterhoek.
Kijk maar eens op hun website www.heksen-
laak.nl.
 
Blokkeer dus maar vast het weekend van 21 -
23 september in jullie agenda en zorg dat je
erbij bent.

Alle andere feesten, partijen en bruiloften moeten maar even wachten of op een andere datum worden
georganiseerd. Graag tot dan.

8



                      NIEUWE LEDEN
                 De Bedford Belangen Club: 
         u heeft altijd een steuntje in de rug.

1408 F. de Vries Castricum
1409 D. den Uyl Holten
1410 J. Hoekstra Raerd
1411 F. Hoekstra Heerenveen
1412 M. Hofland Asperen
1413 N. Dinkgreve Amsterdam

De afgelopen periode hebben zich weer een aantal
nieuwe leden aangemeld.
We hopen dat zij zich thuis zullen voelen bij onze
club. Ze zijn in elk geval 220 vrienden rijker.

Ook dit jaar is er weer een Frans Bedfordtreffen in Grand-Fort-Philippe net over de Belgische grens.
Het wordt gehouden van 23 augustus tot 26 augustus.
 
De kosten zijn €. 15,-- per nacht inclusief elektriciteit en douche.
 
Opgeven kan per mail: gatounet59@msn.com
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Als de vrouwen aan het mens erger je nieten
zijn........

Gaan de mannen maar zitten breien.
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Over Classic Traffic

 
 
          
Classic Traffic brengt een totaaloverzicht van
(auto)mobiliteit in Nederland in de 20e eeuw.
Middels een decenniumingedeelde opbouw
maakt de bezioeker een tijdreis door 125 jaar
auto-, motor- en transporthistorie. Per decen-
nium wordt een context gerealiseerd middels
krantenartikelen en (film)beelden.
 
 
Classic Traffic positioneert zich als enige mobi-
liteittentoonstelling in de wereld waarbij alle
tentoongestelde auto's, motoren en vrachtau-
to's nog functioneren; nog deel (kunnen) nemen
aan het verkeer. Om toelichting te geven over
de verschillende presentaties zijn de eigenaren
aanwezig: zij weten alles te vertellen over hun
'grote liefde'. Classic Traffic is geen dode ten-
toonstelling, maar een levende presentatie van
technisch erfgoed, opgebouwd binnen een
overzichtelijke eeuw-indeling.
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                                         ONDER MOTORKAP EN BODEMPLAAT 

Onder deze kop vindt u de techniek
van onze Bedford uitgebreid 
toegelicht. Soms in de vorm van com-
plete karweiomschrijvingen of korte
noodreparaties om onderweg toe te
passen. Mocht u het werk willen uit-
besteden dan kunt u aan de hand van
deze artikelen meepraten over de uit
te voeren handelingen en een eventu-
ele prijsafspraak maken en dat u bij
overschrijving hiervan op de hoogte
gesteld wilt worden. Maar bovenal
hopen wij dat u het onderhoud zelf ter
hand neemt.

Een ongeloflijk reisverhaal,

door: Ben Dokter
 
Hallo lezers,
Hier komt dan een reisverhaal dat bijna ongelofelijk
maar helaas toch waar is.
 
Vanaf het voorjaarstreffen, dat overigens erg gezel-
lig was, ging het op zondag na de afsluiting richting
Zeeland-Landerd, dus naar huis toe.
 
Na ongeveer 10 minuten begon er een geluid ergens
achter en onder de Bedford te klinken dat er niet bij
hoorde. Ank, mijn vrouw zegt tegen mij “hé Ben, ik
hoor iets dat er niet bij hoort. Een zwaar gebrom!”
 
Het geluid werd steeds luider en ook met een hoop
gekraak. Maar de Bedford reed nog steeds dus toch
maar doorrijden naar huis.
 
Drie kwartier later kwamen we thuis aan.
Maandagmorgen de Bedford gestart en de motor liep zonder problemen. Dus toen de wagen aan de
achterzijde opgekrikt en wederom de motor laten lopen maar nu met de 3e versnelling ingeschakeld.
Met een grote schroevendraaier probeerde ik te luisteren naar wat het probleem in de achteras kon zijn.
Het leek wel oorlog daarbinnen. Er was daarbinnen zoveel lawaai dat ik niet kon onderscheiden welk lager
precies het probleem zou zijn.
 
Na overleg zijn we samen naar de garage in ons dorp gereden. Dat was maar zo’n 2 kilometer. Bij de
garage het hele verhaal verteld en hen gevraagd of ze het konden repareren. Natuurlijk was dit afhan-
kelijk van de eventuele verkrijgbaarheid van de onderdelen.
Men zou eerst kijken wat er precies aan de hand was. We zijn naar huis gegaan en konden niets anders
doen dan wachten op de uitkomst van de garage.
 
Wat we later van hen te horen kregen was niet leuk, het was helemaal niet leuk. Het bleek dat de ach-
teras was stukgelopen. Onderdelen zoals lagers waren al besteld en zouden geleverd worden, alleen de
wiellagers konden niet geleverd worden. Dus werden deze nog besteld bij Pieter Happel.
 
Ze zouden gelijk worden opgestuurd en inderdaad de volgende dag waren ze er al.
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De hele boel lag uit elkaar, ik heb nog nooit zo iets gezien, alle lagers in de puin, ook de wiellagers. De
vermoedelijke oorzaak van dit alles is het kapot gaan van het linker wiellager.
Brokstukken van dit lager zijn binnen in het cardan terechtgekomen en hebben alle lagers vernield, echt
alle.
De wiellagers waren iets meer dan 1000 km oud.
Inmiddels zijn we 2 weken verder en staat de Bedford weer voor de deur. Keurig gemaakt en ook weer
APK gekeurd want dat moest toch ook nog even gebeuren. Helaas was daar ook nog een probleem, de
remmen hadden teveel verschil in remkracht. Dit werd opgelost door alle remcilinders te vernieuwen.
Ben en Ank Dokter hebben inmiddels de rekening van 2200 euro ontvangen. Proost.
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loskoppelen of aansluiten van een accu

door: Mart Nicolai
 
                                        Loskoppelen of aansluiten van een accu 
 
Bij het verwisselen van een accu of gewoon bij het losnemen van de accupolen voor de winterstaling…..
                                        
                                        De minpool altijd als eerste los nemen
 
Dit om kortsluiting te voorkomen.
Door de minpool als eerste los te nemen kunnen we werkende met een stalen steeksleutel geen kortslui-
ting veroorzaken als we tegen het metaal van de auto aankomen.
Ook met een trouwring die contact maakt kan kortsluiting gemaakt worden en vervolgens een flinke
brandwond veroorzaken en een gesmolten trouwring opleveren. Een te lang aanhoudende kortsluitstroom
kan isolatie verbranden en zo brand veroorzaken.
 
Het aansluiten van een losgekoppelde accu gebeurd in omgekeerde volgorde dus: 
 
De pluspool altijd als eerste aansluiten
 
Meten of een accu vol of leeg is.
 
Om te meten of een accu vol of leeg is moet deze minstens twee uur lang geheel in rust verkeren!
Dus niet net geladen zijn of ergens nog een lampje hebben branden.
11,7 volt is leeg en 12,8 volt is vol.
 
Meten of een accu geladen wordt. 
 
Tijdens het laden moet de laadstroom groot genoeg zijn om de laadspanning te bereiken.
De laadspanning moet tussen de 13,6 volt en de 14,4 volt zijn.

Op de linker foto een voorbeeld hoe het niet moet. Deze accu is in geen jaren losgekoppeld geweest.
De vraag of deze accu nog werkt is, denk ik, overbodig.
Op de rechter foto staat een multimeter afgebeeld. Een simpel, handig en niet zo'n duur stuk gereedschap.
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                   FOTO'S VAN HET VOORJAARSTREFFEN OP DE EUROCAMPING IN VESSEM
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Helaas moeten wij onze belastingvrije diesel bedfordcamper van 1976 verkopen ivm tijdgebrek (aankoop
andere woning). Wij hebben hier veel leuke vakanties mee gehad en hopen de volgende eigenaren ook.
Deze camper was oorspronkelijk een bedford legerbus die is omgebouwd naar een camper (stuur zit aan
de goede kant). Je komt ze bijna niet meer tegen.

De camper heeft oa:
veel opbergmogelijkheden
de binnenkant is helemaal opgeknapt en ziet er erg netjes uit kastjes etc keuken met spoelbak, koelkast
en gaskookplaat. Badkamer met wasbak, 2 radio's (voorin en achterin), 6 goede banden met dubbellucht
achterwielaandrijving, nieuw zeil en luifel. 2 Achterdeuren die helemaal los kunnen zodat je gemakkelijk
spullen mee kunt nemen een hoekbank die gemakkelijk in slaapplek kan veranderen. Boven de voorstoe-
len is opbergmogelijkheid gemaakt maar hier zouden evt. kleine kinderen kunnen slapen.
Geen wegenbelasting en de oltimerverzekering kost bijna niets.
De APK van de camper is momenteel verlopen maar met wat liefde en aandacht kan deze leuke camper
weer jaren op de weg. De motor (diesel) loopt overigens prima! 
 
Prijs: € 3200,00
Voor informatie :  06 16170388
                email:  alexandertimmer@hotmail.com
De camper is te bekijken in Nieuw Amsterdam (Drenthe).

                                                       VRAAG EN AANBOD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 -                  -
                                             Let op: de loods heeft een nieuw adres:
                                                   Spoordwarsstraat 39, IJsselmuiden.
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                                                              CLUBSHOP

Artikelen van de club shop kunnen op 2 manieren verkregen worden. U kunt ze kopen tijdens
een van de clubtreffens of u bestelt ze per e-mail.
Voor vragen over één of meerdere artikelen kunt u natuurlijk ook bellen met penningmeester
Rein de Vries, 0513466829.
Mailen kan ook, het  e-mailadres hiervoor is: penningmeester@bedfordbelangenclub.nl
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www.editoo.nl

    Kopij voor het volgende Bedford Nieuws voor 20 juli 2012 sturen naar de redactie.
                     Half augustus 2012 kunt u het volgende Bedford Nieuws verwachten.
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