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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. 250 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 
martnicolai@hetnet.nl 
kenteken: 59-RJ-60 
 
Webredactie 
Dirk en Tineke Timmer 

Kastanjelaan 10 

8071 AN Nunspeet 

0341-707411 

webredactie@bedfordbelangenclub.nl 
kenteken: 92-SN-18 
 
Redactie Bedfordnieuws 
vacant 
redactie@bedfordbelangenclub.nl 
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Agenda 2013

wanneer wat waar meer info

12 - 14 april voorjaarstreffen BBC Sellingen camping de Barkhoorn
17 - 20 mei VBOA treffen Mölndal (S) www.vboa.org.uk
24 - 26 mei G M treffen Lundø (DK) g.sijpheer@hetnet.nl
31 mei - 02 juni Europees Vauxhall-

Bedfordtreffen
Lundø (DK) g.sijpheer@hetnet.nl

30 mei - 02 juni Duits Bedfordtreffen Holz Minden (D) www.bedford-ersatztei-
le.de/treffen

23 - 25 aug Bed en Nord Gravelines (F) gatounet59@msn.com
13 - 15 sept najaarstreffen BBC nnb  

     IN DEZE EDITIE
 
 
   2. Colofon.
 
   3. In deze editie en de agenda.
 
   5. Van de voorzitter.
 
   6. Jaarverslag Bedford Belangen Club 2012.
 
   7. Van de penningmeester.
 
   8. Wel een heel aparte camper plaats.
 
   9. Uitnodiging algemene ledenvergadering.
 
 10. Uitnodiging voorjaarstreffen.
 
 11. Programma voorjaarstreffen.
 
 12. Aceton bijmengen zin of onzin.
 
 13. Blauwe kentekenplaten.
 
 14. Duits Bedfordtreffen.
 
 15. Niet één maar twee treffens in DK.
 
 16. VBOA treffen in Zweden.
 
 16. Bed en Nord 2013.
 
 17. De nieuwe leden.
 
 18. De clubhop.
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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,
 
Alweer de eerste editie van een nieuw jaar. 
Een nieuw jaar vol met leuke evenementen maar ook met onzekerheden.
Niets in het leven is zeker maar als oldtimer rijder heb ik me de laatste
tijd wel misbruikt gevoeld door een aantal mensen die in het Haagse
ronddolen.
Laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt over de MRB perikelen.
Op de website van de FEHAC kunnen jullie de laatste stand van zaken lezen.
 
Maar genoeg geklaagd en met frisse moed in dit nieuwe seizoen starten.
Daar heb ik wel zin in. Het voorjaarstreffen staat voor de deur alhoewel het
er op dit moment niet het weer naar is.
De vorst en de sneeuw zijn dan wel verdwenen en de alternatieve
Elfstedentocht is ook verreden.
Maar als ik de harde wind om het huis hoor gieren en de regen tegen
het raam hoor tikken verlang ik nog meer naar het voorjaar.
In Sellingen is de aftrap voor ons nieuwe seizoen, een plaats waar ik zelf nooit ben geweest dus vooruit
maar weer.
 
Ook op het internationale vlak staat er weer veel te gebeuren. Duitsland, Zweden, Engeland, Denemarken
en Frankrijk zijn de gastlanden. De verschillende programma's die we hebben mogen ontvangen staan
verderop in het blad en op de website. Ik heb nog geen beslissing genomen naar welke we heen gaan 
maar dat we naar één of meerdere evenementen gaan dat staat als een paal boven water.
 
Graag wil ik ook een voorschot op 2014 nemen. Dat is namelijk het jubileumjaar en er zal natuurlijk een
bijzonder club treffen worden georganiseerd. Zoals het er nu naar uitziet zal dat in mei gebeuren en er
zal dan geen club treffen in april plaatsvinden. Ik hoop tijdens de ledenvergadering iets meer over te
kunnen vertellen.
 
Tot ziens in Sellingen.
Gerrit Hoenen
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                                                          VAN DE SECRETARIS

Jaarverslag Bedford Belangen Club 2012

De Vereniging:
2012 Is voor de vereniging rustig verlopen. Er zijn weer 2 clubtreffens geweest en ook nog enkele bui-
tenlandse meetings. Allen zijn goed bezocht door leden van onze club. Het is een vrij rustig jaar geweest,
al zijn er wel een paar leden ons ontvallen.
 
Clubtreffens:
Het voorjaarstreffen werd dit jaar gehouden op Eurocamping te Vessem. In totaal waren 52 campers
aanwezig. Het weer zat gelukkig mee, dus waren er veel activiteiten op het veld. Het najaarstreffen was
georganiseerd op camping “De Heksenlaak” in Barchem. Hier was de verwachte opkomst wat minder dan
we normaal gewend zijn. Uiteindelijk kwamen er toch nog 45 campers opdagen, dus weer best geslaagd.
Ook hier konden alle activiteiten op het veld bij de campers doorgaan. Zo was er op zaterdagochtend het
gezamenlijk ontbijt, ’s middags het vrouwenuurtje en de kinderactiviteit. Het was weer een gezellig
weekend. Voor het najaarstreffen zijn we nog op zoek naar 2 leden voor de commissie van ontvangst.
Henk Naber en Gerry v.d. Steen hebben deze functie jarenlang vervuld, maar vonden het nu genoeg
geweest. Wij vonden het jammer, maar respecteren hun beslissing en danken hen hartelijk voor de be-
wezen diensten, al die jaren.
 
Leden:
Helaas zijn er dit jaar weer enkele leden overleden. Wij wensen de families veel sterkte toe. Ook hebben
33 leden hun lidmaatschap opgezegd om verschillende redenen. Ook is er gelukkig nieuwe aanwas. We
hebben 21 nieuwe leden ingeschreven. We hopen dat de nieuwe leden zich snel bij ons thuis voelen en
wensen ze veel plezier met hun lidmaatschap. Op dit moment telt de vereniging 223 leden.
 
Bestuur:
Volgens de traditie en de reglementen, is er ook dit voorjaarstreffen weer een bestuursverkiezing geweest.
De secretaris was statutair aftredend, maar heeft zich herkiesbaar gesteld. Er was geen tegenkandidaat
en hij werd met algemene stemmen herkozen. Zoals elk jaar werd er ook weer een nieuw lid voor de
kascontrolecommissie gekozen. Dhr. M. Nicolai was aftredend. Dhr. Flipse heeft zich voor deze functie
aangemeld en is gekozen.
 
Clubblad:
Het afgelopen jaar heeft de redactie van het clubblad haar functie neergelegd. Sinds begin juli hebben
we, als bestuur, de redactiewerkzaamheden verdeelt. We zijn dus op zoek naar een nieuwe redactie voor
ons clubblad. Inlichtingen kunnen worden in gewonnen bij het bestuur. Dit neemt niet weg dat er geen
nieuwe verhalen e.d. kunnen worden ingestuurd. Alle kopij is natuurlijk welkom en kan gewoon naar de
redactie worden gestuurd. Ook nieuwe adverteerders zijn nog welkom. Alles kan worden gestuurd naar
redactie@bedfordbelangenclub.nl
 
Website:
Afgelopen jaar is er een wisseling geweest van de webredactie. Martijn Hoenen heeft deze functie
neergelegd. Hij vond het tijd worden voor iets anders en wij wensen hem daar heel veel succes mee en
bedanken hem voor het vele werk dat hij heeft verricht. Het stokje werd overgenomen door Dirk en
Tineke Timmer. Ze zijn pas lid van de vereniging, maar toen ze hoorden dat de functie voor de webre-
dactie vrij kwam aarzelden zij geen moment om zich aan te melden. De resultaten zijn reeds te zien op
de vernieuwde website. Wij wensen hen veel succes met hun werk.
 
Activiteiten:
Afgelopen jaar zijn er ook weer verschillende buitenlandse meetings geweest. O.a. in Duitsland, Engeland
en Frankrijk. Bij deze meetings zijn er ook weer leden van onze club aanwezig geweest. Aantallen zijn
ons niet bekend maar het zal best weer gezellig zijn geweest. Ook is er nog een oldtimerfestival geweest
in Zandvoort. Ook hier zijn enkele leden van ons geweest en aan de verhalen te horen was ook dit erg
leuk en voor herhaling vatbaar. Je moet daar wel oppassen, anders ga je zonder je Bedford terug naar huis.
 
Secretaris Bedford Belangen Club.
Cees van Loenhout
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                                                 VAN DE PENNINGMEESTER

 

 

 

 

Verlies /winst 

overzicht 2012      Balans  2012 

Omschrijving Debet Credit Omschrijving Debet Credit 

Postzegels 110,00 

Voorschot 

activiteiten 250,00 

Bestuurskosten 750,00 Kapitaal 21376,48 

Clubartikelen € 17,50 Clubkas 0,05 

Meetings 250,40 ING bank 5082,69 

Activiteiten 769,92 

Reservering 

jubileum 11144,23 

Clubblad/porto 2622,98 

Reserve  

calamiteiten 6000,00 

Algemene kosten 1213,81 

Advertentie 

inkomsten 411,00 Resultaat Winst 1100,49 

Contributies 6.011,00 

Inschr. nieuwe leden 210,00 Totalen 22476,97 22476,97 

Ontvangen rentes 168,10 

Resultaat 1100,49 Winst 

Totalen 6.817,60 6.817,60 

 

 

    

    

    

Begroting 2013 

in uit 

Contributies 5500 

Postzegels 150 

Bestuurskosten 700 

Meetings 250 

Activiteiten 250 

Clubblad 2350 

Alg. Kosten 1900 

Clubartikelen 100 

Club website 100 

Fehac 400 

Rentes 150 

Jubileum 

reservering 

Advertenties 250 

Winst/verlies 0 0 

Totaal 6000 6000 

              Financieel verslag 2012 

Het jaar 2012 is positief afgesloten.  

Het eindresultaat laat zien dat we er weer in geslaagd 

zijn om een positief resultaat te behalen en wel         

€ 1100,49. 

Helaas moesten er nog 28 leden hun contributie 

voldoen per 01.01.2013 (in 2011 waren dit er 35). 

Het ledenaantal is helaas (zie jaarverslag).  

Ook dit jaar verwachten we weer dat het leden aantal 

iets zal verminderen.                                       

Daarom zijn we in de begroting 2013 ook uit gegaan 

van 200 leden (in 2012 was dit 220 leden). 

De begroting is aangepast, we komen uit op nul. 

Ondanks het te verwachten eindresultaat willen we 

geen verhoging van de contributie.  

Penningmeester BBC 

de Vries R.J 
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wel een heel aparte camper plaats!

door: Gerrit Hoenen

Door onze Limburgse afkomst kan het niet anders dan dat
we regelmatig de zuidelijkste provincie van ons land bezoeken.
 
Dit was ook afgelopen zomer het geval. Maar dat ik nog steeds
alles goed weet te vinden bleek maar weer eens.
 
We waren uitgenodigd om een bezoek te brengen aan een
heuse steenkolen mijn in het Belgische Blegny.
Blegny ligt vlak over de grens tussen Maastricht en Luik.
Hier staat de oudste steenkolenmijn van België.
Sinds juli 2012 is deze mijn (samen met nog drie andere) erkent
als wereld patrimonium van UNESCO.
 
Onder leiding van oud mijnwerkers (Nederlands of Franstalig)
kan je hier als echte kompels met de liftkooi afdalen naar de
gangen op 30 en 60 meter diepte. Hier krijgt u een goed beeld
van het zware werk in de steenkolenmijn.
Bijzonder was dat onze gids een broer bleek te zijn van een oud
klasgenoot van mij.
Vervolgens krijgt u nog een rondleiding over de kolensorteer-
derij en wasserij. Zeker een bezoek waard ook voor kinderen
zal het zeker een spannende ervaring zijn.
 
Op de naast gelegen steenberg kunt u nog opzoek naar
fossielen of een bezoek brengen aan het museum.
Voor de kinderen is er nog een een speeltuin, minigolf en kinderboerderij maar ook een rondrit met
het treintje is aan te raden.

Onze zuiderburen weten waarschijnlijk ook dat wij nergens
heen gaan zonder de Bedford (behalve op deze dag).
Daarom heeft men voor de bezoekende camperaars op
de parkeerplaats een aantal camper plaatsen ingericht.
 
Je mag er 24 uur staan en er zijn geen kosten aan verbonden
tenzij men elektra wilt, daar kunt u een muntje voor kopen.
Ook is er een vul en leeg plaats.
 
Een klein excuus van mij is wel op zijn plaats omdat we bij deze
gelegenheid de Bedford niet bij ons hadden en daarom ter illu-
stratie een "andere" camper hebben gefotografeerd.
Voor meer informatie: www.blegnymine.be 
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Uitnodiging algemene ledenvergadering

Het bestuur van de Bedford Belangen Club heeft het genoegen u uit te nodigen voor de algemene leden-
vergadering welke zal worden gehouden op zaterdag 13 april 2011 tijdens het voorjaarstreffen.
Locatie is de kantine van de camping en de aanvang is 10.30 uur.
 

Agenda:
 
        1)     Opening door de voorzitter

        2)     Mededelingen en ingekomen stukken

        3)     Verslag van de secretaris (staat te lezen elders in dit blad)

        4)     Verslag van de penningmeester (staat te lezen elders in dit blad)

        5)     Verslag kascontrolecommissie

        6)     Nieuw lid kascontrole commissie
 
        7)     Bestuursverkiezing: bestuurslid recreatie

        8)     Ledenvergadering 2014
 
        9)     Rondvraag

      10)     Sluiting
 
 
LET OP!! Vragen voor de rondvraag, liefst voorafgaande van de vergadering, schriftelijk indienen bij de
secretaris.
 
Toelichting verkiezing recreatie.
Het huidige bestuurslid recreatie, Koos Peters, is statutair aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar voor de
functie.
Als u zich ook  kandidaat wilt stellen dan wordt u verzocht dit vooraf aan de vergadering  schriftelijk bij
de secretaris kenbaar te maken. Wilt u meer informatie over de taken die bij deze functie horen dan kunt
u contact opnemen met de voorzitter Gerrit Hoenen.
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Uitnodiging voorjaarstreffen 2013

 
Op 12, 13 en 14 april gaat het seizoen van start met ons voorjaarstreffen.
Als locatie is gekozen voor camping "de Barkhoorn" in het mooie Sellingen.
 
Plaats:   campingpark de Barkhoorn, Beetserweg 6, 9551 VE Sellingen
 
Datum:   12, 13 en 14 april  2013.
 
Kosten:  € 25,00 per camper
(inclusief kinderen, huisdieren, stroom, toeristenbelasting enz.)
Mocht u om redenen maar 1 nacht willen blijven dan zijn de kosten € 12,50.
Wel even aangeven aan de penningmeester wanneer u aankomt.
 
De kosten dienen vooraf te worden voldaan op rekeningnummer 556891 tnv Bedford Belangen
Club te Lippenhuizen  ovv voorjaarstreffen 2013.
 
Uw betaling dient uiterlijk 6 april 2013 binnen te zijn. Na 7 april  2013 wordt de betaling niet meer verwerkt.
 
Bij twijfel en/of vragen omtrent de betaling kunt u contact opnemen met de penningmeester Rein de Vries
(zie colofon).
 
In tegenstelling met andere jaren hoeft u zich niet meer per aanmeldingsformulier op te geven, uw be-
taling is tevens aanmelding. 
 
Mochten er bijzondere omstandigheden of wensen van uw kant zijn, dan kunt u die schriftelijk kenbaar
te maken aan het secretariaat. 
Secretariaat Bedford Belangen Club, Iristraat 41, 4651 NA  Steenbergen
U kunt de gegevens ook doorgeven per e-mail doorgeven: secretaris@bedfordbelangenclub.nl
 
LET OP !!!!!  
Wilt u eerder naar de camping komen of langer blijven dan dient dit te regelen via de receptie van de
camping.
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PROGRAMMA VOORJAARSTREFFEN 2013

Vrijdag 12 april:
 
10.00 – 21.00 uur    Aankomst deelnemende leden.
vanaf    20.00 uur    Welkomstwoord van de voorzitter
                              Gezellige avond met verloting
 
Zaterdag 13 april:
 
09.30 – 10.30 uur    Gezamenlijk ontbijt  (indien het weer het toelaat)                        
10.30 - 11.00 uur     Ledenvergadering in de kantine
11.15 – 12.15 uur    Bedfordvrouwen uurtje
12.00 – 17.00 uur    Rommelmarkt
vanaf    20.00 uur    Gezellige avond met  verloting van de mand in de kantine
 
Zondag 14 april:
 
11.00 uur                 Afsluiting door de voorzitter en bekendmaking van het volgende club treffen (kantine)
  
                      
De verkoop van Bedford onderdelen is het gehele weekend toegestaan.
Tenzij anders is aangegeven zullen alle activiteiten op het veld plaatsvinden.
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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.

Aceton bijmengen in de brandstof! Zin of onzin?

door: Gerrit Hoenen
Zoals zoveel mensen tegenwoordig doen was ook ik afgelopen winter een beetje verveeld aan het
googelen. Daarbij stuitte ik op een forum waar werd gesproken over het bijmengen van aceton in diesel
of benzine. Nou moet ik jullie eerlijk bekennen dat ik daar nog nooit van had gehoord maar mijn interes-
se was wel gewekt.
De reden waarom men dit deed was om het vermogen van de auto te verhogen en het verbruik te ver-
lagen. Als armlastige Bedfordrijder was ik helemaal wakker. Dus maar eens verder googelen want er was
toch niets anders te doen op zo'n regenachtige dag.
 
Nu ben ik zelf niet wetenschappelijk onderlegd (wel een beetje jammer
natuurlijk) dus ik probeer e.e.a. op te sporen op het internet zodat ook ik
het begrijp.
Wat blijkt nou, onze brandstof producenten mengen aceton (en nog wat
andere stoffen) al jaren in de brandstoffen.
Men noemt het dan, afhankelijk welke maatschappij het betreft, V power
of zoiets. En wij als klant betalen dan 10 cent per liter extra, of het nog
niet duur genoeg is.
 
Iedere leek roept gelijk dat het zelf bijmengen van aceton schadelijk is
voor de motor, de brandstofleidingen of andere onderdelen die van kunststof of rubber zijn gemaakt want
aceton is toch een agressief goedje. Ik denk dan op mijn beurt "als zij het doen waarom zou het dan
schadelijk zijn"?
Hoe werkt het dan? Aceton verlaagt de de oppervlaktespanning van diesel en benzine waardoor deze
beter vernevelt en dus beter verbrand. Door een betere verbranding haal je meer rendement uit je liter
brandstof en wordt de motor iets krachtiger. Meer rendement betekent dat je meer kilometers met je
liter brandstof rijdt. Op z'n Bedfords gezegd zuiniger! Volgens de kenners zou de motor ook rustiger lopen
en meer vermogen hebben en dat dat is bij onze diesels niet verkeerd.
Hoeveel moet je dan bijmengen? Voor diesel zou 0.15 en benzine 0.20 procent moeten worden toegevoegd.
Met andere woorden 15 of 20 cc per 10 liter brandstof. Het werkt het beste om voor het tanken de
aceton in de tank te doen en dan gewoon aftanken waardoor het goed vermengt wordt. 
Dit percentage is dus niet zo dramatisch hoog en een beetje meer of minder zou ook niet zoveel kwaad
kunnen.
Op dit moment staat onze Beppie nog in de schuur de rest van de winter af te wachten maar zodra ze
eruit komt zal ik het toevoegen gaan proberen en jullie op de hoogte houden van mijn bevindingen.
Mochten jullie zelf ook willen gaan experimenteren let dan wel op dat je zuivere aceton koopt en geen
nagellak remover. De drogist verkoopt in de regel kleine flesje van 100 cc wat natuurlijk wel makkelijk
is voor de kleine hoeveelheid die moet worden toegevoegd en de kosten zijn hiervan ongeveer € 1.80.
Soms kan je wel 1 liter flessen bestellen maar die kosten al gauw €15,00.
Maar voor de kosten te drukken is het misschien beter om 1 liter verpakking te kopen bij de "Hornbach".
Flessen met een inhoud van 1 liter kosten daar slechts € 4.20 per stuk en dat scheelt een slok op een borrel!
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Alle klassiekers van voor 1978 nu blauwe platen!

  Bij de uitgifte van de klassiekerkentekens is de ouderdomsgrens nu gelijk getrokken: alle
  invoervoertuigen met een eerste toelating op de weg waar ook ter wereld vóór 1-1-1978
  kunnen de speciale kentekens uit de voor klassiekers gereserveerde kentekenseries
  krijgen.
  Deze kentekens zijn speciaal omdat er nog een oude twee letter - vier cijfer combinatie
  wordt gegeven en de kentekenplaten zelf blauw mogen zijn met witte letters. Bij de
  personenauto’s geldt die uitgifte van klassieker kentekens voor alle invoerauto’s met een
  eerste toelating op de weg vóór 1978, maar voor motoren en bedrijfsvoertuigen was    

                      dat bij een eerste toelating op de weg vóór 1973.
 
Voor die vijf jaar verschil werden bij de personenauto’s kentekens uitgegeven met de letters YB in het
midden, maar voor motoren en bedrijfswagens bestond een vergelijkbare kentekenserie voor die tussen-
periode van 1973-1978 niet. De FEHAC heeft er altijd voor geijverd om dit verschil weg te werken en wil
dat álle categorieën voertuigen (de brom- en snorfietsen uitgezonderd) een klassieker kenteken krijgen
als de eerste toelating op de weg ligt vóór 1-1-1978.
 
Modern kenteken omwisselen
Voertuigeigenaren die in het verleden een modern geel kenteken hebben gekregen en nu wel binnen de
grenzen vallen om voor hun voertuig een oud blauw kenteken te krijgen, kunnen een omwisseling van
hun kenteken aanvragen.
In het verleden werd niet automatisch een klassieker kenteken afgegeven. En voor de tweewielers en
bedrijfsvoertuigen uit de jaren 1973-1978 kan nu een inhaalslag plaatsvinden. Naar schatting komen
ruim 25.000 motorfietsen en 6.000 bedrijfswagens in aanmerking voor de verruimde YB-kentekenserie.
Nog een waarschuwing tot slot: de blauwe kentekenplaten mogen alleen voor kentekens met twee letters
en vier cijfers. Moderne platen met drie letters in het midden of vier letters/twee cijfers zie je wel eens
in blauw, maar dit zijn ongeldige platen. Deze platen worden ook afgekeurd bij de APK.
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Waar willen we aan deelnemen in 2013

Zo aan het begin van een nieuw seizoen staat ons eigen club treffen op het programma.
Maar er worden in 2013 ook andere Bedford treffens georganiseerd. De club heeft verschillende uitnodi-
gingen ontvangen voor haar leden om hieraan deel te nemen. Voor dit voorjaar staat er een VBOA treffen
in Zweden op het programma, gevolgd door twee treffens bij onze Deense vrienden Lone en Lasse in het
mooie plaatje Lundø. Zij staan garant voor gastvrijheid en goede verzorging.
Bijna gelijkertijd wordt er in het Duitse Holzminden het Duitse treffen georganiseerd door Wilfried
Schüttemeijer. Voor de trouwe bezoekers aan dit evenement zal het leuk zijn te weten dat dit jaar voor
een andere locatie is gekozen.
Inmiddels ook welbekend is het gezellige Bed en Nord in het noord Franse Gravelines. Dit wordt wederom
georganiseerd door onze clubleden Patrick en Melanie.
De uitnodigingen welke we hebben ontvangen staan op de volgende pagina's.
Kijk ook regelmatig in de agenda op onze website . Hier staat altijd de actuele informatie, ook voor an-
dere oldtimer evenementen.

 
                    UITNODIGINGEN VOOR DIVERSE BEDFORD TREFFEN IN 2013

Duits Bedfordtreffen 2013

Het Duitse Bedford treffen wordt dit jaar gehouden worden van 
30 mei tot 02 juni in de plaats Holzminden.
Dit zal worden gehouden op: mobil camping Holzminden,
Stahler Ufer 16, 37603 Holzminden.
 
Het exacte programma is de redactie niet bekend maar uit ervaring
van voorgaande Duitse treffens en goed Duits gebruik weten we dat ge-
zelligheid voorop staat.
Lekker bijpraten met oude en nieuwe vrienden en 's avonds grillen,
bier, muziek en dansen in de tent.
 
Ook zullen er onderdelen te koop worden aangeboden.
 
Een goede gelegenheid om het Duits weer een beetje bij te schaven 
en dat zal naarmate de avond vordert steeds makkelijker gaan.
 
Vooraf aanmelden is niet echt nodig maar vanwege het organiseren is
het wel wenselijk.
Gewoon een kort e-mailtje naar info@bedford-blitz.de, gewoon in
je eigen taal, is voldoende.
Kosten van de camping worden bij de receptie voldaan.
De organisatie is ook dit jaar weer in handen van Wilfried Schüttemeijer.
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Niet één maar twee treffens in Denemarken!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze Deense vrienden Lone en Lasse Nyström hebben dit jaar het plan om naast een Europees Vauxhall
en Bedford treffen ook nog een treffen te organiseren voor alle klassieke voertuigen van General Motors
in hun mooie dorp Lundø . Welke deelnemers op het Vauxhall en Bedford treffen af zullen komen  is
duidelijk maar bij het GM treffen kan je denken aan merken als Chevrolet, Vauxhall, Bedford, Pontiac,
GMC, Oltmobile, Buick en Cadillac. De inschrijving voor dit treffen is beperkt tot 100 voertuigen.
Het eerste weekend is het GM weekend en dat zal worden gehouden van 24 - 26 mei. Het daarop vol-
gende weekend van 31 mei - 02 juni zal het Vauxhall en Bedford treffen worden georganiseerd.
 
Het programma is voor beide weekenden gelijk;
Vrijdag: aankomst van de deelnemers gedurende de dag en om 15.00 uur koffie of thee met cake. Om
18.45 uur een welkoms woord met om 19.00 uur gevolgd door het diner.
 
Zaterdag: Van 08.00 tot 09.00 uur zal er gelegenheid zijn om het ontbijt te nuttigen. Tussen 09.00 en
09.30 is de start van de rally waarin ook een klein wedstrijd element zit. Van 12.00 tot 12.45 uur zal er
gelegenheid zijn om te lunchen waarna de rally verder gaat tot ongeveer 16.00 uur. Om 19.00 uur zal
werderom het diner worden genuttigd gevolgt door een gezellige avond.
 
Zondag: Van 09.00 tot 10.00 uur is er gelegenheid tot het nuttigen van het ontbijt en om 11.00 is het
officiele afscheidswoord waarna iedereen van zijn oude en nieuwe vrienden  afscheid neemt.
 
Algemene informatie:
Alle activiteiten zoals maaltijden en avondvermaak worden gehouden bij Lone en Lasse aan huis.
Kosten voor een van de weekends zijn 650 DKR (+/- €91,00 pp) dit is voor alle maaltijden echter zonder
drankjes en slaapgelegenheid.
Slaapaccomodatie is beschikbaar op ongeveer 2 kilometer afstand. Hier is een camping met vakantiewo-
ningen enz. Kosten voor de camping zijn ongeveer € 23,00 voor twee personen met camper en stroom.
De vakantiehuisjes kosten ongeveer €21,00 pp per nacht (kinderen tot 12 jaar half geld).
Het is raadzaam om fietsen me te nemen.
 
Voor de deelnemers van de Bedford Belangen Club heeft Gerrit Sijpheer zich wederom bereid verklaard
om de aanmeldingen in onvangst te nemen. Mocht u inlichtingen willen dan kunt u contact opnemen met
Gerrit Sijpheer op telefoonnummer 072-5895904. Wilt u zich opgeven voor 1 of meerdere weekenden
dan moet u een aanbetaling doen van € 50,00 per weekend op rekeningnummer 468874577 tnv G.
Sijpheer. De resterende kosten worden in Denemarken verrekend.
 
Let op: Inschrijven voor 15 maart!!
Adres van Lone en Lasse is: Drivvdjen 11, Lundø, 7840 Höjslev, Denemarken.
Tel.: 0045 97538018 / 0045 23313021.
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Internationaal VBOA treffen in Mölndal

 
Van de VBOA (Vauxhall Bedford Opel Association)  ligt er een uitnodiging om
deel te nemen aan hun  jaarlijks International treffen. Dit treffen wordt elk
jaar door een ander land georganiseerd en dit jaar is het Zweden. Plaats van
het treffen is in het mooie Mölndal en het zal plaatsvinden van 17 - 20 mei.
Deze stad ligt net onder Göteborg op een afstand van ongeveer 1200 km
vanaf Utrecht.
 
Er zal overnacht en gegeten worden in een plaatselijk hotel.
Volgens het programma zal er op zaterdag een bezoek plaatsvinden aan twee
musea waarvan één het Volvo museum is. 's Avonds is er een bustrip naar
de haven van Göteborg alwaar wordt ingescheept op een oud stoomschip
voor een drie uur durende vaartocht. Tijdens deze vaartocht zal het diner
worden genuttigd.
Op zondag zullen de deelnemers aanwezig zijn tijdens een "classic car show".
 
Kosten voor deelname aan dit exclusieve weekend zijn 3200 SEK (ongeveer
€ 375,00) per persoon.
 
Voor meer informatie kijk op onze website daar staan links naar de website
van de VBOA en de Zweedse club.

Bed en Nord 2013

Uit Frankrijk heeft ons het bericht bereikt dat Patrick en Melanie wederom een Bed en Nord gaan
organiseren van 23 - 25 augustus op camping "des Dunes" in het noord Franse Petit Fort Phillippe.

 
 Op vrijdag is het aankomst van de deelnemers.
 's Avonds is er entertainment wat door de camping wordt gesponsord.
 Op zaterdag kan iedereen zijn kunsten vertonen met de oud Franse 
 spellen. 
 Vervolgens zal om 18.00 uur zal het glas worden geheven en op het
 gezellige weekend worden geproost. Daarna kunt u deelnemen aan de
 gezamelijk diner (kosten € 10,00 pp.).
 Rond de klok van 21.00 uur wordt door "Bedford France" een imitatie van
 de bekende Franse komiek Bourvil worden aangeboden.
Dit zal worden uitgevoerd door dhr en mevr Briffaut. 
 Mocht u inspiratie door het optreden hebben opgedaan en wellicht ook
 wat moed (door de wijn) hebben verzameld dan is er rond 22.00 uur nog 
 een karaoke.
 
Als op zondag iedereen wakker is geworden door de komst van de toete-
rende  bakker met zijn verse broodjes, kan er weer afscheid worden ge-
nomen van deze mensen.
 
Opgeven voor dit gezellige weekend is niet echt nodig maar wel wenselijk,
zeker als u wilt deelnemen aan het eten op zaterdag. Even een kort
mailtje naar Patrick (graag in het Frans maar mag ook Engels).
Zijn e-mailadres is: gatounet59@msn.com

 
De kosten van de camping kunnen ter plaatse worden voldaan.
Het adres is:camping des Dunes, Rue Victor Hugo, 59820 Gravelines, (Petit Fort Phillippe.
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                                                         NIEUWE LEDEN

1424 R.F.H. Kuiperi Almere
1425 C.Th. Woltjer Epe
1426 J.A. Dreijerink Holten
1427 J. van Wageningen Capelle a/d IJssel
1428 C. Philip Eeklo (B)

De afgelopen periode hebben zich wederom een
aantal nieuwe leden aangemeld als lid van onze club.
We mogen we ons weer gelukkig prijzen dat zij zich
bij ons hebben aangesloten.
We hopen dat de nieuwe leden zich snel thuis zullen
voelen bij onze club.
Zij zijn in elk geval 220 vrienden rijker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
               Nieuw adres loods: Spoordwarsstraat 39, IJsselmuiden 
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Omschrijving en kosten 

 

crèmekleurige cap met geborduurd logo en 
verstelband voor de juiste pasvorm 

 
€ 7,50 

 
 

crèmekleurige zonneklep met geborduurd logo en 
klittenband verstelband voor de juiste pasvorm 

 
€ 5,00 

 
 

Sleutelhanger met clublogo 
afmetingen 9 x 4 cm 

 
€ 0,50 

 
 

club speldje 
afmetingen ± 2 x 2 cm 

 
€ 1,50 

 
 

club banier met opgedrukt logo 
afmetingen 15 x 13 cm 

 
€ 3,00 

 
 

Club sticker  
Afmetingen 8 x 8 cm 

 
€ 0,50 

 
 

CD’s met foto’s van de clubtreffens 
 

€ 3,00 
 
 
 
 
 

Sticker met uitgesneden Bedford embleem 
Afmetingen 25 x 25 cm 

€ 10,00 
 
 
 
 
 
 

verzendkosten 

 

€ 2,50 
 
 
 
 
 

€ 2,50 
 
 
 
 
 

€ 0,50 
 
 
 
 
 

€ 0,50 
 
 
 
 
 

€ 0,50 
 
 
 
 
 

€ 0,50 
 
 
 
 
 

€ 1,50 
 
 
 
 
 
 
 

€ 0,50 

                                                              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 15 mei 2013 sturen naar de redactie.
                     Half juni 2013 kunt u het volgende Bedford Nieuws verwachten.
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