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In 2019 vieren we 30 jaar Bedford Belangen Club, en 50 jaar Bedford CF. Dat brengt ons in 1969 - niet 
alleen het geboortejaar van de Bedford CF, maar ook het jaar van de anderhalf-miljoenste Bedford ooit! 

En dat was deze 16 tonner Bedford KM, bestemd voor het vaste land van Europa.
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In deze editie

Bij de voorpagina

Dit jaar bestaat de Bedford 
Belangen Club 30 jaar. 
Maar ook staat er duidelijk 
50 op de voorpagina, want 
zolang bestaat de Bedford 
CF ! Daarom deze voorzijde 
van een Bedford CF folder, 
in zijn typische jaren 70 
bruin en oranje tinten, op de 
voorkant van ons blad.

Beste Bedfordliefhebbers,

Het wordt een bijzonder Bedford jaar, 
2019. Op de voorkant van dit 
Bedfordnieuws zijn de kransen met 
30 en met 50 duidelijk zichtbaar, en 
op bladzijde 2 gaat het over anderhalf 
miljoen. 

Die 30 slaat op het jubileum van de 
Bedford Belangen Club, omdat we dit 
jaar, inderdaad, 30 jaar bestaan. Het 
wordt dan ook een bijzonder 
voorjaarstreffen, en ik kan iedereen 
aanraden om even te checken dat de 
contributie voor 2019 is voldaan - 
want anders krijg je géén uinodiging. 
Die zal overigens per post gaan, en 
niet via het Bedfordnieuws.

Die krans met 50 slaat op de Bedford 
CF. In november 2019 is het 50 jaar 
geleden dat de eerste Bedford CF uit 
de fabriek kwam. Een model dat voor 
ons extra belangrijk is, omdat juist dat 
model de aanleiding was voor de 
oprichting van onze vereniging. 
Gelukkig hebben we inmiddels leden 
met allerlei modellen Bedford, maar 
toch is het een goede reden hier extra 
aandacht aan te geven.

Jullie kunnen in de edities van ons 
blad dit jaar dan ook aandacht 
verwachten voor de voorganger van 
de CF, de schattige CA met z'n 
varkensneusje, en het nooit 
verschenen model CB dat de CA had 
moeten opvolgen.

In dit nummer vooral veel over de 1½ 
miljoenste Bedford, en z'n voor-
gangers. Ik zou zeggen, veel Bedford 
plezier met deze editie, en in het 
komende jaar!

Met vriendelijke 
Bedfordgroeten,

Dirk Timmer,
voorzitter B.B.C.
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Verslag van de Penningmeester

Financiëel verslag 2018 van de Bedford Belangen Club.
Het jaar 2018 is positief afgesloten. Het eindresultaat laat zien dat we erin geslaagd zijn om een 
positief resultaat te behalen en wel ter grootte van € 396,62.

Het ledenaantal is stabiel. In de begroting voor 2019 zijn we uitgegaan van het lage aantal van 160 
leden. Zoals reeds vele jaren zijn we ook nu van mening dat de contributie gelijk kan blijven. 

Annemiek Frieswijk,
Penningmeester van de Bedford Belangen Club
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Verslag van de Secretaris

Jaarverslag 2018 van de Bedford Belangen Club.

De Vereniging:
2018 was een goed jaar voor de Bedford Belangen Club. Met mooie en drukbezochte clubtreffens in 
het voor- en najaar waarbij beide keren de weergoden ons goedgezind waren. Ook in 2018 mochten 
we weer vele nieuwe leden verwelkomen. Al met al sluiten we 2018 af met een goed vooruitzicht 
voor de toekomst.

Bestuur:
Afgelopen jaar hebben we geen nieuwe bestuursleden gekregen. Zowel de penningmeester als ook 
het bestuurslid techniek zijn herkozen. Dat is voor een vereniging goed omdat het de continuering 
ten goede komt en het is een teken dat de zittende bestuursleden met plezier hun functie vervullen.
Bij de kascontrolecommissie is Rolf Stellingwerf benoemd in plaats van de reglementair aftredende 
Cor Smit. Rolf vormt nu de kascontrolecommissie samen met de in 2019 aftredende Jan Schot.

Leden:
Afgelopen jaar hebben ook weer verschillende leden hun lidmaatschap opgezegd. De redenen 
hiervoor waren heel divers, en gelukkig hebben we ook weer nieuwe leden mogen verwelkomen. 
We hopen dat ze het snel naar hun zin zullen hebben binnen de club.

Clubblad:
Het clubblad wordt viermaal per jaar uitgegeven door de club en gedrukt bij bladnl.nl. Door het 
formaat is het handzaam in gebruik. De verspreiding van het clubblad met PostNL is probleemloos 
verlopen.
Er is weer aardig wat materiaal aangeleverd om het clubblad iedere keer weer tot een succes te 
maken. Onze dank daarvoor en ga zo voort.

Website:
De website wordt goed bezocht. We hebben zo'n 60.000 bezoekers per jaar, die samen een miljoen 
bladzijden op onze site bekijken. Dat zijn flinke aantallen voor een site als de onze. Nieuwe 
Bedfordliefhebbers vinden de club via de site, en door de frequente updates is hij ook voor de leden 
een regelmatig bezoekje waard. Door de Facebook pagina zijn volgers altijd snel op de hoogte van 
ontwikkelingen, zowel op de website als rondom het Bedford en klassieker gebeuren. De Facebook 
groep gaat lekker door als gezellige en informatieve ontmoetingsplek.

Activiteiten:
Ook in 2018 waren er weer verschillende buitenlandse meetings gepland, naast onze eigen 
clubtreffens. Bij de meeste treffens in Duitsland, Engeland en Denemarken waren leden van de 
Bedford Belangen Club aanwezig. Soms in flinke aantallen. Daarnaast zijn Bedfords van clubleden 
ook gespot op diverse oldtimer evenementen in Nederland.

Dit was weer, in beknopte vorm, het afgelopen jaar. Graag wens ik iedereen een goed Bedford jaar 
en veel veilige kilometers in 2019.

Gerrit Hoenen,
Secretaris van de Bedford Belangen Club
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Oude Bedford Beelden

Vijftig jaar geleden anderhalf Miljoen Bedfords, dat zijn er een boel. Over die 1.500.000e gaat het 
op bladzijde 2 en op bladzijde 12 en 13. Maar het leek ons een goed moment om onder het oude 
motto 'geen woorden maar daden, eh, plaatjes' hier een aantal Bedfords te laten zien die - tot het 
zover was - in ons kikkerlandje rondgereden hebben. En omdat een goed begin het halve werk is, 
gelijk maar 4 pagina's kijkplezier voor de echte Bedford liefhebber!

Bedford PC met Noord-Hollands kenteken Bedford OY met Zuid-Hollands kenteken

Arnhemse Beton Centrale Markus Veevoeders, Berkenwoude

Dieren-
bescherming 
Haarlem.

Een van de 
weinige 
foto's van 
een CA in 
Nederland 
uit die tijd. 
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Door de Britten in 1945 achtergelaten Bedfords OY, aan het werk in de burgermaatschappij

Onder: QL uit de oorlog, in de jaren '60 aan het 
werk in de wegenbouw rondom Stadskanaal

Links: QL uit de 
oorlog, op deze 
foto in dienst bij 
Hof en Ter Wal te 
Dwingeloo

Een van de vele 
Bedfords die na 
de oorlog het 
enorme tekort aan 
vrachtwagens in 
Nederland heeft 
helpen oplossen.

Onder: Ergens in Nederland wordt deze Bedford 
zwaar beladen door een dragline (sleepgraver)

Rechts: een 'Big Bedford' van de 
firma Meulman in Vlagtwedde. Deze 

wagen werd ingezet voor veevervoer.
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Boven: Een Bedford O van de gemeente-
reiniging Schiedam. Aan de zijkant een stuur 
en knoppen waardoor de chauffeur aan de 
buitenzijde de wagen kon bedienen, en tevens 
mee kon helpen met vuilnisemmers legen.

Rechts: Een Bedford TK van Van Muylwijk,
een van de velen waarmee de melk voor de 
melkfabriek bij de boeren werd opgehaald.

Onder: talloze Bedfords hebben in het rood de 
Nederlandse brandweer gediend. Linksonder 
een OY, die na zijn militair gebruik in het britse 
leger omgebouwd is tot brandweerwagen. 
Rechtsonder een Bedford A van de brandweer 
te Geleen.



9

We sluiten deze 
reeks af met twee 
Bedford J types aan 
het werk, links een 
van Van Vuuren 
Wegenbouw op het 
strand van Katwijk, 
en linksonder een 
Bedford J van de 
firma R. v.d. Zee te 
Harlingen.

Tenslotte hieronder 
het misschien wel 
meest geziene 
Bedford model op de 
Nderlandse wegen, 
de befaamde TK.
Deze TK is van de 
firma Zwan, indertijd 
een bekende firma in 
de wereld van de 
vleeswaren.



Dit is het voorlopige programma van het Voorjaarstreffen 2019 te Renswoude.

Vrijdag 24 mei:

10:00 - 20:00 uur Aankomst van de deelnemende leden

20:00 - 20:45 uur Opening en Algemene Ledenvergadering
   Agenda zie pagina ? van dit Bedfordnieuws

vanaf 20:45 uur  Gezellige avond met grote verloting, in de kantine

Zaterdag 25 mei:

11:00- 12:00 uur Bedford Vrouwenuurtje, let op de mededelingen voor de locatie

12:00 - 17:00 uur Snuffelmarkt en Puzzeltocht op het veld. Activiteiten in de
    omgeving op eigen initiatief.

14:00 - 15:30  Dartwedstrijd op het veld

15:30 - 17:00 uur Happy Hour op het veld. Gezellig borrelen met een muziekje. Breng
   zelf een stoel, drankjes, hapjes en gezelligheid mee. Voor de muziek
   wordt gezorgd.

vanaf 18:00 uur Grote Barbeque bij de kantine

vanaf 20:00 uur Gezellige avond in de kantine, met live muziek, de prijsuitreiking van de 
   dartwedstrijd, en de verloting van de mand(en)

Zondag 26 mei:

11:00 uur  Afsluiting, en bekendmaking van de locatie van het najaarstreffen,
   in de kantine

De verkoop van Bedfordonderdelen is het gehele weekend toegestaan.
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Het is al gezegd, 2019 is een Bijzonder Bedford Jaar. Het is tijd voor een feestje want de Bedford 
Belangen Club bestaat 30 jaar. En het is ook tijd voor een feestje omdat de Bedford CF in november 
50 jaar bestaat. Dat betekent dat we, juist, een feestje gaan bouwen. Dat doen we, jawel, op het 
voorjaarstreffen!

Het voorjaarstreffen is zoals reeds lang aangekondigd daarom wat later in het jaar, namelijk op 24, 
25 en 26 mei. En we pakken als club wat groter uit dan met een gewoon treffen. Dat betekent ook 
dat het aanmelden een beetje anders verloopt dan bij de andere treffens. Dat heeft een aantal 
praktische en organisatorische redenen, en daarom hier de uitleg hoe de aanmelding gaat verlopen.

Over enkele weken krijgen alle leden die dan hun contributie voor 2019 voldaan hebben een 
uitnodigingsbrief. Daarin staan de details hoe je aan te melden. En ten behoeve van de catering staat 
daar ook in hoe je ons op de hoogte kunt brengen van diëetwensen.

Aan clubleden en hun huisgenoten vragen we een kleine bijdrage in de kosten. Introducees zijn ook 
welkom, maar hun deelname wordt niet gesubsidieerd door de club. De exacte hoogte van de 
bedragen is bij het ter perse gaan van dit blad nog niet bekend, maar dat zal in de uitnodigingsbrief 
zeker vermeld worden.

Wij hebben in ieder geval zin in het Jubileum Treffen 2019, en zien jullie daar graag!

Jubileum 30 jaar Bedford Belangen Club & 50 jaar Bedford CF

Foto's van 
25 jaar 
B.B.C. 

jubileum 
treffen 
in 2014
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Happel Vauxhall Bedford Parts zoekt hulp

Binnen de Bedford Belangen Club is Pieter Happel een bekend persoon, als mens maar ook als 
toegewijd onderdelenleverancier. Velen weten ook dat Pieters gezondheid afneemt en blijft 
afnemen. Helaas.

Pieter zou graag zijn magazijn reorganiseren nu hij zelf nog het overzicht heeft, maar dat kan hij niet 
meer zonder hulp. Zijn er vrijwilligers die hem de komende tijd daarbij af en toe willen helpen?

Graag je reactie per e-mail naar info@bedfordbelangenclub.nl of bel met 0341-707411

Het zou prachtig zijn als we Pieter op deze manier nog wat kunnen helpen, nadat hijzelf zoveel voor 
anderen gedaan heeft!

Op deze foto, genomen op het najaarstreffen 2013, zien we Pieter (staand)
terwijl zijn Bedford CF camper "d'Olde Zwarver" gerepareerd wordt
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Is er iets dat NIET door een Bedford vervoerd wordt?

Je kunt er hoofdpijn van krijgen om iets te vinden. Bedfords hebben het hele 
alfabet vervoerd, van Asfalt en Aardbeien via Boeken en Bouwmaterialen, 
Groenten, Koek, Kleding en Vlees tot Zuivel, Zaagsel en Zand aan toe.

Heel vaak wordt dat gedaan met een speciale opbouw, op maat gemaakt voor 
de specifieke taak. Hier is een willekeurige selectie aan foto's van dergelijke 
Bedfords, met een speciaal voor hun bijzondere lading ontworpen carrosserie.

Aldus de redactie van Bedford Transport Magazine uit februari 1953. 
Hier vindt u een Nederlandse bewerking van dat artikel.

Boven: Sylverdale Motor Bodies uit 
Birmingham bouwde deze wagen voor 
hangend vleesvervoer op een Big Bedford 
chassis. De opbouw is geïsoleerd en gemaakt 
van composiet materiaal. Het laadvermogen 
bedraagt 6 ton.

Onder: Dezelfde firma bouwde ook deze 
kleinere wagen voor hangend vleesvervoer. De 
capaciteit is 2½ ton en de opbouw is verder 
vergelijkbaar met die van de wagen hierboven.

Boven: Twee van de drie Duramin  
carrosserieën op  5-tons chassis met lange 
wielbasis, die door de firma Wall & Sons 
gebruikt worden voor vleesvervoer. De 
opbouw is gemaakt van de aluminium 
legering Duralumin en heeft een inwendige 
lengte van 4m30 en is in 2 delen verdeeld. 
Het voorste deel is bereikbaar via de zijdeur. 
De bodem is bedekt met Duraplank.

Onder: Deze Lewin Compressmore vuilnis-
wagen is de tweede van dit type voor de stad 
Oxford. De basis is een 4-tons Big Bedford 
met lange wielbasis voorzien van een Neville 
cabine. De aanhanger is bedoeld voor grof 
vuil en wordt op de hoek van de straat 
achtergelaten tijdens de ophaalronde.

Boven: Een interessant voor-
beeld van wat men bouwt op de 
Kanaal-eilanden is deze 
3-tonner van een mesthandel op 
Guernsey. De opbouw is 
ontworpen om eenvoudig 
verwijderd te kunnen worden 
zodat de truck ook voor meer 
regulier vervoer gebruikt kan 
worden. Omlaagklappende luiken 
geven toegang voor makkelijk 
laden en lossen. De extra hoge 
opbouw wordt gebruikt om 
tomaten in export dozen te 
vervoeren.

Het was een lange, lange weg van deze tweetonner uit 1932, een van de eerste Bedford trucks, tot de anderhalfmiljoenste op 24 maart 1969
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Boven: De Scammel trailer 
achter deze Bedford werd door 
de Arlington Motor Co. speciaal 
ontworpen voor het vervoer van 
brood vanaf de bakkerij naar het 
distributiecentrum. Om geen 
speciale laadplatformen nodig 
te hebben is de trailer voorzien 
van een hydraulische laadklep. 
De oplegger kan 13 rolcon-
tainers, elk met 12 draadkratten 
met brood, bevatten. Dat zijn 
3744 hele broden, die door 
twee man in 25 minuten 
geladen kunnen worden.

Boven: Twee van de drie Duramin  
carrosserieën op  5-tons chassis met lange 
wielbasis, die door de firma Wall & Sons 
gebruikt worden voor vleesvervoer. De 
opbouw is gemaakt van de aluminium 
legering Duralumin en heeft een inwendige 
lengte van 4m30 en is in 2 delen verdeeld. 
Het voorste deel is bereikbaar via de zijdeur. 
De bodem is bedekt met Duraplank.

Onder: Deze Lewin Compressmore vuilnis-
wagen is de tweede van dit type voor de stad 
Oxford. De basis is een 4-tons Big Bedford 
met lange wielbasis voorzien van een Neville 
cabine. De aanhanger is bedoeld voor grof 
vuil en wordt op de hoek van de straat 
achtergelaten tijdens de ophaalronde.

Onder: Deze 10-tons trailer met z'n Big Bedford trekker wordt gebruikt door 
een leverancier van steen, tegels en andere bouwmaterialen. 

Onder: Deze door een Big Bedford getrokken 
dieplader is voorzien van rijplaten en 

ondersteuning om zowel van achter als van 
opzij geladen te kunnen worden.

Links: Tiverton (een bouwer van 
bussen) bouwde deze 
meubeltransporter en 
verhuiswagen met een inhoud 
van 20 kubieke meter. Het is de 
nieuwste uitbreiding van het 
Bedford wagenpark van de firma 
Criddle and Smith.

Het was een lange, lange weg van deze tweetonner uit 1932, een van de eerste Bedford trucks, tot de anderhalfmiljoenste op 24 maart 1969



Inderdaad, deze linksgestuurde 16 tonner, een Bedford 
KM en dus een telg uit de befaamde TK familie, mag 
zich op 24 maart 1969 de trotse anderhalf miljoenste 
Bedford truck ooit geproduceerd noemen. Dat doet hij 
dan dus ook!

Natuurlijk kwamen er hoogheden aan te pas om deze 
voor het vaste land van Europa bestemde truck de 
fabriek in Dunstable uit te rijden, omgeven door pers.

In 1968 werd 62% van de productie geëxporteerd, wat 
een toename is want het totale gemiddelde van 1931 tot 
1969 bedroeg 49%. In 1968 vonden bijna 750.000 
Bedford trucks hun weg naar 118 verschillende landen.

Het kostte 19 jaar om de eerste half miljoen Bedfords te 
bouwen. De volgende half miljoen Bedfords werden in 
slechts 12 jaar gebouwd. En nog geen 8 jaar later staat 
de teller al op anderhalfmiljoen!

Het begon in 1931 met een 2 tonner in de fabriek te 
Luton. Al snel gevolgd door een bus-chassis. In 1932 
kwam de 3 tonner, in 1938 de trekker met Scammel 
koppelsysteem, en in 1939 de 5 tonner. In de jaren '50  
kwam de Big Bedford 7 tonner, en het gewicht ging met 
de komst van de TK in 1960 nog verder omhoog. En dat 
heeft weer geleid tot deze Bedford KM 16 tonner.

Houd ons in de jaren '70 in de gaten. Want spoedig zal 
de twee miljoenste Bedford een feit zijn!
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De Bedford van...
Maar helaas, een klein jongetje is anders dan een 
klein meisje; de hele dag toeren en elke dag 
verder trekken, het bleek een uitputtingsslag 
met twee kinderen en twee hondjes. In 1995 
hakte Angeline de knoop door, dit was het niet 
meer, na de vakantie doodmoe thuiskomen is 
niet de bedoeling. Dus verkocht Walter met pijn 
in zijn hart de Bedford. Daarna hebben we het 
een keer geprobeerd met een caravan 2 weken 
op een camping maar Walter vond er niks aan.
En impulsief als wij zijn, kochten we een 
vakantiehuis in Noord Frankrijk, hier hebben we 
7 jaar enorm van genoten. Toen kwamen de 
plannen om ergens in Nederland een huis te 
zoeken waar we net zo vrij konden zijn. Op 30 
juli 2006 verhuisden we van Brabant naar 
Drenthe waar we in een grote woonboerderij 
een B&B startten. Dit liep al meteen goed en we 
vonden het heerlijk. Helaas duurde dit maar kort 
want in november 2006 liep onze zoon voor de 
deur onder een auto. Er volgde een lange tijd van 
zorg, 6 maanden coma, revalideren, enz. enz.

Pas in 2008 waren we zover dat we met een 
gerust hart een weekje weg konden, en toen 
Angeline een advertentie onder Walters neus 
hield van een Peugeot Pilote voor niet teveel 
geld, was het virus weer actief.
Met de Pilote kwamen we in Duitsland en 
Frankrijk maar hij bleek te onhandig qua indeling, 
en was niet echt in goede staat, dus die werd 
ingeruild voor een Dethleffs integraal camper 
met een hefbed.
Dit was een heerlijke camper, weer veel in 
Frankrijk geweest en een keer naar de 
kerstmarkten in Duitsland maar door problemen 
met zijn voet kon Walter heel moeilijk het trapje 
van het bed op en af.

Onder: de Pilote op een idyllisch plekje

Toen kwam de Autostar, deze hebben we nu 3 
jaar, en we hebben nog geen nadelen ontdekt, 
de grote garage is heel fijn, in 2017 zijn we naar 
Tsjechië geweest met onze zoon; 2 
scootmobiels en een rolstoel achterin. Walter 
heeft in januari 3 weken rondgetoerd in Spanje, 
samen met zijn hondje. In juni hebben we 
heerlijk  door Bretagne gezworven.

Boven: de Dethleffs

Nederlandse bewerking van een artikel uit het Bedford Transport Magazine van mei 1969
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Onder deze kop vindt u de techniek van 
onze Bedford uitgebreid toegelicht.

Soms in de vorm van complete 
karweiomschrijvingen, of korte 
noodreparaties om onderweg

toe te passen. 
Mocht u het werk willen uitbesteden dan 

kunt u aan de hand van deze  artikelen 
meepraten over de uit te voeren 

handelingen. Ook kunt u een prijsafspraak 
maken, waarvan u bij overschrijding op de

hoogte gesteld kunt worden.
Maar bovenal hopen wij dat u het 
onderhoud zelf ter hand neemt.

Onder Motorkap en Bodemplaat

Synthetische olie of de basis olie.
Door Mart Nicolai

Dit was de cruciale vraag, wat gaan we in de motor van de Bedford  gebruiken, hieronder de 
bevindingen.
 
Door de wat te hoog geplaatste olie pomp in de Vauxhall motor (zo’n 10 cm boven het olie niveau 
in het carter) duurt het twee tot drie tellen voordat er olie druk in de motor is opgebouwd.
Als je er op let kun je het horen.

Even neem je een gerikketik in de draaiende motor waar die dan na zo’n twee tot drie tellen ineens 
weer weg is.

Alle Vauxhall motoren doen dit in meer of mindere mate en 
het wordt als normaal zijnde aanvaard. Zo ook ik. Zo niet 
Dennis Hensen die mijn Bedford een week of wat onder zijn 
hoede had om hem door de APK keuring te loodsen. 

Hij vertelde mij dat hem dit opviel en dat dit eigenlijk niet zo 
braaf was omdat de motor even zonder, of op z'n best met 
slechte smering draaide.

Dennis kwam met een, in mijn ogen, revolutionair idee.
Indien we er een synthetische olie en wel een 5W40 in doen, 
zo redeneerde hij, zou deze als in koude toestand 
verkerende, dunne olie veel makkelijker omhoog gezogen 
worden door het oliepompje dan de huidige dikke olie.

Ik twijfelde maar was nieuwsgierig.

Jarenlang had ik aangenomen dat in de oldtimer motoren de 
gewone ouderwetse basis olie soorten gebruikt behoorde te 
worden maar zeker geen moderne synthetische olie!
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Meten is weten!!

Hiernaast op de foto staat de oliedruk bij
een stationair draaiende motor. 

Een synthetische olie is een chemisch gefabriceerde
olie in tegenstelling tot de basis olie die uit aardolie 
raffinage verkregen wordt.
En dit had dan vooral te maken met de zogenaamde 
toleranties die in de oude motoren ruimer zijn en 
men bang is dat de smeerfilm tussen de metaaldelen 
verbroken zou worden.

Vandaar dat men de veel stroperige basis olie, een 20W40 voorschrijft.
De 20W is dikker zeg maar stroperiger als de olie koud is. Voor de volledigheid, deze stroperigheid 
heet viscositeit. Maar als de motor dus warm is dan is de viscositeit 40W.
De synthetische olie is in koude toestand als glycerine zo dun en heeft een lagere viscositeit die met 
5W aangeduid wordt, maar als hij op temperatuur is dan heeft hij ook een viscositeit van 40W.

Met deze wijsheid overreedde Dennis mij en werd de motor met een synthetische 5W40 olie gevuld 
of eigenlijk is het een zogenaamde half synthetische. En met de eerste koude start had Dennis zich 
al vergewist dat hij het gerikketik niet gehoord had. Of was het toeval?

Kort daarop arriveerde ik om een ritje naar Amsterdam over de A9 te maken. 
De ultieme test dus.

Met de oude olie was 3 bar de normale druk bij snelweg snelheid.
Gaande weg werd de olie warm en… de druk bleef ook met deze half syntheet… 3 bar! 
Ik parkeerde in Amsterdam en was een paar uurtjes zoet met wat anders. Toen na terugkomst de 
tweede koude start.

De Bedford startte opmerkelijk snel en opnieuw géén gerikketik.
Kortom een daverend succes, ongelooflijk. Het blijft spannend zo’n experiment met het 
belangrijkste voor een motor, de smering!
Wel moet ik vast stellen dat mijn motor een nieuwe oliepomp heeft en het een gereviseerde motor 
is. Hoe dit experiment bij andere motoren uitpakt blijft discutabel.
Ook hier zal de praktijk dit moeten bewijzen.

Neem alle voorzichtigheid in acht als u het aandurft dit bovenstaande verhaal te checken.
Maar wel wil ik dat graag horen opdat we dit best wel revolutionaire idee bekend kunnen maken in 
de club.

Toch nog even een opmerking aangaande de diesels die zelfs tijdens de start al oliedruk hebben. 
Deze heeft een plaatsing van zijn oliepomp onder het olie niveau in het carter. 
Waarom ze dat in Engeland niet verzinnen blijft mij een raadsel...

Mart 
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24 - 26 mei 2019  Jubileumtreffen 30 jaar BBC  Renswoude
7 - 9 juni 2019   21e Bedford-Vauxhall Treffen   Kristianshaab, Denemarken
7 - 10 juni 2019  30e Creatieve Dag Markelo  Markelo
20 - 24 juni 2019  25e Duitse Bedford Treffen  Holzminden, Duitsland
23 - 25 augustus 2019 Bed en Nord 2019   Gravelines, Frankrijk
6 - 8 september 2019  Najaarstreffen BBC   n.n.b.

Voor meer informatie en voor de meest actuele en uitgebreide agenda, kijk op onze site:
www.bedfordbelangenclub.nl/agenda

Bedford Agenda



Nòg iets dat in 2019 dertig jaar bestaat: de Creatieve Dag van Markelo. Dat is inmiddels een bekend 
evenement geworden waar de Bedford Belangen Club altijd met een aantal leden en hun Bedfords 
aanwezig is. Op maandag 10 juni 2019, 2e Pinksterdag, vindt de 30e editie plaats van de Creatieve 
Dag achter Herberg de Pot in Markelo. Een traditie voor velen, jong èn oud!

Er is een grote rommelmarkt met een groot aantal kramen waar vele standhouders hun hobby, 
creativiteit en koopwaar delen met bezoekers. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, 
waaronder vele tractoren. De gehele dag is er volop live muziek. Natuurlijk zijn er voor de kinderen 
weer gezellige activiteiten, de schminkdames zijn wederom aanwezig en ook een suikerspinkraam, 
en er kan een ritje worden gemaakt op een èchte tractor. 

Zoals elk jaar zijn ook dit jaar de Bedfords welkom. Met je Bedford is deelname gratis. Of er dit jaar 
ook weer een truckoptocht is, is nog     niet bekend. En ook is niet bekend of 
er wel (zoals in 2017) of geen (zoals       in 2018) elektra beschikbaar is. 
Maar mocht er geen stroom zijn,          dan heeft het evenement in 2018 
toch laten zien dat we met onze         Bedfords best een paar dagen 
zonder kunnen, toch? Bedford         Belangen Club leden zijn welkom 
vanaf vrijdag. Natuurlijk mag je ook     op zaterdag, zondag of maandag 
arriveren. Zoals gezegd, deelname 
met je Bedford (!) is gratis, en op 
maandag wordt er een lunchpakket verstrekt.

Zo spoedig mogelijk aanmelden is gewenst. Dat kan 
bij Cor Smit, bij wie je ook je verdere vragen
over de Creatieve Dag kwijt kunt. 

Zijn email adres is: corsmit51@hotmail.com
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30e Creatieve Dag Markelo
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Foto's van Bedford Treffens in 1992, 1993 en 1994

Onder: Walter in de Autosleeper

Boven: Medische apparatuur met de bestemming Iran, een gift van een 
Britse gezondheidszorg organisatie, wordt van een Bedford overgeladen.

Onder: Een blik op de nieuwe productievloer van busbouwer Duple te Blackpool.

Gespot!
Afbeeldingen van 
actualiteiten en 

andere zaken die 
voor de lens zijn 

gekomen

Nederlandse bewerking van een artikel uit Bedford Transport Magazine - mei 1969
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Onder: De Bedford Autosleeper en de Renault Autostar 
gebroederlijk naast elkaar op het najaarstreffen 2018

Boven: Het zal u ook vaak gebeurd zijn, dat u iets op de 
weg zag waarvan u dacht, wat is dat nou weer? 

Waarna u de rest van de reis het hoofd breekt over het 
juiste antwoord. De maker van deze foto, genomen op 

de M1 in Engeland, heeft er ook geen idee van...

Links: Je kunt als kunstenaar nog zoveel tijd besteden 
aan een mooi reclamebord op een paal - deze is voor 
een pub - maar zonder een schoonmaakbeurtje af en 
toe wordt hij vaal, grijs en grauw. Gelukkig zijn er de 
schoonmakers met deze hoogwerker, geplaatst op een 
Bedford TJ 

Rechts: De eerste 
commerciële levering 

van een Edbro Easyfit 
hydraulische laadvloer 

nadat het prototype 
getoond was op de 

Motor Show in 1968. 
De wagen waaraan 

deze laadvloer 
gemonteerd is, is een 
Bedford TK (KC) met 

een lichtgewicht 
aluminium opbouw. Hij 

wordt gebruikt door 
een grote radio en TV 

dealer in Bolton.

Nederlandse bewerking van een artikel uit Bedford Transport Magazine - mei 1969



Voorzitter & Tweede secretaris, 
Eindredactie
Dirk Timmer
Kastanjelaan 10
8071 AN Nunspeet
0341-707411
voorzitter@bedfordbelangenclub.nl

Penningmeester, Ledenadministratie,
Clubshop
Annemiek Frieswijk
Stylsmastraat 1
9112 HM Burdaard
0519-242241
penningmeester@bedfordbelangenclub.nl

Secretaris & Tweede voorzitter, 
Redactie
Gerrit Hoenen
Peperkers 11
1974 VR IJmuiden
06-16801602
secretaris@bedfordbelangenclub.nl

Bestuurslid techniek
Jan Steen
Lekerweg 2
1609 GE Oosterleek
06-52478055

Bestuurslid recreatie
Koos Peters
Pastoor Zegerstraat 17
6542 ZM Nijmegen
024-3777244
recreatie@bedfordbelangenclub.nl

Commissielid elektrische installatie 
& documentatie
Mart Nicolaï
Velserduinweg 272 
1971 ZJ IJmuiden
0255-532327
elektra@bedfordbelangenclub.nl

Redactie
Tineke Timmer
webredactie@bedfordbelangenclub.nl

Colofon

Bedford Nieuws is het ledenmagazine van de vereniging ‘Bedford Belangen Club’ en verschijnt vier 
keer per jaar. De leden ontvangen het blad gratis.

Eindredactie: Dirk Timmer    Redactie: Gerrit Hoenen en Tineke Timmer
Ontwerp en layout: Lignarius    Drukwerk: BladNl, Utrecht    Oplage: ca. 200 stuks
Adres: Bedford Belangen Club, Postbus 499, 8070 AL Nunspeet

De Bedford Belangen Club op internet
www.bedfordbelangenclub.nl
www.facebook.com/BedfordBelangenClub en www.facebook.com/groups/bedfordnederland

Contributie lidmaatschap
€ 27,50 lidmaatschap per jaar en € 10,- inschrijfgeld eenmalig. Het lidmaatschap loopt 
van 1 januari tot 31 december, per jaar. Nieuwe leden betalen het eerste jaar naar rato.

Bankrelatie
Bedford Belangen Club te Burdaard    IBAN: NL18 RABO 0309 8737 97     BIC: RABONL2U

Advertenties
Particuliere advertenties (1/6 pagina) zijn voor leden gratis. Niet-leden betalen €7,-
Particuliere advertenties kunnen voor dit tarief ook op de website worden gezet.
Stuur uw particuliere advertentie en de foto’s naar de secretaris, bij voorkeur per email.
Commerciële advertenties zijn €13,- (1/3 pagina), €19,- (1/2 pagina), of €37,- (1/1 pagina)
Meer inlichtingen over commerciële advertenties zijn verkrijgbaar bij de penningmeester.

Bestuur en commissieleden
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