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Officiële uitlaatklep van de
AUTOMOBIEL SPORT VERENIGING HELLENDOORN

Inschrijfnummer K.v.K.: 40073.682
Aangesloten bij NRF: codenummer NRF 16
Bankrelatie: NL81 INGB 0003 622 191 t.n.v.
                                                  Penn Automobiel Sportvereniging Hellendoorn
Contributie € 26,- per jaar (incl. clubblad)

                             A.S.V.H opgericht 1 januari 1974 

Bestuur:
Voorzitter Jeroen Santema voorzitter@asvh.nl
Secretariaat Colette Bakhuis secretaris@asvh.nl
Penningmeester Frits de Wilde penningmeester@asvh.nl
Ledenadministratie Jeroen Santema ledenadministratie@asvh.nl

Leden:
Materiaalbeheer Vacant voorzitter@asvh.nl
Kaartleescommissie Martijn Vosjan kaartlezen@asvh.nl
Clubblad en Margaret de Winter clubblad@asvh.nl
Advertenties Erwin Deijk clubblad@asvh.nl

Website www.asvh.nl

Ereleden: Jan Pater en Piet van der Veer

Advertentie-tarieven 2020
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Van de Voorbank

Voordat ik een nieuwe “van de voorbank’’ schrijf, heb ik altijd de gewoonte 
om vorige edities even terug te lezen. Na een aantal decennia een nieuwe
voorzitter, CO2 uitstoot, de vereniging verder ‘professionaliseren’, een 
overvolle ASVH-jaarkalender… Onderwerpen die eerder op deze pagina 
door mij zijn beschreven. En nu…? Het lijkt of de wereld er nu heel anders
uit ziet.

Het voelt logisch om op deze plek ook aandacht te besteden aan het 
Coronatijdperk waarin we met zijn allen terecht zijn gekomen. 
De anderhalve meter regel maakt het nagenoeg onmogelijk om voor een 
brede doelgroep ritten te organiseren. Alleen personen uit hetzelfde 
huishouden mogen volgens de nu geldende regels naast elkaar in de auto
zitten. Helaas is het vooralsnog niet anders. Laten we hopen dat er 
spoedig versoepeling plaatsvindt en we weer van start kunnen.

Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we vanaf maart in een 
achtbaan zitten en niet weten welke loopings, bochten en vrije vallen we 
nog gaan beleven. Je vraagt je af: gebeurt dit echt?
Want de maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend 
voor landen in vredestijd.
Ik wil mijn medeleven uitspreken met de naasten van mensen die aan het 
virus zijn overleden. Iedereen die in het ziekenhuis ligt of thuis aan het 
herstellen is, wens ik veel beterschap en sterkte toe. 

In de wereld van vandaag zijn nieuws en informatie sneller dan het licht en
is een mening ook snel gegeven. De realiteit is, dat het coronavirus onder 
ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Hoe we daar mee om 
dienen te gaan is een zoektocht. #hetnieuwenormaal komt veel voorbij.
of moet het #hetnieuwABnormaal zijn? De tijd zal het ons leren.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Santema
Voorzitter ASVH
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Corona en de OMLOOP 2020 (nieuws)

Hier weer wat nieuws omtrent de Omloop. Die zal dit jaar helaas geheel in
het teken zal staan van het Coronavirus. Als alles mee zit gaan we 
gewoon zaterdag 12 september om 8 uur van start vanaf restaurant De 
Tonne in Hellendoorn. We gaan net als vorig jaar eerst weer een dik uur 
over de snelweg om dan in Drensteinfurt serieus aan de Omloop te 
beginnen. Vandaar richting naar het Lippetal waar we vast ergens bij een 
mooie meldingspost komen. Dan door naar de Briloner-Hochflache en 
richting het Rothaargebirge waar een korte pauze is en dan weer verder 
naar natuurpark Diemelsee om dan zo rond 17 uur te finishen bij Hotel 
Aspetera in Oldenburg. Hier zullen we dan gaan genieten van een lekker 
buffet met aansluitend zoals altijd weer een gezellige avond. 
Maar het is dit jaar even afwachten hoe het allemaal zal gaan met de 
anderhalve meter afstand tot elkaar waar we ook onderweg mee te maken
krijgen bij de meldingsposten. Hopelijk valt het allemaal een beetje mee.
Na een goede nachtrust gaan we zondagmorgen om 8 uur weer van start 
met de terugreis richting het Lippischerwald door naar de Leopoldshohe 
waar we een mooie meldingspost hebben gevonden, dan rijden we verder
over allerlei soorten weggetjes waaronder ook een paar stukjes snelweg 
richting Nordhorn. We komen Nederland weer binnen door bij Lattrop de 
grens over te gaan en vervolgens door Oud Ootmarsum en dan naar de 
finish in Hellendoorn.

De inschrijving is geopend en vooralsnog gaat de Omloop door tenzij de 
ontwikkelingen omtrent het Corona gebeuren ons daarvan weerhouden.
Het inschrijfgeld voor ASVH-leden is 119 euro p.p. en niet-leden betalen 
129 euro.p.p.
We hopen dit jaar op een maximale deelname omdat dit de eerste 
ASVH-toertocht van het jaar kan zijn. Dus schrijf snel in want vol is vol.

Elders in het clubblad vinden jullie het inschrijfformulier.
Helaas hebben jullie dit jaar geen Oefenrit gehad door het Corona 
gebeuren, maar we weten zeker dat jullie goed voorbereid aan de start 
verschijnen, dus veel succes.

De Omloopcommissie.
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CAR-RALLY 2021 Noorwegen

In februari dit jaar waren we begonnen met de
voorbereidingen voor de Car-Rally naar
Noorwegen, maar zoals de meeste activiteiten
staat sinds april bij ons ook alles op een laag
pitje. Wat we nu al weten hebben we hieronder
beschreven.

De Car-Rally 2021 naar Noorwegen is gepland van:
zondag 19 september 2021 tot en met zondag 26 september 2021. 
De start en finish is in Kiel Duitsland.
Het inschrijfgeld bedraagt  +/- 1250 euro p.p. en hierbij is dan inbegrepen: 
* Een routeboek
* 7 overnachtingen: 

5x in een hotel + 2x boot (overtocht Kiel -Gotenburg v.v.) 
alles op basis van half-pension. 

De consumpties, lunch, tol, fjord oversteken, 
reis- annuleringsverzekering zijn voor 
eigen rekening. 
Tijdens deze rit wordt gebruik gemaakt van 
auto-, lokale-, gravel-, smalle en steile wegen. 

De planning is dat wij in september 2020, als dat weer mogelijk is, naar 
Noorwegen gaan om de route uit te zetten anders volgend jaar juni.
Alles is onder voorbehoud omdat we nog niet weten door de huidige 
situatie wat de prijzen gaan doen van de hotels en de boot.,

Na september komen we op dit alles terug met meer en hopelijk goed 
nieuws over de Car-Rally 2021, de route en de inschrijving.

Van ons uit aan iedereen blijf gezond.

De uitzetters, Nico en Marwi Peterse.
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Voorbeeld van de droogrit in mei 2020. Reglement staat op de website.
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KAARTLEZEN 2020

Het kaartleesseizoen van de ASVH is in 2020 van start gegaan met 
de HEMA stamppottenrit in februari en de Splash Carwash rit in maart. 
Helaas waren we daarna genoodzaakt het seizoen te onderbreken door de 
Coronacrisis. In eerste instantie met het annuleren van de rit in april, maar daarna
werd het al duidelijk dat de maatregelen van de overheid langer gingen duren. 
Op dit moment is het tot aan september niet mogelijk om de reguliere 
kaartleesritten op de dinsdagavonden te rijden.

De eerstvolgende rit staat nu na de zomerstop op 1 september gepland. 
Zoals het er nu uitziet is dat de eerste rit die we weer regulier kunnen gaan rijden.
Daarna staan er nog 3 ritten op de planning. 
In totaal kunnen we dan maximaal 6 ritten rijden in 2020.

Omdat het nog niet zeker is dat we in september de ritten kunnen hervatten, ,
gaan we later in het jaar kijken of er voldoende ritten zijn geweest om er een 
kampioenschap van te maken.

Als kaartleescommissie vinden we het zeer jammer dat we een aantal ritten 
hebben moeten annuleren, maar uiteraard staat de gezondheid van iedereen 
voorop. Wel hebben we nagedacht of we niet alsnog een aantal ritten kunnen 
organiseren op een andere manier binnen de huidige maatregelen. 
De oplossing die we gevonden hebben is een zogenaamde droogrit. 

Een droogrit is een rit die op papier gereden wordt aan de hand van een 
kaartfragment. Het verschil met een reguliere rit is dat op de kaart ook al de 
controles (vlaggetjes) zijn weergegeven. Met andere woorden de rit kan vanuit 
huis worden “gereden”. Het is de bedoeling om in plaats van de geannuleerde 
ritten een dergelijke droogrit beschikbaar te maken. Via de sociale media en de 
website zullen deze ritten worden aangekondigd. 
De routekaart kan via de website worden verkregen. 
De oplossing van de rit kan gestuurd worden naar: asvh.kaartlezen@gmail.com 

Voor meer informatie kunt u op de ASVHwebsite terecht.
We hopen zo ondanks de Coronacrisis toch nog het beste er van te maken. 
We hopen u graag weer zien bij de reguliere ritten na de zomerstop.

De Kaartleescommissie van de ASVH
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Contributie inning 2019-2020-2021

Vanwege een aantal personele wisselingen en ziekte is er een 
achterstand ontstaan in het innen van de contributie voor het 
lidmaatschap van de ASVH. 
Daardoor is de contributie van 2019 pas in januari van 2020 geïnd.
De contributie inning voor het lopende jaar, 2020, zal vervolgens in juli 
2020 plaatsvinden. Daarna zal de inning van de jaarlijkse contributie weer 
gaan gebeuren zoals dat in het huishoudelijk reglement van de ASVH 
staat beschreven; vóór 30 december van het jaar voorafgaand aan jaar 
waarvoor de contributie bedoeld is. 

Uiteraard is het vervelend dat dit zo is 
gelopen. 
Het innen van contributie had eerder 
plaats dienen te vinden. Leden die 
ongemak ervaren vanwege de frequentie
van het innen van de contributie zoals 
die dit jaar is, kunnen zich melden bij de 
ledenadministratie. We zullen dan 
samen naar een passende oplossing 
zoeken.
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Nijverdal
Energiestraat 8
Tel 0548 – 611 950

Den Ham
Vroomshoopseweg 25 Tel

0546 – 804 480
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Nieuwe ASVH website

Na een periode van hard werken door de werkgroep is de nieuwe website 
van de ASVH online. Het streven was om binnen twee keer ‘klikken’ bij de 
gezochte informatie te kunnen zijn. Met de huidige opzet van de website
is dat goed gelukt. 

Alle evenementen hebben een eigen plek gekregen en er zijn een aantal 
vaste personen verantwoordelijk gemaakt voor het bijhouden van de 
website. De informatie van de vorige site is grotendeels overgezet. 

Mocht u desondanks iets missen of u ziet iets wat niet klopt laat het ons 
dan weten door middel van één van de contactformulieren op de website, 
of door het gewoon ‘ouderwets’ aan ons te vertellen. 
Dan passen we het zo snel mogelijk aan of voegen we het toe!
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Een weddenschap met een bijzondere geschiedenis tot gevolg

In 1967 vatten de Hellendoornse gebroeders Derk en Jan Hosmar, naar 
aanleiding van een weddenschap, het plan op om in een zo kort mogelijke
tijd, een rit vice versa, te maken naar het Drielandenpunt in Vaals.
Omdat het toch in de buurt lag kon Luxemburg ook mooi meegenomen 
worden. Van het een kwam het ander. Toen er uiteindelijk gereden zou 
worden stonden er niet minder dan tien Europese landen op het 
programma. Te weten Duitsland, Oostenrijk, Joegoslavië, Italië, 
Liechtenstein, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland.

Samen met Chris Phijffers werd begonnen aan deze non-stop rit. De 
opzet was gelijk gebleven: Proberen om via de kortste weg in een zo snel 
mogelijke tijd de verschillende landen te bezoeken, met een start en finish 
in Hellendoorn.

De Mercedes Benz 190 kwam na ongeveer 40 uur terug met 7 lekke 
kleppen. De tocht was zo vol afwisseling geweest dat er meteen al met de
gedachte werd gespeeld dezelfde rit nogmaals te rijden en wel in een 
kortere tijd, omdat door onvoldoende voorbereiding en vermoeidheid, veel 
tijd verloren was gegaan met het zoeken naar de juiste route. 
Met enkele enthousiaste kennissen, die bij het horen van de belevenissen,
ook wel iets voelden voor een dergelijke prestatierit, werd in 1968 
besloten om met 5 equipes dezelfde rit non-stop te rijden. 
Omdat Derk Hosmar en Leo Mollink dat jaar al een non-stop rit naar 
Moskou hadden gepland, duurde het tot de eerste vrijdag in juni 1969 dat 
het startschot werd gelost voor de tweede Tienlanden-rit.

Uitgeleide gedaan door vrienden en bekenden begonnen de deelnemers 
op 6 juni aan de tocht, die indertijd door velen voor “gekkenwerk” werd 
betiteld. De deelnemers vonden echter dat hier een prachtige en unieke 
gelegenheid werd geboden om de combinatie autorijden, kaartlezen, 
teamgeest en doorzettingsvermogen op een sportieve wijze te ervaren.

De weersomstandigheden waren zwaar en er werd van de equipes het 
uiterste gevergd. In Duitsland mist, Oostenrijk sneeuw, Italië zon met 32ºC
en in Zwitserland zware regen en onweersbuien.
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Equipe Piet van der Veer en Jan Huisjes kwamen terecht in een 
sneeuwbui op de Katschberg waarop Piet besloot om met de Mini 
achterwaarts de berg op te gaan met Jan op de motorkap teneinde de 
nodige grip te krijgen. Met succes!
Equipe Wolter Rattink en Hennie Jansen sloegen gaten in de bodem van 
hun Daf om de 10 cm. water die zich in de auto had verzameld efficiënt af 
te voeren. 

Bij de verschillende grensovergangen kostte het nogal moeite om de pas 
gestempeld te krijgen, (het bewijs dat men het land had aangedaan)
Deze vertraging werd meest veroorzaakt doordat de douaniers dikke 
boeken open sloegen, om te controleren of we tot gezochte personen 
behoorden. 

Zondag 8 juni om 6:15 uur arriveerde de VOLVO van Hosmar / Hosmar 
en Phijffers en om 8:30 uur reed de MINI 1000 van  v.d. Veer / Huisjes het 
Kerkplein op. 
Met tussenpozen van een uur kwam de DAF van Rattink / Jansen en de 
VOLKSWAGEN 1200 van te Wechel / v.d. Kaaij weer terug in 
Hellendoorn.

Ongetwijfeld zou de rit  van 2650 km. een vervolg 
krijgen, vooral omdat de publieke belangstelling bij 
start en finish bijzonder groot was. 
De Tienlandenrit is 22 keer verreden en daarna werd 
deze rit in 1988 onder de naam Europarit voortgezet 
door de A.S.V.H. (opgericht in 1974) 

Herinneringen van Piet van der Veer, waarbij hij
ook een deel van het verhaal van Wim te Wechel
heeft vermeld. (uit boekje 20 jaar A.S.V.H.)
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Verleent  korting aan leden van ASVH op vertoon van lidnummer 

  Bedrijvenweg 31                    0548-613254

  7442 CX Nijverdal                  Nijverdal@brezan.nl

        Facebook.com/Brezannijverdal                   Twitter.com/BrezanNijverdal

Brezan automaterialen daar heeft u elke dag gemak van! WWW.BREZAN.N
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 Update ACTIVITEITENKALENDER 2020 

Datum Cie. Activiteit Systeem Bijzonderheden Uitzetters

25 aug. KL Kaartleesinstructie meerdere
Digitaal is mogelijk 
of toch bij Twents Ribhouse Noabers

01 sept. KL Kaartleesrit Pijlenrit
Twents Ribhouse 
Noabers

Kolman & Haverslag

05 sept. Class
ASVH Klassieker- & 
Youngtimertreffen

12 sept. Oml. Start ASVH Omloop 2020 Toertocht
In de Tonne 
Hellendoorn

13 sept. Oml. Finish ASVH Omloop 2020 Toertocht
In de Tonne 
Hellendoorn

04 okt. ER Mini Europarit Toertocht De Uitkijk

06 okt. KL Kaartleesrit n.n.b.
Twents Ribhouse 
Noabers

03 nov. KL Kaartleesrit n.n.b
Twents Ribhouse 
Noabers

01 dec. KL Kaartleesrit
bol-pijl Twents Ribhouse 

Noabers
De Winter & Vosjan
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Van de bestuurstafel

Het bestuur vergadert ook in Coronatijd gewoon door. 
Via Microsoft Teams hebben we de lopende zaken met elkaar kunnen 
bespreken. Hopelijk kunnen we spoedig weer, op anderhalve meter, bij 
elkaar zitten in één ruimte. 

Hierbij de belangrijkste zaken van de bestuurstafel:

 Voor alle ritten en activiteiten van de ASVH geldt dat we ons strikt 
houden aan de richtlijnen die de overheid voorschrijft. Dit betekent 
dat het vooralsnog niet mogelijk is om voor een brede doelgroep 
ritten te organiseren omdat, vanwege de anderhalve meter regel, 
alleen huisgenoten naast elkaar in een auto mogen zitten.

 Met betrekking tot evenementen waar reeds inschrijfgeld voor is 
betaald zijn in de reglementen duidelijke regels opgenomen in het 
kader van het door onvoorziene omstandigheden niet doorgaan 
van een evenement. Gelukkig melden de commissies dat er 
slechts enkele vragen zijn binnengekomen over het retourneren 
van inschrijfgeld en dat er volop begrip is voor de situatie.

 Er zijn inmiddels veel ingevulde formulieren retour ontvangen met 
incassomachtiging en lidmaatschapsgegevens. Hiermee kunnen 
wij ons ledenbestand op juistheid controleren en hebben we alle 
benodigde gegevens weer netjes en actueel op orde. Nog niet alle 
leden hebben middels de bijlage uit het vorige clubblad 
gereageerd. De leden waarvan een mailadres bij ons bekend is 
zijn in een tweede ronde per mail benaderd met de vraag om het 
formulier in te vullen en terug te sturen.

 De nieuwe website is online en er zijn nu emailadressen 
beschikbaar voor alle ASVH-evenementen en bestuursfuncties. 
Dit zorgt ervoor dat we geen gebruik meer hoeven te maken van 
privé emailadressen. De verschillende ASVH-emailadressen zijn 
gelinkt aan de contactformulieren op de website en zullen vanaf nu
in de verschillende (social) media-uitingen van de ASVH worden 
gebruikt.
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Inschrijfformulier 29  e   A.S.V.Hellendoorn Omloop 12 & 13 september 2020

Bestuurder Navigator

Naam + voorletter

Roepnaam

Adres

PC en woonplaats

Geb.datum

e-mailadres

06-nr.

asvh-lid

Handtekening

De ASVH kent voor al haar evenementen een inschrijfreglement. Inschrijven is slechts mogelijk indien 
aan dit reglement wordt voldaan.

InzendingHet inschrijfformulier dient te worden verzonden aan: 
ASVHellendoorn Omloop email: annetkelder@home.nl
t.a.v. Annet Kelder Tel. 0548-618434
Morgenster 46
7443 LA Nijverdal

Inschrijfgeld Het inschrijfgeld bedraagt € 129,- p.p. (ASVH-leden betalen € 119,- p.p.)
incl. overnachting en ontbijt en warme maaltijd.

Betaling Betaling dient plaats te vinden door storting op gironummer 3622191 t.n.v. 
Penn Automobiel Sportvereniging Hellendoorn te Nijverdal

Acceptatie Nadat een volledig ingevuld inschrijfformulier en het door de equipe verschuldigde
inschrijfgeld is ontvangen, zal een acceptatiebrief worden verzonden. Bij 
annulering zal slechts terugbetaling plaatsvinden indien het maximale 
deelnemersaantal is bereikt. En een equipe van de wachtlijst de vrijgevallen plaats
zal innemen. Indien u op de wachtlijst bent geplaatst wordt u dit binnen twee 
weken na ontvangst van het inschrijfgeld meegedeeld.

Startnummer Startnummers worden toegekend nadat de inschrijving definitief vast staat. 
Voor de volgorde is in principe de datum van binnenkomst van het 
inschrijfgeld bepalend.  

Organisatorische afhandeling

Inschrijfnr …………………….. Inschrijfdatum ……………………………

Startnr ……………………...... Inschrijfgeld ontvangen d.d. ……………
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