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Welkom

BURNING NEWS

bij DEZE SPECIALE EDITE VAN BURNING NEWS
Hallo leden, zo als de titel al zegt:
Welkom bij deze speciale editie van Burning News!
Als dit blad bij jullie op de mat valt is 2015 reeds
enige tijd begonnen. Achter ons ligt een jaar waarin
de verandering van houderschapsbelasting voor
oldtimers en mede daardoor vernieuwde locatie van de
hoofdmeeting het meeste opvalt. Voor ons ligt een jaar
waarin we het 25e Jubileum van de club vieren.
In economisch opzicht gaat het weer wat beter hoewel
de meesten van ons daar niets van merken. Het rijden
van een oldtimer en bezoeken van meetings kost de
nodige pecunia en bezuinigen moeten we allemaal.
Toch verwachten wij een groot aantal deelnemers aan
de 25e N.S.C.C. meeting! Zowel nieuwe, oude alsmede
herintreders.
De meeting valt dit jaar in het pinksterweekend zodat
we een dag extra hebben om te Jubileren. Voordat het
seizoen losbarst hebben we eerst nog een vergadering
met aansluitend een feestavond. Aangezien er in
de bestuurssamenstelling de nodige veranderingen
plaatsvinden is het belangrijk dat een ieder deze
bijwoont. Met nieuw bloed in het bestuur zullen er de
nodige nieuwe ideeën ontstaan wat belangrijk is om
de club up to date te houden. Al met al is er genoeg om
naar uit te kijken dit jaar en rest ons nog te zeggen een
voorspoedig en automotive 2015.
En o ja, een elektrische Tesla is een leuke auto maar een
V8 maakt autorijden LEUK!!!
Het Bestuur
WILT U ALS CLUBLID DE CONTRIBUTIE BETALEN VOOR
15 FEBR 2015.
40 EURO KUNT U OVERMAKEN OP BANKREK NR.
NL70RABO01193.13.936
VERMELD DUIDELIJK U NAAM EN ADRES.

1 keer per jaar ontvangt u de
“BURNING NEWS”. Dit is een clubblad met
verhalen van en over onze leden, verslagen
plus foto’s van de meetings, agendameetings, sponsors, en ander soort info.
Als lid heeft u korting op onze eigen
georganiseerde meeting in Haskerhorne
(Joure)
Clublid kunt u worden door u aan te melden
bij: Jan, tel. 06 20 37 59 53 of Ingrid, tel.
06 27 43 57 29. U kunt ook mailen naar:
info@nscc.nl
Voor het lidmaatschap betaald u slechts
€ 40,- per jaar .
Als U gaat Telebankieren, vermeld dan
duidelijk uw naam en woonplaats zoals u
zich ook heeft aangemeld.
de bankrekening is
11.93.13.936 t.n.v. N.S.C.C.!
Wilt u iets delen met de lezers van
het clubblad bijv. foto’s, verhalen of
mededelingen kunt u sturen naar:
info@nscc.nl
Wordt ook lid van de gezelligste club van
Nederland!!!
Facebook: North Side Custom Club
www.nscc.nl
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Uit de oude doos

25 jaar nscc
Wat binne we moai fourt net?

25 jaar NSCC, wat hebben we veel
met elkaar beleefd...
Veel gezelligheid, heel veel lol maar
ook verdriet, afscheid etc.
Als je alle clubbladen weer eens
terug leest, dan kom je er achter wat
de revue allemaal gepasseerd heeft.
Wat heel leuk was, en wat velen
zullen herkennen, is toch het
‘‘WAT BINNE WE MOAI FUORT NET?
Verhaal’’
Na een week hard werken, gaan
er een aantal leden van de NSCC
vrijdagavond weer op pad, op weg
naar een American Car Festival.
Het zijn in deze tijd allemaal goede
vrienden van elkaar geworden en
wonen ook allemaal in en rond het
legendarische Friese Joure.
Jan Brinksma is met zijn 48jr de
oudste? (u leest dat dit een verhaal
is van 12 jaar geleden) van de groep,
maar heeft daar weinig erg in,want
ieder clublid is bijna even gek, of
nog gekker…. We noemen ons
bij elkaar dan ook een liefdevolle
club en er kan altijd meer bij. Bij
aankomst op het terrein staan de
machtige 8 cilinders nog maar net
uit af of iedereen gaat zitten, neemt
een biertje en ze roepen in koor:
Wat Binne We Moai Fuort Net?

Wie hawe gien tiid om de tenten
op te zetten, “we mutte eerst wat
zoepen in de billlig ha godver, en
dan komme de tenten wol.’ Na de
nodige borrels vragen de vrouwen
of we ook wat soep willen hebben,
want ze willen dan toch eerst maar
beginnen om de tenten op te
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zetten.
Johan zet de muziek in zijn pick-up
hard aan en iedereen blert mee. Als
iedereen zijn slaapplaats klaar heeft,
is het tijd voor de soep, en broodjes
met bockworst, en gaan dan vrolijk
door met zuipen. Midden in de
nacht slingeren ze de bbq maar
eens want er moeten hamburgers
gebakken worden. Ze zwetsen en
zuipen ze de nacht door met op de
achtergrond Burn Outs.
Diep in de nacht kruipen ze onder
zwaar beschonken toestand hun
tent, sleurhut, bus of fuckbunker
in. En watch out: IF THE WIPKIP VAN
JAN EN INGE IS ROCKING, DON’T
COME KNOCKING!!!
De dag erna (zaterdag) komen ze
1 voor 1 met een sloege harses
uit hun slaaphokken, en besluiten
om eerst maar eens een liter vocht
naar binnen te werken vanwege
de nadorst. Ingrid heeft het ontbijt
al op tafel gezet, en ze gaan allen
rustig eten, 1 of 2 biertjes mag nog,
maar dan ook niet meer want we
gaan de rondrit nog rijden. 13.30
uur is er een geweldige opkomst
van Ami;s en zo is de rit ook weer
geslaagd.
Eenmaal teruggekeerd wordt
de muziek in de hoek ook weer
aangezet en gaan we weer door
met zuipe. Even later zijn ze dan ook
boekzoek en lopen ze te springen
en te brullen bij hun tent. Ze rennen
elkaar achterna met waterpistooltjes
van de kinderen (die ook altijd
meegaan) Ze bekliederen elkaar
met verf, dir Tineke eigenlijk voor
de kids had meegebracht. Harry
en Jan rennen elkaar achterna…
De bezoekers lopen er met een
grote boog omheen en je hoort ze
denken, “Jezus wat is dit nu voor
volk, moet je op de tafel kijken wat
ze gezopen hebben, dat is genoeg
voor 10 weeshuizen en vooral dat
vuilnis onder de tafel daar kan wel

vuilniswagen voor komen, want een
container is te klein, wat een bende”
Maar schijt eraan, wij feesten lekker
verder, en de gekleurde plakband
komt ook nog tevoorschijn, want
Klaas heeft een miskoop wipkip
gekocht, dus die moet nog versierd
worden met teksten zoals, wipkip,
deurbel, trekkip, dom ding etc..Je
hoort weer vrolijk” wat binne we
moai fuort net? En ze zuipen weer
door.
Snel een warme hap tussen door,
(we moeten wel een goede bodem
hebben) en we vertrekken naar de
feesttent. Een spoed cursus line
dance van Rilana doet wonderen
en zo gaan we dansend en zuipend
verder. 1.30 uur nazittend onder de
partytent loopt het weer vol met:
Heuvelrug Drivers, Wieringer Kutsap
Slobberaars, Flodders etc.

Het is gezellig bij de NSCC als:
Je niet meer op je benen kan staan,
Tjitske het Friese volkslied zingt
Douwe t ilmen na 24 uur knap zat
was, Theo geen koude koie meer
kan zien, Ella en Inge aan Harry
vragen of t licht uit mag, Ingrid de
boxen heeft opgeblazen, Heleen

geen bi sexuele vrouw meer kan
zien, Jan denkt dat hij Bruce Lee is,
Klaas na 1x een wipkip gehad
te hebben genezen is, Iedereen
gedanst heeft om de vuurton,
En zo kunnen we nog wel even
doorgaan, maar dan wordt t echt
tijd om in onze caravan of tent te
kruipen.
Zondags vroeg gewekt door de kids
die mee zijn, gaat iedereen inaal
naar de klote om de tafel zitten, de
rotzooi van de avond ervoor wordt
aan de kant geschoven, Grietsje en
Tineke zetten (veel) koie, Tjitske
Inge en Ingrid dekken de tafel. En
na een broodje en veel koie blijven
we allemaal duf en verrot napratend
in onze stoelen hangen.
Later op de middag komen de
bezoekers naar onze mooie 8
cilinders kijken, lachen en zeggen:
Moet je hun zien, die hebben wel
even een mooi feestje gehad zo aan
de lege lesjes te zien, ze hebben
er een allejezusse rotzooi van
gemaakt, ze zien er verrot uit maar
lopen dan lachend verder. Rond
15.00 uur ruimen we alle troep op,
en doen al het afval in vuilniszakken
en pakken de tenten in. 16.00 uur
is de prijsuitreiking, en natuurlijk
gaat de N.S.C.C. niet zonder bekers
naar huis. Na aloop starten we
de 8 cilinders en nemen afscheid
van iedereen, en gaan met onze
club, moe maar voldaan, richting
huis, onderweg passeren menige

automobilisten ons voorbij met
de duim omhoog. (bedankt) Dan
dichter bij huis aangekomen nog
eenmaal een koiestop, knufel kus
om afscheid van elkaar te nemen,
en ieder rijd zijn eigen kant weer op.
Eenmaal thuis aangekomen zetten
ze hun yank binnen en gaan eerst
douchen, weer wat normaals eten
en op tijd hun nest in, want ze zijn
inaal naar de klote. Na 5 dagen te
hebben gewerkt, begint het verhaal
weer van voor af aan, en dat gaat zo
vanaf begin mei tot eind september
door, jaar in jaar uit, het is gewoon
echt waar.
Ode aan de “wat binne we moai
fuort net? Ploeg.
Met de groeten van: Vieze Voorzitter
en de Nazitter (Harry en Jan B) 2002
Dit verhaaltje is 12 a 13 jaar
geleden geschreven.
Er is veel gebeurt, kleine kindjes
zijn kleine volwassene geworden,
wij zijn wat rustiger geworden,
stelletjes uit elkaar, en we zijn zelfs
dierbare verloren. Maar we mogen
oprecht zeggen dat de NSCC een
familie club tot nu toe is geweest…
Het houd hierna zeker niet op, en
we hopen dat jullie nog lang clublid
willen blijven.
Lieve groetjes,
Ingrid

SPONSOR IN BEELD:
WILCO VAN SKARWEB
SPONSOR IN BEELD: WILCO VAN SKARWEB

Programma 25e North Side Custom Run 2015
VRIJDAG 22 MEI
12.00 uur terrein open voor weekend gasten
09.00 uur kantine open voor koie/ thee, broodjes etc.

U wilt uw onderneming presenteren op internet.
Spreken de kernwoorden praktisch en helder u aan?
Dan bent u aan het juiste adres.

21.00 uur tot 01.00 uur in de open schuur: “ROSIE”
“MMV Disco Flash”

PRAKTISCH
• SkarWeb biedt u de totaaloplossing.
• SkarWeb werkt samen met een aantal gerenommeerde reclame- en ontwerpbureau’s.
• Zodoende bent u verzekerd van een graische vormgeving die naadloos aansluit bij uw huisstijl en wensen.
Heeft u nog geen huisstijl?

ZATERDAG 23 MEI
09.00 kantine open voor koie en of thee of broodjes
11.00 verzamelen bij ingang terrein met een volle tank, 11.15 uur rond rit.

Dan zorgen wij daarvoor en kunt u direct ook zaken zoals uw briefpapier, visitekaartjes en belettering regelen.
SkarWeb heeft domeinregistratie en hosting in eigen beheer.
U heeft dus nooit te maken met een derde partij!
Voor alle vragen kunt u bij SkarWeb terecht. En mocht zich een probleem voordoen; SkarWeb heeft zicht op de
gehele keten en kan u in zo’n geval snel en professioneel van dienst zijn. Een telefoontje is genoeg!
Nog een paar voordelen:
• Uw backup is veilig en eenvoudig geregeld met SkarBackup.
• Uw site heeft geen geheimen over bezoekersgedrag dankzij de uitgebreide SkarStats.
• Al uw diensten zijn bovendien centraal en overzichtelijk te beheren via SkarBeheer.
HELDER
SkarWeb luistert graag naar uw wensen en geeft een eerlijk en helder advies; bij SkarWeb geen blahblah of snelle
verkooppraatjes. Vooraf krijgt u een heldere prijsopgaaf zonder ‘verborgen’ kosten. Dus geen onaangename
verrassingen achteraf!

Onze dank is groot aan Wilco!
Bedankt dat je de NSCC site voor ons onderhoud!

Tijdens de rond rit werken we met het zogeheten blocksysteem.
kids programma wordt op de deur van de kantine aangegeven.
19.00 / 20.30 uur jurering Show and Shine voor weekend gasten
21.00- 01.00 uur live band “JUST NO KNOCK”
” MMV Disco Flash”
ZONDAG 24 MEI
Leuke activiteiten op ‘t terrein
15.00 uur tot 18.00 uur een gezellig rock/blues bandje!
Rond 16.00 uur prijsuitreiking show and shine
Er is een BBQ aanwezig….BRING YOUR OWN MEAT
20.00 uur tot 00.00 uur Disco Flash met Harry en Aise…
POSTMA Snackgigant, is het gehele weekend in ons midden tegenover de kantine
MAANDAG 25 MEI
hangover, nagenieten, afbreken, koie drinken en huiswaarts..
Shoarma bezorglijn Joure:
Marmaris: Midstraat 36, 8501 AR Joure, 0513-416 731
Cappadocia: Midstraat 13, 8501 AC Joure, 0513-707406
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Uitnodiging ledenvergadering
Geachte leden van de North Side Custom Club,
Vanwege een bestuurswisseling hebben wij binnenkort een ledenvergadering.
Hiervoor is het belangrijk dat u langskomt. Natuurlijk komen er ook nog andere
zaken aan bod. De vergadering zal gehouden worden op 7 maart 2015.
De vergadering begint om 20.00 uur en is in de manege de Hjouwer.
Hier kunt u onder het genot van een kopje koie of thee mee vergaderen.
Dus komt allen! Na aloop een leuke quiz om iedereen bezig te houden…
Nog even kort:
Wat:
ledenvergadering NSCC
Wanneer:
7 maart 2015
Waar:
Manege de Hjouwer
Wildehornstersingel 3
8506 AC Haskerhorne
Telefoon:
(0513) 41 22 39
E-mail:
info@manegedehjouwer.nl
Tijd:
20.00 uur.
Tot dan!
Groeten van het bestuur NSCC.
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De Pen: Theo en Tineke Bijker

Wij zijn Tsjeard de Vries en Pieter
Brinksma. Twee gezichten die een
hoop van jullie misschien wel en
misschien ook wel niet kennen. Wat
nieuw is, is het feit dat wij in het
bestuur stappen van de club. De
reden hiervan is omdat er enkele
bestuursleden binnenkort stoppen,
er een bestuursverandering komt.
Waarom wij? Omdat wij van mening
zijn dat het weer tijd wordt voor
verjonging en vernieuwing. Het
is toch immers zo dat met nieuwe
mensen, nieuwe ideeën geboren
worden? Wij gaan proberen dit waar
te maken. Voor het komende jaar
draaien we eerst mee en worden we
wegwijs gemaakt in de wereld van
het bestuur.
Burning News 16

Welke taken er allemaal zijn,
wat er allemaal geregeld moet
worden, enz. De eerste ideeën zijn
al geprobeerd en deze zijn met
enthousiasme ontvangen. Wat
deze ideeën zijn, vertellen we nu
lekker niet! Als jullie willen weten
wat we in petto hebben, moeten
jullie je gezicht maar laten zien bij
onze meetings. Dan komen jullie
er van zelf achter! We hebben er
zin in en hopen dat we de taken
van de vorige bestuursleden op
dezelfde voet voort kunnen zetten
of misschien zelfs beter!
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Groeten en bedankt voor alle hulp,
Theo en Tineke
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Al vrij snel kwamen we achter de
bar te staan in Terherne, met Rilana
als onze steun en toeverlaat.

Wat we allemaal gehoord en
gezien hebben, laten we het daar
maar niet over hebben. Want als
je achter de bar staat is het horen
zien en zwijgen. We merken wel
dat het allemaal wat minder word.
We gaan naar het 25 jarige bestaan
van de club, dus een mooie tijd
om het stokje over te geven aan
een nieuwe ploeg. We zullen het
best wel missen en we wensen de
nieuwe ploeg net zoveel plezier en
lol zoals wij hebben gehad.

zijn n

Naar menige meeting zijn we
geweest voordat we lid werden van
de NSCC. We zijn lid geworden in
Joure op een club meeting.
Dit was een mooie periode waarin
we veel lol hebben gehad. Als er
een meeting was werd er naar
elkaar gebeld en werd er een
plek afgesproken waar vandaan
we zouden vertrekken. Dan eerst
elkaars auto bekijken en dom
praten. En dan in colonne naar de
meeting .

Alle spullen mee van thuis. Het
opbouwen van de bar, dat was altijd
gas op de plank om op tijd klaar
te zijn voor het grote feest begon.
S’avonds kwamen de vrijwilligers
om ons te helpen en dat was
fantasties. Het liep altijd van een
lijen dakje, nooit woorden gehad,
allen maar dansen en springen en
veeeel lol gehad. En daar willen
wij de vrijwilligers hartelijk voor
bedanken.
(Bedankt en een dikke kus van ons)

Aan

Wij zijn Theo en Tineke Bijker,
ons werd gevraagd om even een
stukje te schrijven.

Op de plaats van bestemming werd
er weer eerst gepraat wie waar ging
staan, wel naast Harry maar niet
er tegenover, want hij maakte iets
te veel lawaai. Maar wel heeeeel
gezellig. Wat we allemaal wel niet
uitgespookt hebben voor spelletjes
en gekkigheid! Carbiet schieten
midden in de nacht,
met een omgekeerde camping
tafel achter een auto aan, met een
stuk zijl achter de auto rijden, buik
glijden voor iedereen die maar
wilde, maar als je de boel laat liggen
en de jongens komen s’nachts uit
de feest tent dan is het hek van de
dam. Dat was voor de damens een
pracht schouwspel. De jongens in
string over de baan. Helaas blijft
de string dan niet goed op de
plek zitten. Vinger verven op onze
Plymouth scamp, dit was bedoelt
voor de kinderen maar sommige
grote mannen worden dan ook
kinderen. En zo kunnen we nog wel
even doorgaan.

Max is 100 jaar geworden en jantje is op zijn feestje en ze gaan een ritje
maken. Na dat ritje gaan ze in een cafe zitten. Janstje vraagt aan Max: “Wat
vond u het leukste van uw verjaardag opa?” Opa zegt: “De borden aan de
snelweg waar op stond: Max 100”

Oant sjen!
Tsjeard en Pieter.
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Harry en ingrid: Bedankt!
en zijn ook besmet met ‘t V8 virus.
Wie weet wat hun in de toekomst
gaan doen...


✔
✔
✔
✔
✔
✔

Na 14 jaar NSCC stoppen ik (Ingrid)
en Harry als bestuurslid einde
dit jaar. Het is een geweldige tijd
geweest, super mooi gehad, en
misschien nog lang niet over,
maar we laten het nu over aan een
andere generatie.
Onze kinderen hebben t volledig
meegemaakt,

Ik kan oprecht zeggen dat de NSCC
1 grote familie is geweest, mijn
broers hebben dat afgelopen jaren
vaak genoeg beaamt als ik niet op
1 van hun verjaardagen kon zijn
door een evenement, hahahaha.
We hebben veel mensen voorbij
zien komen, terug zien komen of
die er altijd zijn geweest, kleine
kindjes zijn kleine volwassene
geworden,veel lief en leed met
elkaar gedeeld, en zelfs in de
winterstop elkaar bezocht. Ik wil
een ieder die ook maar iets met
ons te maken heeft gehad...super
bedanken voor t vertrouwen en de
band die we opgebouwd hebben
op welke manier dan ook.
Maar nu mag ik vanaf volgend jaar
het allemaal voor de schermen
gaan beleven.

We nemen dus geen afscheid, want
we blijven zeker komen.! En voor
het bestuur: Ik ga jullie missen, nee
niet de
langdraderige vergaderingen :-)
Maar de gezellige sfeer, die we jaren
met elkaar hebben gedeeld.
NSCC 25 JAAR...GA ZO DOOR...







✔ van 1960 tot nu
✔ van AMC tot Pontiac
✔ van standaard tot 750 pk
✔ van lagerschaaltje tot stekkerklare motor
✔ inbouwen & afstellen
✔ eigen import, grote voorraad!
✔ ook boot-spruitstukken
✔ NIEUW: onderhoud aan Amerikanen!
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H EV RO L ET

A M A RO

EK EN I N G

even voorstellen: ...
Nou, daar gaat ie dan,
zal mezelf eens even voorstellen:
Ik ben een 49-jarige vent, wonend
in Zuidbroek (provincie Groningen,
sorry ;-)). In het dagelijks leven werk
ik als commercieel medewerker bij
een toelevancier van staal, - RVS, en Aluminium plaatonderdelen.
Buiten de Amerikanenhobby hou
ik van vakantieietsen, fotograie,
reizen, mijn Harley shovel uit 1976
en een beetje klooien in en om het
huis. Om maar iets te noemen.
In 1987 kocht ik mijn eerste,
en eigenlijk ook enige echte,
Amerikaan. Een Lincoln Continental
uit 1967. Een origineel Nederlands
ding. Voor de leden die al een tijdje
meelopen in de scene misschien
wel een bekende auto,
omdat hij bij USA cars te
Hoogezand te koop stond.
Heb de auto nog steeds in bezit,
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en na een heel erg lange tijd van
stalling, heb ik de auto nu bij mezelf
in de onlangs aangeschafte schuur
(+ woning) staan. Een aantal weken
geleden een hefbrug gekocht,
dus binnenkort kan er begonnen
worden met het sleutelen.
Omdat ik toentertijd toch wel een
beetje veel besmet was met het
USA-cars virus, heb ik in
1994 een Chevrolet El Camino van
het bouwjaar 1987 gekocht.
Import uit Amerika, echter zonder
motor, bak en wielen. Voor de rest
een zeer strakke wagen. Dus toen
met behulp van een paar maten
de auto rijdend gemaakt en op
kenteken gezet. Deze wagen was
tot 5 jaar geleden mijn dagelijkse
auto. En van die winters is ie
dus niet beter op geworden. De
onderkanten van het plaatwerk
begint aardig wat roest te vertonen.
Als alles goed gaat, wordt voor

aanvang van het nieuwe seizoen dit
plaatwerk hersteld, zodat ik met een
redelijk nette wagen de komende
zomer rond kan toeren.
Ik hoop, maar ga er eigenlijk
vanuit, dat ik lid ben geworden
van een leuke club, en hoop jullie
binnenkort ergens in het wild, of op
een trefen, te mogen begroeten.
Groetjes,
Sietse Slagter

Waar blijft de tijd… “25 jaar NSCC”
Ja bovenstaande titel zegt het al,
waar blijft de tijd… We hebben
inmiddels in 2015 het 25 jarig
bestaan van de NSCC bereikt. Een
enorm grote mijlpaal natuurlijk.
Het toeval wil dat het in het
pinksterweekend valt, dus een mooi
lang weekend. Het is ooit begonnen
met een weekend georganiseerd
samen met de Big City Rollerz,
toen de grootste custom club
van Nederlands in Harlingen op
Camping Zeehoeve. Het 1e jaar
was om te leren hoe alles precies
werkte. Dit weekend werd door
Lody Schefer en Richard Gude
op poten gezet. Het jaar daarna
werd de NSCC opgericht als club
waarvan de voorgenoemde boys
en ikzelf oicieel de oprichters zijn
door nog een paar vrienden te
benaderen konden we een bestuur
vormen. Voorzitter = Richard Gude,
Penningmeester = Piet Schefer,
Secretaris = Lody Schefer en Jan
Noordenbos. Peter de Haas en Tom
Goeman.
De weekenden werden al snel één
van de populairste. De rode draad
was dan ook doe maar gewoon en
natuurlijk de enorme gezelligheid
waar we nu nog om bekend staan.
Het eerst lustrum (5 jaar) was de
NSCC inmiddels uitgegroeid tot
de grootste en bekendste custom
club van Nederland. Maar we
hadden ook wel wat te bieden. Het
dragracen (DHRA) was op zaterdag
een goed bezochte middag,
we konden dik 1500 betalende
bezoekers afstellen en dik 500
weekendinschrijvers. Men kwam
uit Duitsland, Zwitserland, België,
Engeland, dus we stonden goed
op de kaart. Ik kom gelukkig nog
steeds jongens en vrouwen tegen
die deze periode ook hebben
meegemaakt. Ik moet wel toegeven
dat het een beetje te snel ging en
het dreigde dan ook ons boven het
hoofd te groeien. We hebben in
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JD Speaks
die tijd dan ook altijd een beroep
kunnen doen op veel vrijwilligers,
alleen op zaterdag al meer dan
30 man. Maar door enthousiast te
blijven is het altijd gelukt om alles
voor elkaar te krijgen. Er moet wel
f gezegd worden dat de tijd toen
niet meer mag worden vergeleken
met nu, tijden veranderen. We
waren en zijn nog steeds een hecht
cluppie gelukkig. We worden wat
ouder, maar dat Amerikanen virus
kom je nooit meer vanaf… Ik ga
nog steeds met mijn vrouwtje
Esther de meetings af. Waarom?
Gewoon omdat we het enorm leuk
vinden. De gezelligheid, de grote
saamhorigheid en vele vrienden
die we in de loop der jaren hebben
gekregen, wat ik ook als een
stukje rijkdom zie. En als ik op een
weekend kom waar ik auto’s zie die
ik erg mooi vind, is mijn weekend al
goed. Al ist er maar 1, want ik heb in
de loop der jaren al heel wat gezien.

Even terugkomend op de
saamhorigheid, we gingen veel
gezamenlijk op pad en stonden

en staan voor elkaar klaar. Ik weet
nog dat Klompen Jan als er pech
was zorgde dat je op zondag altijd
naar huis kon. Ik heb hem wel eens
een bak zien wisselen. Eten en
drinken werd op een hoop gegooid
en iedereen zat bij elkaar met de
vuurkorf als middelpunt. Harry
verzorgde altijd de muziek. Tineke,
Ingrid en de meiden waren altijd
met de kids bezig. Veel dansen en
niet te vergeten!! Het plastic kleed
met zeepsop voor de buikglijders.

Schiet me gelijk weer een leuke
anekdote binnen. We kwamen ’s
nachts volgens mij in Geldermalsen
uit de feesttent (waar Klompen Jan
de frikadellen per meter verkocht)
vonden enkele NSCC heren het
nodig om nog f te buikschuiven,
MAAR dan wel in een string! Dit
leverde enorm veel gelach op.
Ook de binnenkomst van Robert
en Grietha. Hij had een bad
meegenomen, maakte met tape
een douchekop vast, hanteerde een
aquariumpomp, de startkabels op
de accu en hoppa! De hele dag met

een legerhelm op onder de douche.
En dan in Joure, het clubweekend,
was er een hottub meegebracht.
’s Morgens 6 uur zat men nog
in het bad! Ome Pieter met z’n
accordeon die ons veel vermaakt
heeft. De spellen die georganiseerd
werden. Jammer genoeg wordt
hier geen aandacht meer aan
geschonken. Maar met de huidige
bestuursbezetting heeft men dan
ook werk zat in deze tijd.

Met regen zelf regenpakken maken
van vuilniszakken, want we zouden
en moesten buiten zitten. Ha ha ha

Bij de Big City Rollerz hadden ze
één keer een pick-up uitgerust met
de besturing CONTRA, dus links
sturen was rechtsaf en andersom
ook. Er moest een parcours gereden
worden op tijd en daarna achteruit
een garage (stropakken) in rijden,
maar als je op de rem trapte ging de
claxon af, waar je strafpunten voor
kreeg. Erg veel gelachen!

Ja, ik heb het al eerder gezegd. De
rode draad is toch de gezelligheid,
dis is er nog steeds maar anders…
Ook dit heeft met de tijd te
maken, tenslotte hebben we geen
goedkope hobby. Plus dat je als
organisatie aan een heleboel
zaken moet voldoen, waardoor het
niet makkelijker is geworden. Ik
neem dan ook mijn petje af voor
het huidige bestuur. Wat mij erg
vrolijk maakt is dat er weer jeugd
op onze meetings verschijnt en
andere weekenden. De jeugd
wordt wel eens het één en ander
over gesproken, maar bedenk
dan f als je zelf 20 zou zijn in deze
tijd. Dat het sowieso qua geld
verdienen anders is als in mijn tijd.
Als ik vrijdag tegen m’n baas zei “je
bekijkt het maar” begon ik maandag
gewoon ergens anders. Dat is nu
wel anders… Enkele uitzonderingen
daargelaten wil de jeugd wel wat
doen, maar de kansen die geboden
worden vanuit Den Haag is ook
huilen met de pet op. Daar zijn ook
veel ideeën op tafel gekomen die
mij mateloos storen. Het is hier in
Nederland goed geregeld, maar
daar hangt wel een prijskaartje
aan… Toch? Oké genoeg hierover…

De gezamenlijke BBQ ooit in
Deventer, hadden we een varken
aan het spit met een zelf in elkaar
gelaste spit. We hadden weer veel
bekijks natuurlijk. Wat een paar
van ons nog wel weten is dat we
vaak de best vertegenwoordigde
club waren. Er zijn ook veel bekers
gewonnen in de loop der jaren. Ja,
het dartbord erg leuk om te doen.
Een tijdloos spelletje wat af en toe
nog wel eens wordt georganiseerd.

Zoiets zou misschien wel weer
eens gerealiseerd kunnen worden.
Komt tijd, komt raad. Zo komen er
een heleboel leuke dingen boven
drijven. Aaah, nu ik toch bezig ben.
Het carbid schieten met Theo en
Harry in Deventer, ook een geweldig
weekend!

de sponsors, ik noem ze als derde
maar eigenlijk de belangrijkste
groep. Zonder hen hadden de leden
geen club.
Al met al hebben we het met
z’n allen voor elkaar gekregen.
Je zal mij en Esther het hele
pinksterweekend zien en wij hopen
ook velen van jullie, zodat we er met
zijn allen een SUPER weekend van
kunnen maken.
Oant sjen “TD”.
Een trots man, bedankt allemaal!

Zoals de NSCC nu draait als club,
vind ik dat het heel goed gaat.
Anders hadden we de 25 jaar
ook niet gehaald natuurlijk. Dit is
aan heleboel mensen te danken
natuurlijk. Het huidige bestuur en
bestuurleden van voorheen die een
grote bijdrage hebben geleverd. En
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15 november: Nog even de dijk over
Het kan nu nog, want de volgende
maand mag het vannetje voor drie
maanden de weg niet meer op. We
zijn een weekend naar Ton en Tom
en hun vrienden geweest. Ze waren
met de bouwvak vakantie even een
weekend hier in de Joure geweest,
waar nog meer Nscc leden stonden.
En we hadden ze gevraagd, om
een dag met ons te gaan varen
over de Friese Meren. Nou waren
ze natuurlijk wel water gewend,
wonen vlakbij Den Helder. Maar dit
was voor de mannen wel even wat
anders, omdat ze wel een paar keer
gezegd hebben wat is dit geweldig
wat mooi hier. Nou dat wil heel wat
zeggen, want Michiel (bij naam de
Witte) was aardig onder de indruk,
nou dat zegt heel wat, omdat hij
zelf schipper is op een sleepboot.
Na gezellig wat biertjes en hapjes
waren we weer aangekomen in de
Joure op de camping, waarna we
met de andere Nscc leden hebben
bbq.

Toen werd het tijd om ons
bedje maar eens op te zoeken.
Zondagmorgen maar weer even
een bakje op de camping, en ook
nog even de rest van de bbq vlees
opgemaakt van de vorige avond.
Toen even overlegt met de rest van
de Nscc, zullen we even een rondrit
gaan maken door Gaasterland, nou
dat vonden ze een strak plan. Jan,
Esther, Herman, Hannie, Lisa, Nico,
En Ton, Tom, Thijs en de Witte en
wij natuurlijk... Iedereen zat bij een
ander in de auto, zo ook Grote Ton
zat bij Jan Noordenbos in de cabrio,
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Ton zijn haar heeft nog nooit zo
mooi gezeten, zijn kop stak boven
het raam uit vandaar. Toen met
z’n allen door de smalle straatjes
van Stavoren gereden, man wat
was het daar druk. Daar had Jan
Noordenbos het zweet van in zijn
handen, heb ik gehoord. Daarna
even met z’n allen even een ijsje
en een bakkie gedaan. Het was
een zeer geslaagde middag. Dus
dit weekend Joure was voor de
mannen uit Hypo snel om. Dus
we werden we direct uitgenodigd
door hun om in November een
weekendje Hypo te bezoeken. Dus
zo gezegd zo gedaan.
Zaterdag 15 November, wij met
onze Van bus de dijk over richting
Hypo. (om te kamperen bij Thijs op
de boerderij in Slootdorp).
Daar aangekomen waren de
mannen druk bezig om een wand
om de autobrug te bouwen, zodat
ze in de winter ook een beetje warm
kunnen sleutellen. Thijs had daar
in de tuin een mooie blokhut staan
met een lekkere houtkachel erin.
Waar we met z’n allen een bakkie
met een gebakje hebben genuttigd.
Daarna begon Ton sterke verhalen
te vertellen over de Meetings.
Daarna zijn we in Den Oever een
lekker visje zijn gaan eten. Daar
aangekomen wed Ton gebeld door
Nico, die bij het Loodswezen werkt.
Die moest een groot schip uit de
haven van Den Helder brengen,
en vroeg of wij mee wilden. Nou
aangezien we gek op varen zijn,
hoefden wij niet lang na te denken.
Dus 14.30 waren we thuis bij Nico
aangekomen. Daar ook zijn garage
even gezien, man wat had hij het
mooi voor mekaar.
We konden niet zo lang bij hem
blijven, omdat we 15.00 in Den
Helder moesten zijn om te gaan
varen. Daar snel aan boord, man wat
een ervaring was dat, het was super

mooi. Nico Bedankt.
Daarna zijn we met z,n allen naar de
wok in Den Helder geweest, daar
hebben we onze buikjes lekker vol
gevr..... Daarna nog even na kletsen
in de blokhut. Waar de ogen al snel
klein werden door de houtkachel,
dus hebben we ons bedje in de
van maar opgezocht. De volgende
ochtend had Thijs lekkere gebakken
eitjes en koie klaar staan in de
hut. Waarna we met Ton naar Henk
(ook Nscc lid geweest) die was jarig
geweest. Daar de tranen in de ogen
van de sterke verhalen van Henk
en Ton, van wat ze zoal hadden
meegemaakt op de vele meetings.
Natuurlijk moesten we Henk zijn
garage ook even zien. Henk had
daar ook nog twee prachtige oude
trekkers staan. Waar hij ook nog
even een laten lopen, een Ami is
mooi, maar zo’n oude trekker ook.
Henk had ook nog drie Ami staan,
waarvan een een verhoogde Blazer,
die hij wou gaan slopen door die
Kut regeling van onze Nederlandse
regering. Het is echt zonde dat
hij dat gaat doen want het is een
mooie auto.
Daarna werd het weer tijd om terug

te gaan naar Friesland.
Bedankt Hollandse Hypo vrienden.
Haha Ton........Nou heb ik het weer
goed gemaakt Toch?? Dit gaan we
zeker vaker doen. Wij hebben ook
een groot erf...... Het was een zeer
geslaagd weekend in Hypo.
Bedankt......... Jan en Karin.

