START // EVENEMENTEN
LINKSBOVEN
J. van den Bosch maakt
zich klein om in de MG J2
te komen.
RECHTSBOVEN
Tom Gatsonides kwam
aan de start met Kwik.
LINKSONDER
Bugatti (ongedeerd)
in een greppel.
RECHTSONDER
Helaas hadden de
weergoden niet zo’n
beste bui.

RIT OM DE HERTZBERGER TROFEE

22-23
MEI

Passend eerbetoon

LINKS Gwendolyn Hertzberger als navigator in actie
naast Ray Uiterwaal in de Bentley met startnummer 1.
Op de achterbank haar echtgenoot en moeder.

WilpDe Lutte

Een nieuw Nederlands
evenement voor vooroorlogse
auto’s heeft het in zich om tot
een traditie uit te groeien.
Tekst en foto’s Mattijs Diepraam
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VOOR EEN LAND met toch een behoorlijke groep
eigenaren van vooroorlogse auto’s is het eigenlijk
raar dat tot voor kort de 100 Mijlen van Amsterdam
de enige speciale rally voor vooroorlogse auto’s
over Nederlands grondgebied was. En dan ook
nog midden in de winter! Heel stoer natuurlijk,
net als de eerste trial op Hollandse bodem die de
DVSCC medio maart hield. Maar nu is er ook een
lenterit voor auto’s van vóór 1939: de Rit om de
Hertzberger Trofee, die over twee dagen een route
aflegde over de Sallandse Heuvelrug en door het
prachtige coulisselandschap van Twente. Niet dat
de rit een toertochtje was: in deze eerste editie
moesten de deelnemers aan de sportklasse menig
stuk onverhard trotseren. “Af en toe hadden we het
idee dat we een trial reden. De laatste regularity
ging bijna alleen maar over zandwegen!”, riepen
vader en zoon Brouwers na afloop met pretoogjes.
Dat was niet de enige uitdaging voor de auto’s in
de sportklasse. De opdrachten voor de navigatoren
waren pittig: na een relatief eenvoudig begin met
pijlen-kortste route kwamen ook constructie
opdrachten als grensbenadering, ingetekende lijn
met barrières, punten-vrije route (op een kaart uit
1931!) en blinde lijn aan bod. Het fascinerendst was
de opdracht om binnen strak omlijnde vakken juist
de langst mogelijke weg te zoeken.
De rally is een initiatief van Arno Blokland,
private banker bij Ten Cate, die eigenaren van zowel
vintage cars als landgoederen tot zijn klantenkring
mag rekenen. Hij combineerde zijn beide passies in de Stichting Vintage Cars & Castles (SVCC),
om vervolgens zijn droom te verwezenlijken: een
Nederlandse rally die bijzondere auto’s, bijzondere

mensen en bijzondere verhalen bij elkaar brengt.
Maar waarom de Hertzberger Trofee? Eigenlijk was
Octane de aanstichter. Het artikel over Gwendolyn
Hertzberger die in de Grand Prix-winnende rubber
sporen van haar opa Eddie trad op het circuit
van Chimay (zie Octane 004) ontroerde Blokland
dermate dat hij contact zocht met de familie
Hertzberger. Die zegden meteen hun medewerking
toe. Het was dan ook passend dat kleindochter
Gwendolyn vertrok met startnummer 1, in de
Bentley die werd bestuurd door Ray Uiterwaal. De
eerste dag stapte Octane in om vanaf de achterbank
te assisteren met de navigatie, maar de tweede dag
kweet ze zich voortreffelijk zelf van haar taak. “Ik
had nog nooit een rally gereden en realiseer me nu
pas hoe moeilijk het spelletje is”, aldus Gwendolyn.
Ook in de toerklasse reden schitterende auto’s
mee. Juryleden Wim Oude Weernink, Jan Altena
en uw verslaggever kozen de Bugatti T43 van Bart
Rosman en Tubien Wisse als de auto met ‘het
bijzonderste verhaal’: hij was ooit van Guillaume
Prick, de Paus der Bugattisten, en volgens Rosman
na een inkorting van het chassis jarenlang compleet scheef, zonder dat iemand er iets van zei!
Octane nomineerde ‘Kwik’ vanwege zijn aanwezigheid tijdens de eerste Grote Prijs van Zandvoort
in 1939. “Kwik komt niet vaak buiten”, aldus
Tom Gatsonides, “maar deze gelegenheid vond
ik passend: een evenement dat refereert aan de
Nederlandse autosportgeschiedenis en eer brengt
aan een tijdgenoot van mijn vader, die net als hem
rally’s reed én op het circuit racete.”
Drama was er ook: Anjo Jolgersma belandde
met zijn Bugatti T43 in een greppel toen hij voor

een tegenligger moest uitwijken. Maar wonder
boven wonder: een kraan takelde de auto op de
weg, waarna Jolgersma zijn weg kon vervolgen.
Zonder één schrammetje aan mens en m
 achine.
De rit had bovendien meteorologisch alle ingre
diënten die bij een klassiekerrally horen: de eerste
dag werd afgesloten met een wolkbreuk die menig
deelnemer volledig doordrenkte (we kunnen erover
meepraten). Ook op de lunchlocatie van de tweede
dag – de havezate Breckelenkamp – hield de lucht
het niet droog.
Gelukkig begon én eindigde de rally onder
een stralende zon, en ‘het laatste is toch wat je
onthoudt’, aldus Willem en Ellen Vermeulen, die in
hun Alvis Speed 25 de eerste winnaars werden van
de Hertzberger Trofee. Eddie Hertzbergers zoon
Anthony en dochter Felice onthulden de fraaie
bokaal op de startlocatie, landgoed ’t Schol in Wilp.
De Vermeulens versloegen nipt Hank en Nicole
Melse in hun Willys Jeep. De derde plaats was
voor gelegenheidsduo Cees Lubbers/Nico Koel
in een Chevrolet Master 85 Coupé. Het tweetal
was bovendien de beste in de regularities en won
daarmee het speciale SVCC-horloge van Christiaan
van der Klaauw.
Er was luide roep om herhaling. “Plezier hebben in een niet al te groot gezelschap van leuke
mensen, daar gaat ’t om”, was een veelgehoord
criterium. Wim en Nelly Peters vonden het bijvoorbeeld een ideaal intermezzo tussen Tulpenrallye
en Via Flaminia Pre-War. Ze maakten er met hun
Lagonda M45T7 twee mooie dagen van. Blokland
heeft al toegezegd de kleinschaligheid van het
evenement in 2015 te handhaven.

BOVEN
Winnaars Willem en
Ellen Vermeulen.
LINKS
Gwendolyn debuteerde
als navigator en toonde
zich een snelle leerling.

O C T A N E J U N I 2 0 14 2 5

