START / Evenementen

‘ÓF HIJ LEKT – MAAR DAAR
ZIEN WE GEEN SPOOR VAN –
ÓF IK HEB ALLE BENZINE
ERNAAST STAAN STROOIEN!’

Veteranen door het Friese land
Rit om de Hertzberger Trofee, Beetsterzwaag, 26-27 mei
Tekst & Fotografie Mattijs Diepraam

HIJ SPRINGT ER wel uit, daar op het gazon
van Landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag,
twee dagen het start- en finishtoneel van de
derde Rit om de Hertzberger Trofee. Met zijn
beige carrosserie en relatief beschaafde motor
geluid is de Chevrolet Master 85 Coupé uit
1939 een behoorlijk buitenbeentje tussen de
donkere, hoekige brulbeesten uit Europa die de
dienst uitmaken op de deelnemerslijst. Een dag
eerder heb ik ’m opgehaald bij Toni Bienemann
in Arnhem. Toni, die zelf met een kolossale
Rolls-Royce P
 hantom meedoet (“Drie rijstroken
nodig op de snelweg”), heeft de auto beschik
baar gesteld aan O
 ctane en sponsor Schaap &
Citroen. Horlogeman Bob Hamerslag, die een
uniek uurwerk van Van der Klaauw zal uit
reiken aan de winnaar, is de chauffeur, Octane
verzorgt de navigatie. Op weg van Arnhem
naar Friesland heb ik al ontdekt hoe gebruiks
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vriendelijk de auto is in vergelijking met
andere vooroorlogse auto’s. Hij start meteen,
nagenoeg zonder choke, met een voetbediende
startknop naast het licht (ook op de vloer) en
het koppelingspedaal. En hij rijdt bijna als een
automaat, dankzij een derde versnelling die op
koppel het hele bereik van 30 naar 100 km/h
afdekt. Dat de bak ook nog gesynchroniseerd
is, maakt bijna niet uit – je schakelt nauwelijks
terug. Het is een auto van het type waarmee
Juan Manuel Fangio de Carrera Panamericana
won, maar verdere associaties met Fangio kan
ik achterwege laten. Als zo’n Chevy niet is
verbouwd tot de ultieme hot rod, is hij uiterst
goedmoedig. Oók rechtuit zwalkt hij, dankzij
een enorm dood punt in de besturing. Bob, die
de auto snel leert kennen over de binnenweg
getjes van Friesland, weet goed om het pro
bleem heen te rijden en weet er op de laatste

dag zelfs lekker mee te gooien en te smijten
– tot groot genoegen van Toni, wiens Rolls we
wegens opeenvolgende startnummers af en
toe in beeld hebben.
Samen met de 100 Miles of Amsterdam
– de avondrit in december – is de Rit om de
Hertzberger Trofee de enige rally op Neder
lands grondgebied exclusief voor vooroor
logse automobielen. Twee keer ging de rit
door Salland en Twente, bekend terrein voor
organisator Arno Blokland. Maar Willem en
Ellen Vermeulen, de winnaars van de eerste
rit, stelden voor om naar Friesland te komen.
Naar zo’n verplaatsing had Blokland wel oren,
zozeer dat hij in 2017 opnieuw een ander decor
overweegt: Limburg.
Een praaltocht voor fraaie oude koetsen is
‘de Hertzberger’ zeker niet. Er moet serieus
worden genavigeerd – en bij foutjes aardig

worden doorgereden. Om te ervaren wat de
cracks moeten doen om te winnen, hebben
Bob en ik ingeschreven voor de sportklasse.
Ik moet mijn kaartleesvaardigheden afstoffen,
want mijn laatste serieuze rally was de Winter
Trial van 2014. Toch kom ik er snel weer in.
De route van uitzetter Hansje van den Broek
begint op het oog eenvoudig met grensbena
dering en pijlen/punten kortste route – alles
op oude kaarten! – maar daarna krijgen we een
kompasroos, een ingetekende lijn, een blinde
lijn en zelfs een visgraat voor de kiezen. Hoe
ging dat ook alweer? De mooiste instinker
van de eerste dag zit nota bene in het stukje
bolletje-pijl naar de koffiestop op Landgoed
De Eese. Dat aloude systeem wordt vaak
gebruikt voor verbindingsroutes en sust ook
nu de deelnemers in slaap. Er zijn nog twee
bolletjes te gaan als we het erf van de boerderij
op rijden, tussen alle geparkeerde auto’s door.
Maar de route moet worden afgemaakt dóór
de schuur heen, waarin nog een letter staat.
Zelfs de besten trappen erin. Ellen Vermeulen:
“Je rijdt de parkeerplaats op en denkt dat je er
al bent. Een wijze les: altijd de route afmaken.”
Nicole Melse, samen met haar man Hank de
grote rivaal van de Vermeulens, had ’m wel
door. Hank: “Maar alleen omdat we het ande
ren zagen doen!” De Melse’s voeren na dag 1

dan ook het klassement aan. Pechvogels van
de dag zijn Han en Ewout Brouwers. Ze had
den hun Amilcar ’s ochtends volgetankt met
60 liter, maar stonden twee uur later stil, 200
meter voor de eerste TC. Ewout: “Ik begrijp ’t
nog steeds niet. Óf hij lekt – maar daar zien we
geen spoor van – óf ik heb alle benzine ernaast
staan strooien! Als we hadden geweten dat de
TC om de hoek was, hadden we geduwd. Nu
hebben we een dik pak strafpunten.”
De tweede dag is nog gevarieerder: nu die
nen ook Friese bruggetjes als navigatiepunten.
En weer zit er een visgraat bij, met als verwar
rende factor dat er ook een lege kaart wordt
bijgeleverd. We doen ’m nu op de manier
zoals Nicole Aaldering die ons de vorige dag
adviseerde. “Gisteren was de eerste visgraat
die ik zomaar goed deed! Ik ging ’m net als jij
eerst op de kaart intekenen, maar dan ben je
zo het spoor bijster. Gewoon exact doen wat
de visgraat zegt.” Het werkt perfect. Bob en ik
hebben er al snel lol in om ’t zo goed mogelijk
te doen, ook al doen we buiten mededinging
mee. De langste van de drie regelmatigheids
proeven bevat drie tempowisselingen: geen
kattenpis. Flink doorrekenen, zeker als je maar
één stopwatch hebt meegenomen. Gelukkig
levert Hansje de juiste tabellen erbij in het
routeboek, want 39 km/h was net een tabel die
ik zelf niet had meegenomen…
Het Friese land brengt ons in vervoering,
maar de tussenstops mogen er ook zijn. Tijdens
de lunch bij Koninklijke Scheepsbouw De Vries
in Makkum even rondgeleid worden over een
jacht van 120 meter lengte – je doet ’t niet dage
lijks. Een gedwongen tussenstop is er ook: op
het Roode Klif ten zuiden van Stavoren, een
prachtig uitzichtpunt over het IJsselmeer, moe
ten we de Chevy wegens oververhitting aan
de kant zetten. Zowel auto als equipe waait
er letterlijk uit. Wat koelvloeistof en een flesje
water erbij en daarna doet de Zuid-Afrikaanse

Amerikaan – stuur rechts! – het weer zoals we
’m kennen.
Tijdens het slotdiner wordt de uitslag
bekendgemaakt. Het blijkt dat Hank en Nicole
Melse een letter hebben gemist, terwijl ze wél
de juiste route reden. Het is precies het verschil
dat de balans doet doorslaan in het voordeel
van de Vermeulens, die hun thuiswedstrijd
winnen. Net als in het eerste jaar gaat de Hertz
berger Trofee naar Friesland – nu kan hij er
zelfs gewoon blijven.
Als ik de volgende ochtend de Chevy terug
rijd naar Arnhem, moet ik mijn aanvankelijke
kritiek inslikken. Natuurlijk houd ik van strak
sturende en wendbare pre-war auto’s, maar

zoals wel vaker gebeurt als je iets moois mee
maakt met een auto: je gaat toch een beetje van
’m houden. De Chevy mag dan een zwalk
bak zijn, het was wel ónze zwalkbak. En hij
sprong er toch maar mooi uit, op dat gazon
van Lauswolt.

LINKERPAGINA, VAN LINKS NAAR RECHTS:

Onze Chevrolet valt op; Nicole A
 aldering
doet haar best; Bugatti’s onder elkaar.
ONDER, VAN LINKS NAAR RECHTS: Koffie
pauze; Bert ‘Blue Bell’ D
 egenaar pleegt
overleg met zichzelf; Bert Kersten toont
zijn sleuteltalent; nogmaals onze Chevy.
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