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Welkom

Wings&Wheels Gala 2011
Het is voor mij een grote eer om nu inmiddels voor de 5de keer een voorwoord te schrijven voor het
Classic Wings & Wheels Gala. Vanwege ons eerste lustrum kunt u nu mijn voorwoord lezen in ons
prachtige “jubileum magazine”.
Evenals in de voorafgaande Wings & Wheels edities zal het goede doel ook nu weer de grote winnaar zijn. Ondanks de nog niet geheel herstelde economie in ons land, zijn wij er ook dit jaar weer in
geslaagd om voldoende bezoekers te trekken zodat we aan het Fonds Gehandicaptensport een
mooie donatie kunnen schenken.
Persoonlijk mocht ik een aantal gehandicapte sporters van nabij meemaken en wat mij vooral trof,
was de enorme gedrevenheid en wilskracht. Iets waar menig valide sporter zeker een voorbeeld
aan mag nemen.
Uiteraard ben ik ook met blij met onze “Wings” partner de SKHV, die voor ons in het jubileumjaar
zeker een aantal “vliegverrassingen” in petto heeft. Ook het autoprogramma in samenwerking
met onze “Wheels” partner de HARC belooft wederom spectaculair te gaan worden “for your ears
only”: oordoppen vereist!!
De vele automobielclubs zullen dit jaar wederom voor spektakel zorgen en hun mooiste automobielen aan u tonen. De gelukkigen onder u kunnen het zelf allemaal ervaren.
Vanaf deze plaats wil ik ook mijn mede-commissieleden bedanken voor hun geweldige
inzet om ook editie 2011 tot een groot succes te maken. Wat is een evenement als
W&W zonder de vele vrijwilligers? Zoals wedstrijdleiding, baan- commissarissen, medici, brandweer, EHBO alsmede vele Rotarians uit onze club. Last but not least
de SKHV en de vliegbasis Gilze Rijen dank ik voor het gebruik van hun accommodaties en landingsbaan.
Ik wens u allen een plezierige, sportieve en vooral veilige dag toe met
hopelijk -zoals we al die jaren inmiddels gewend zijn- veel zonneschijn. O

Henk Janus
Voorzitter Stichting Classic Wings & Wheels
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Fonds Gehandicaptensport

“Sporten moet. Sporten houdt gezond
en maakt fit. En dat geldt nog sterker
voor mensen met een beperking.
Zij kunnen door hun sport beter omgaan met ongemakken en barrières in het dagelijks leven. Om hen
te laten sporten, is echter geld en
voorlichting nodig. Het is fantastisch en hartverwarmend dat het
Wings and Wheels Gala hieraan
een bijdrage levert. Enorm bedankt
voor dit sportieve gebaar”.

Nike Boor

directeur Fonds Gehandicaptensport

Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat
sponsors gebruiken. Iedereen weet dat regelmatig sporten
gezond is. Toch zullen weinig mensen verschil merken als ze
een keertje overslaan. Voor gehandicapte mensen ligt dat
anders. Met een lichamelijke handicap is vaak juist extra inspanning vereist om dezelfde dingen te kunnen doen als
valide mensen. Sport kan gehandicapte mensen juist die
extra kracht en behendigheid geven die ze nodig hebben.
Regelmatig sporten helpt gehandicapten om fit te blijven,
zodat ze net als ieder ander toch kunnen functioneren in
deze maatschappij.
Fonds Gehandicaptensport stelt subsidies beschikbaar
Fonds Gehandicaptensport is het Fonds dat zich inzet om
sport op ieder niveau voor alle gehandicapten ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Jaarlijks stelt het Fonds subsidies
beschikbaar aan sportorganisaties voor de aanschaf van
bijvoorbeeld speciaal sport- en spelmateriaal, de financiering van sportevenementen en de realisering van bouwtechnische aanpassingen aan sportaccommodaties.



Wings & Wheels Gala 2011

Steun onmisbaar
Ondanks dat we op de goede weg zijn, blijft uw steun on-

Wilt u meer weten over Fonds Gehandicaptensport? Op onze website vindt
u naast alle praktische informatie ook allerlei informatie over projecten die wij

misbaar voor Fonds Gehandicaptensport. Zo kunnen we
talrijke initiatieven zoals (S)cool on Wheels blijven ondersteunen. Met dit programma worden basisschoolleerlingen
bewust gemaakt van leven en sporten met een handicap.
Ook stimuleert Fonds Gehandicaptensport met (S)cool on
Wheels kinderen met een handicap te gaan sporten. O

financieren, onze ambassadeurs en andere wetenswaardigheden.

www.fondsgehandicaptensport.nl

Giro 5855
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Welkom

Rotary Club Oosterhout
Het is mij een groot genoegen om als voorzitter van Rotary Club Oosterhout een voorwoord te
mogen schrijven in het programmaboekje van het Classic Wings & Wheels gala 2011.
Rotary Club Oosterhout organiseert dit unieke evenement voor de vijfde achtereenvolgende
keer. Wij pakken in ons eerste lustrumjaar dan ook extra uit. Het samenbrengen van een schitterende collectie historische vliegtuigen en exclusieve klassieke auto’s is een succesformule gebleken. Wings & Wheels trekt dan ook telkens weer zo’n 2500 bezoekers.
Rotary is een wereldwijd netwerk van betrokken vrijwilligers. Maatschappelijke betrokkenheid is
onze drijfveer. In dat kader doen wij ons best fondsen te werven voor een verscheidenheid aan
goede doelen. Het thema van Rotary voor dit jaar: ‘Reach within to embrace humanity’ sluit
daarbij aan.
Ook voor het Wings & Wheels gala 2011 hebben wij een goed doel ‘omarmd’: het Fonds Gehandicaptensport. Dit fonds maakt sport mogelijk voor álle gehandicapten, zodat zij zich minder
geremd en/of beperkt voelen in het dagelijkse leven. Sport maakt je lichamelijk en mentaal sterk
en is daarom voor mensen met een handicap essentieel. De missie is dan ook het werven van
financiële middelen waardoor iedereen met een handicap overal kan sporten.
Wij staan als Rotary Club Oosterhout aan de vooravond van een prachtige dag op de vliegbasis
Gilze-Rijen: Het Classic Wings & Wheels Gala 2011. U kunt genieten van vlieg- en racedemonstraties’, exclusieve catering en gezellige terrasjes. Live muziek en ander entertainment maken de
dag compleet.
Zonder de inzet en betrokkenheid van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (SKHV) en de
Historische Auto Ren Club (HARC) zouden wij dit evenement niet kunnen organiseren. Op de vliegbasis zijn wij reeds voor de vijfde keer te gast. Aan hen dan ook een bijzonder woord van dank.
Namens Rotary Club Oosterhout wil ik de betrokken organisaties, onze sponsoren en alle mensen
die zich hebben ingezet om Wings & Wheels tot een succes te maken van harte bedanken.
Wij gaan ervoor en hopen dat u allen van deze dag zult genieten! O

Margot Segers-Rodenburg
Voorzitter Rotary Club Oosterhout
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Foto: Chris Schotanus

Welkom

Circuit Park Zandvoort
Namens Circuit Park Zandvoort wil ik graag alle bezoekers een warm welkom heten
bij deze lustrumeditie van Classic Wings & Wheels.
Zandvoort en Gilze-Rijen liggen geografisch gezien natuurlijk best een stuk uit elkaar,
maar de passie voor snelheid is in ieder geval een bijzondere, verbindende factor.
Echter, waar wij ons in Zandvoort moeten beperken tot het laten rondracen van snelle
auto’s, wordt hier bij Classic Wings & Wheels ook de luchtvaart betrokken. Een combi die,
zoals blijkt, zeer vele gepassioneerden aanspreekt.
Classic Wings & Wheels is een uniek evenement in Nederland; sinds de eerste editie van het
evenement is Circuit Park Zandvoort bij de organisatie betrokken. Met veel plezier stellen wij aan
de organisatie een aantal Rescue-voertuigen en de officiële “Safety Car” ter beschikking, waarmee de veiligheid van de deelnemers en het publiek tijdens het rijden over het circuit in Gilze-Rijen
wordt gewaarborgd.
Dit jaar dus weer Classic Wings & Wheels in Gilze-Rijen; echter in augustus 2012 zal er een bijzonder
evenement in Zandvoort gaan plaatsvinden: de Historic Grand Prix Zandvoort. Een evenement dat
iedereen die een passie voor autosporthistorie heeft in zijn agenda zal moeten noteren. Niet alleen
historische Formule 1 auto’s die tot 1985 op Zandvoort hebben geraced zullen aanwezig zijn, maar
ook prachtige toerwagens, GT’s en sportscars. De exacte datum en het programma zijn op dit
moment nog niet bekend, maar het zal een weekend worden om van te smullen. Zoals ik al eerder
aangaf, helaas niet met historische vliegtuigen op of naast het circuit, maar misschien dat we wel
een mooie fly-over tegemoet kunnen gaan zien!
Namens alle medewerkers van Circuit Park Zandvoort wens ik u een hele fijne dag toe en hopelijk
tot ziens in Zandvoort tijdens de eerste Historic Grand Prix! O

Erik Weijers
COO Circuit Park Zandvoort.

Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht
Wij zijn verheugd dit jaar voor de vijfde keer mee te mogen werken aan Classic Wings & Wheels, een
initiatief van Rotary Club Oosterhout en de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (SKHV)
om fondsen te werven voor een goed doel.
Na de Nierstichting , het Ronald McDonald Huis, de Alzheimer Stichting en KIKA, gaat dit jaar de opbrengst van Wings & Wheels naar de Stichting Fonds Gehandicaptensport.
De SKHV heeft als doelstelling historische vliegtuigen die een rol hebben gespeeld bij de Nederlandse Militaire Luchtvaart in vliegende staat te brengen, te houden en aan het publiek te
tonen. En voor dit laatste is Wings & Wheels steeds weer een prachtige gelegenheid.
De SKHV beschikt over 26 vliegtuigen waarvan er elk jaar zo’n 16 te zien zijn op diverse
luchtvaartevenementen. Afgewisseld met een fantastisch autoprogramma zullen de
vrijwilligers van de SKHV proberen zo veel mogelijk van onze vliegtuigen op 20 augustus
a.s. aan u te tonen.
Een evenement als Wings & Wheels is onmogelijk zonder de medewerking van de
Koninklijke Luchtmacht. Wij danken de Klu, en met name de medewerkers van de
Vliegbasis Gilze-Rijen, voor de steun die zij ook dit jaar weer geven om dit evenement
mogelijk te maken. O

Folkert Horst
Voorzitter SKHV
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Programma

Programma 2011
08.00 uur:

Terrein open

08.30 uur:		

Melden gasten briefing eerste meevliegsessie Gebouw 400

09.00 -10.00 uur:

Rondvluchten, meevliegen gasten eerste sessie

10.00 -12.30 uur:

Demo auto’s en meerijden gasten

12.00 uur:

Melden gasten briefing tweede meevliegsessie Gebouw 400

12.30 - 14.00 uur:

Rondvluchten, meevliegen gasten tweede sessie

Pauze Programma en Lunch
12.30 – 13.00 uur:

Phantasy in Blue (model vliegtuigen)

14.00 -15.00 uur:

Demo auto’s

15.00 -16.00 uur:

Airshow : demonstaties en formatie vliegen

16.00 -17.45 uur:

Demo auto’s

18.00 uur:		

Uitreiking cheque Fonds Gehandicaptensport en trekking loterij

18.15 -19.00 uur:

Borrel met optreden van Johnny & Gangsters of Love

Het programma is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en de weersituatie.
Algemene informatie
- Het betreden van het terrein, meerijden en meevliegen is op vrijwillige basis en is op eigen risico.
- Alle aanwijzingen van personeel en officials dienen strikt te worden opgevolgd.
- In verband met scherpe veiligheidsmaatregelen wordt de toegang slechts verleend indien u in
het bezit bent van een toegangsbewijs.
- Elke bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.
- Huisdieren worden niet toegelaten.
- Roken op het terrein is verboden. Slechts op de terrassen mag gerookt worden.
Zij die door hun gastvrouw/heer zijn uitgenodigd mee te vliegen worden verzocht zich tenminste
een half uur van te voren te melden bij gebouw 400 in verband met de verplichte briefing. Er is een
meevliegsessie om 09.00 uur (melden om 08.30 uur) en om 12.30 uur (melden om 12.00 uur). Uw
gastgever heeft u op de hoogte gesteld van het tijdstip van meevliegen.
Meerijden begint om 10.00 uur. U wordt hier op attent gemaakt door de organisatie. Melden bij de
tijdelijke balie van HARC aan de baan. Meerijders dienen een vrijwaring te tekenen.
N.B. Niet het gehele terrein is verhard. Wij adviseren makkelijke schoenen en kleding. O
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De SKHV

Een unieke verzameling
historische vliegtuigen

Het is dit jaar 42 jaar geleden dat een groep ex-vliegers van de Luchtmacht en de Marine aan de toenmalige basiscommandant Kolonel
Hofstede hebben gevraagd, of er een plaatsje was om op de basis
een hangar te bouwen om vanuit daar te kunnen vliegen. Die toestemming werd gegeven en de “Stichting Vliegsport“ was geboren.
De eerste doelstelling was om sportvliegers een voortgezette opleiding te geven. Na het optreden in de Film “A Bridge too far” werd
besloten de doelstelling te veranderen en vliegtuigen die gevlogen
hebben bij onze Koninklijke Luchtmacht te restaureren en in luchtwaardige staat te houden. Vanaf de eerste dagen van haar bestaan
heeft de Stichting op de vliegbasis gastvrijheid genoten van de Koninklijke Luchtmacht en heeft ze in eigen beheer en door enthousiaste
inbreng van haar deelnemers eigen hangaars, een verkeerstoren en
crewroom kunnen bouwen.
Fusie met Dutch Spitfire Flight
In 1995 is de naam gewijzigd in Gilze Rijen Historical Flight. De nieuwe
naam paste beter bij de inmiddels fors gegroeide organisatie. In 1998
kwam er een fusie tot stand met de Dutch Spitfire Flight (DSF), een
stichting met eenzelfde doelstelling. De DSF vloog met een Spitfire
Mark IX en een de Havilland Beaver die het eigendom waren van de
KLu. De Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (SKHV) was
daarmee een feit.
Op 26 oktober 1998 is met de Koninklijke Luchtmacht een overeenkomst getekend waarin voor langere tijd de samenwerking, voor wat
betreft vorm en inhoud, werd vastgelegd. Ook zijn wij in 1998, na jaren
van voorbereiding, door de toenmalige Rijks Luchtvaartdienst erkend
als onderhoud- en restauratiebedrijf van historische vliegtuigen.
Bij ons 35 jarig jubileum in 2004 kwam er weer een fusie tot stand; dit
keer met de Duke of Brabant Airforce. Een Stichting die jarenlang met
succes een B 25 Mitchell in vliegende staat heeft gehouden. Hiermede groeide onze stichting tot 210 deelnemers.

Stichting
Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht
Postbus 229
5120 AE Rijen

www.skhv.nl
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Fotografie: Ben Ullings / Aviation Photos International

Medewerking aan films en musicals
De SKHV is meerdere keren gevraagd om haar medewerking te verlenen aan het tot stand komen van een speelfilm en een musical. Zo
is er in het verleden opgetreden in de films “A Bridge too far”, “Soldaat van Oranje”, “De Aanslag”, “Waakzaamheid van de Vrijheid”
en recent de film “Zwartboek”. Wie de musical “Joe” heeft gezien,
heeft misschien nooit geweten dat de projectie van vliegtuigen in
de show opgenomen is op de Vliegbasis Gilze-Rijen, met vliegtuigen
van de SKHV.
De vloot van de SKHV bestaat momenteel uit 26 vliegtuigen waarvan er 16 in vliegende staat zijn. Komend jaar zullen, na restauratie,
weer twee vliegtuigen worden toegevoegd aan onze vliegende
collectie. O

Jan Schut
Hoofd Externe Betrekkingen
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Tekst: Roy van der Laan, fotografie: AAD Design

HARC

De Historische Auto Ren Club HARC
organiseert historische autosportevenementen op onder meer Circuit Park Zandvoort. Daarnaast verzorgt de HARC vrij-rijden dagen op
dit voormalige Formule-1 circuit.
Traditiegetrouw is de Historische Auto Ren Club ook betrokken bij de
organisatie van het Classic Wings & Wheels Gala.

Welkom bij de

Historische Auto Ren Club
10 en 11 september, Circuit Park Zandvoort!
De HARC organiseert al 35 jaar historische race-evenementen. Het
eerstvolgende raceweekend vindt plaats op 10 en 11 september. Tijdens de State-of-Art Grand Prix Classic op Circuit Park Zandvoort komen historische raceklassen uit binnen- en buitenland in actie. Denk
aan het Delta Lloyd Xclusief NK Historische Toerwagens & GT’s, voor
toerwagens en GT’s van vóór 1966. Deze klasse staat altijd garant voor
een groot en competitief startveld, variërend van de Fiat Abarth tot
en met een Chevrolet Corvette Grand Sport.
Tijdens de races van het Techno Challenge NK GT & Touring Cars,
voor toerwagens en GT’s uit de periode 1966 – 1981, komen onder
meer diverse uitvoeringen van de Porsche 911 en Ford Escort in actie.
De MG Competitions en de FISC ‘Legendary circuits’, een klasse voor
sportauto’s tot twee liter van vóór 1972, maken het raceprogramma
compleet.
Nationaal Oldtimer Festival
De State-of-Art Grand Prix Classic valt samen met het goedbezochte
Nationaal Oldtimer Festival. Dat betekent dat het rennerskwartier is
gevuld met een groot aantal merkenclubs, die ervoor zorgen dat Circuit Park Zandvoort een sfeervol museum wordt met honderden klassiekers van minimaal 25 jaar oud.
HARC en Morgan
De Morgan Sports Car Club Holland (MSCCH) geeft dit jaar acte de
présence tijdens het Classic Wings & Wheels Gala. Volgend jaar bestaat de club 40 jaar en dat heugelijke feit wordt samen met de HARC
groots gevierd. Noteer alvast in uw agenda: 13, 14 en 15 juli 2012, op
TT Circuit Assen. Er worden honderden Morgans, afkomstig uit landen
binnen en buiten Europa verwacht. Op het circuit vinden onder meer
races plaats met de unieke Morgan driewielers. De HARC vaardigt onder meer het Delta Lloyd Xclusief NK Historische Toerwagens & GT’s en
het Techno Challenge NK GT & Touring Cars af. De verwachtingen op
het gebied van sfeer, spektakel en toeschouwersaantallen zijn hoog!
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HARC lidmaatschap
Een lidmaatschap van de HARC kost slechts 75 euro per jaar. Daarvoor krijgt u onder meer twee toegangskaarten voor elk raceweekend van de HARC. Bedrijven kunnen ‘Vriend van de HARC’ worden.
Dit programma biedt ondernemers de mogelijkheid om hun relaties
en prospects te trakteren op een gezellige, informele dag tijdens een
race-evenement van de HARC. O
Meer informatie vindt u op www.harc.nl.
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Racing

Ferrari 212 Formule1
De klassieke, vuurrode Ferrari Formule 1 auto brult over het circuit.
Achter het grote stuurwiel zit een man met een klassieke pothelm
op het hoofd. De bijpassende stofbril accentueert zijn strakke,
geconcentreerde blik en zijn in lederen handschoenen gestoken handen omklemmen het stuur om de auto waar nodig te
kunnen corrigeren. Wie niet beter weet, zou bijna denken dat
de legendarische Fangio een comeback maakt. Niets is natuurlijk minder waar. Willem Kroon (1960) stuurt deze zestig jaar
oude auto anno 2011 over de Europese circuits.

Willem Kroon is liefhebber van klassieke Ferrari’s en vooral van ‘hele
vroege’ auto’s. Dan gaat het over de racers die Enzo Ferrari in zijn eerste jaren als constructeur liet bouwen en waarmee hij direct successen boekte. Op het Britse Goodwood circuit stond Kroon in 2008 voor
het eerst oog in oog met deze auto en was direct onder de indruk. De
pure vormgeving en mooie lijnen spraken hem aan. Dit zijn nog echte
auto’s, zonder enige vorm van luxe, waaraan de coureurs in de jaren
vijftig de handen vol hadden. Niet veel later wordt de auto bij Willem
Kroon in de garage geparkeerd, naast diverse andere klassiekers met
het steigerend paard op de neus. Als echte liefhebber van het merk
draagt Willem ook de Ferrari Club Nederland, waar hij al achttien jaar
lid van is, een warm hart toe. En ook in commissieverband binnen de
club zijn het de klassieke Ferrari’s waar zijn passie naar uitgaat. Auto’s
die vaak een interessante geschiedenis hebben. En laat het nou net
de historie van zijn eigen 212 Formule 1 uit 1951 zijn, die deze auto met
chassisnummer 102 uniek maakt. Kroon kan zich naast het racen met
zijn trots op de diverse topevenementen in Europa, ook uitleven in het
speurwerk dat nodig is om de historische puzzel te ontrafelen waarin
zijn auto de hoofdrol speelt.
Puzzel zonder voorbeeld
Een puzzel zonder voorbeeld, waarvan je niet weet welk stukje waar
geplaatst moet worden. Het is een passende vergelijking voor veel
vraagstukken waar het de geschiedenis van menige competitieFerrari betreft en deze F1 in het bijzonder. Enzo Ferrari, maar ook de
constructeurs die zijn tegenstrevers waren op het hoogste autosport-

Tekst: Peter Dielissen, foto’s: Willem Kroon, Roger Lomme, Michael Tange, Michiel Bakker

niveau in die dagen, leefde bij de waan van de dag. Dat moest wel.
Een auto die vandaag snel was, rijdt morgen immers al in het achterveld. Eigenlijk gaat deze theorie nog steeds op in de Formule 1, maar
enkele decennia geleden ging alles net even iets anders. Iets minder
nauwkeurig. De techneuten hadden nog iets meer in de pap te brokken dan de accountants. Veel gebruikte chassis’ werden -soms gedeeltelijk- hergebruikt of omgenummerd als dat fiscaal of reglementair
zo uitkwam. En auto’s vonden een nieuwe eigenaar in alle uithoeken
van de planeet. Veel onderzoek en het raadplegen van autoriteiten
op dit gebied, bleek dus nodig om de geschiedenis van deze auto
te achterhalen. Naar alle waarschijnlijkheid beleefde de 212 F1 die
tijdens Wings & Wheels te bewonderen is, zijn racedebuut op 11 maart
1951 in de handen van Dorino Serafani tijdens de Gran Premio di Siracusa. Ferrari testte in deze, niet voor het kampioenschap meetellende
race de 2,5-liter atmosferische V12 motor die aan de nieuwe, net vastgestelde regels voor het seizoen 1954 zou voldoen. Later werd de auto
vermoedelijk voorzien van een kleinere 2-liter motor om aan Formule 2
races mee te doen en zou de racecarrière, bij een nieuwe eigenaar
in Zuid-Amerika, worden voortgezet.
Daarmee kwam de auto natuurlijk in de vergetelheid terecht om pas
begin jaren zeventig te worden herontdekt in een garagebox in…
Montevideo, Uruguay. De auto had op dat moment geen motor,
maar werd herenigd met het originele 212 F1 blok dat in Italië werd
aangekocht. Vervolgens kwam de auto voor een eerste keer naar
Nederland en wel in de handen van Dries van der Lof: eenmalig Formule 1 coureur in 1952 en daarmee de eerste Nederlandse F1 rijder!
Na diverse omzwervingen over drie continenten vond chassis 102
weer een thuis in ons polderland en kunnen we op het tijdelijke circuit
‘Gilze-Rijen’ meegenieten van deze prachtige auto. O
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Racing
Xavier Maassen
Xavier Maassen (1980) behaalde zijn doctorandus titel in de internationale bedrijfskunde, maar gaf toch toe aan zijn grote
passie en werd professioneel coureur.
Xavier begon zijn loopbaan in 1996 op de
karts en deed ervaring op in de Renault
Worldseries, de FIA GT1 en op Le Mans. Zijn
grote ambitie is het winnen van Le Mans in
2015. www.xaviermaassen.nl

Coloni Formula 1
In 2011 werd in de Formule 1 de 107%-regel opnieuw ingevoerd. Deze
regel zorgt ervoor dat de langzaamste deelnemer maximaal 7 procent mag toegeven op de snelste coureur. Effectief wordt daarmee het
gehele veld enigszins gelijkwaardig gehouden qua prestaties. De FIA
greep al eerder, tussen 1996 en 2002, naar deze regel om al te langzame teams uit te sluiten van deelname.

Een gevolg daarvan was dat de echte ‘privateers’, de kleine teams
in privé-handen en zonder grote autofabrikant en daarmee budget
achter zich, de Formule 1 uiteindelijk allemaal de rug toekeerden. Hoe
anders was het in de decennia daarvoor, toen menig Formule 3 of Formule 3000 team de sprong naar de Formule 1 waagde, met in hun kielzog de nodige gelukszoekers. Overvolle startvelden en druk bevolkte
pitsstraten waren vooral in de vroege jaren tachtig gemeengoed. En
in die tijd diende de prekwalificatie ervoor om te langzame auto’s uit
het veld te filteren.
Veel teams lukte het nooit om zelfs maar door te dringen tot de echte
kwalificatieronde. Gebrek aan organisatie, talent en vooral geld speelde die kleine teams parten. Soms zaten er serieuze raceteams tussen,
die talenten een kans gaven en zo voor veel coureurs een springplank
waren naar de Formule 1. Denk dan bijvoorbeeld aan het Minarditeam dat zelfs tot 2005 bleef racen in de hoogste autosportklasse.
Coloni Motorsport
Een ander team dat veel potentie in zich had, maar geplaagd werd
door een gebrek aan budget, was Coloni Motorsport. Enzo Coloni, bijnaam ‘de wolf’, was zelf een verdienstelijk Formule 3 coureur die aan
het einde van zijn actieve loopbaan in 1982 de Italiaanse titel wist te
veroveren. Een jaar later was hij al teambaas van zijn eigen Formule 3
team en wist hij met rijder Ivan Capelli wederom Italiaans kampioen te
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worden, gevolgd door de Europese titel een jaar later. Gesterkt door
deze prima resultaten, richt het goed georganiseerde team vanaf
1987 de pijlen op de Formule 1. Ex-Dallara designer Ori tekent voor de
Coloni FC187 en Nicola Larini debuteert voor het team in de laatste
twee races van dat seizoen maar weet niet te finishen. Wel wordt er
ervaring opgedaan met de auto en kunnen er gedurende de winter
verbeteringen worden doorgevoerd. Seizoen 1988 wordt het meest
succesvolle van het team. Coureur Gabriele Tarquini weet de auto in
Canada naar een achtste plaats te sturen en in ’89 goed te presteren
in Monaco. Een jaar later komt Gary Anderson, later designer bij Jordan F1, het team versterken, Subaru debuteert in de Formule 1 en gaat
motoren leveren en Roberto Moreno wordt voor 1990 de nieuwe rijder.
De toekomst ziet er goed uit, maar het Subaru-blok stelt helaas zwaar
teleur, waardoor de Japanners de stekker er al voor het einde van het
seizoen uittrekken. Coloni valt terug op het betrouwbare Ford V8 blok.
Nog altijd actief in de racerij
De Coloni Formule 1 auto die tijdens Wings & Wheels bestuurd wordt
door Xavier Maassen, is de auto van het seizoen 1991, het laatste jaar
van het team in de Formule 1. Ondanks de continue technische verbeteringen kan Coloni niet meer opboksen tegen de steeds groter wordende budgetten bij de topteams. Dat Coloni desondanks een goed
oog heeft voor talent en een perfect georganiseerd team bijeen weet
te brengen, mag duidelijk zijn. Scuderia Coloni is nog altijd actief in de
racerij en zijn GP2 teams rijden niet onverdienstelijk rond. Tussen 2006
en 2009 strijdt het team in de voorhoede onder de naam Fisichella Motorsport. Tot de talenten die ooit voor het team reden, behoren namen
als Mark Gené, Fernando Alonso, Vitantonio Liuzzi en Nico Rosberg. O
Tekst: Peter Dielissen, Foto´s: AAD Design & Ben Ullings
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Maserati A6GCS&250F

Tekst: Peter Dielissen, foto’s: Jos Koster & Michiel Mulder

Hoe en waarom schaffen liefhebbers zich klassieke auto’s aan van bepaalde merken of jaartallen? Vaak wordt de keuze voor een auto ingegeven door de race-aspiraties van de betreffende eigenaar. Die wil
immers vooraan meerijden in de historische races. Maar soms spelen
er nog hele andere redenen of toevalligheden waardoor een auto bij
iemand op de oprit belandt.
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Jos Koster is in 1953 zeven jaar oud en woont met zijn ouders in Waalre.
Op een dag klinkt een hels kabaal in de straten van het dorp en rijdt
zijn oom met een splinternieuwe Maserati A6GCS het plein op waaraan de familie woont. De auto komt rechtstreeks van de fabriek uit Italië en is onderweg naar Zandvoort. Kleine Jos mag natuurlijk een rondje
meerijden door het dorp en is danig onder de indruk van het geluid en
de snelheid van de auto. De hele familie weet zich die dag overigens
nog goed te herinneren. Ze hadden allemaal een brandvlek op het
linkerbeen, vanwege de aan de zijkant gemonteerde uitlaat…
Prins Bernhard
In het voorprogramma van de Nederlandse Grand Prix van dat jaar
wordt zijn oom met de Maserati tweede, ondanks het feit dat de remmen niet werkten. Prins Bernhard, die een groot liefhebber van Italiaanse raspaardjes was, inspecteert later de in de paddock opgestelde
A6GCS uitgebreid. Een beeld dat zelfs het Polygoon journaal weet te
halen. Voor de race had zijn oom, om de auto uit te testen, zelfs nog
plaats mogen nemen naast de grote Fangio die demonstreerde hoe
de auto op Zandvoort op de limiet gereden kon worden! Dat is te vergelijken met het enige jaren geleden aanschaffen van een nieuwe
Ferrari, waarbij Michael Schumacher zelf u even mee de baan opneemt om te laten zien wat uw nieuwe speeltje allemaal kan… een
onbeschrijfelijke ervaring dus.

Jaren later – het lijkt welhaast een pindakaas reclame, hoewel het hier
niet om de Elfstedentocht gaat – vinden we Jos Koster terug in de racerij. In de jaren negentig neemt hij deel aan de Ferrari-Porsche Challenge in een Ferrari 308 en later in een 355. Die vroege kennismaking met
de snelle Maserati heeft duidelijk gezorgd voor benzine in de aderen.
Op het moment dat de Challenge te ruw wordt en Jos daardoor aan
het racen minder plezier beleeft, stapt hij over naar de klassiekers. Eerst
in een TVR Griffith, maar ook in de historische racerij staan de ontwikkelingen niet stil en Koster wil niet meerijden, maar meestrijden. Er volgt
een Bizzarrini die wat lastig te controleren is, waarna het pad geëffend
wordt voor de ex-Ben Pon Porsche 904GTS. ‘De fijnste auto om mee te
rijden’, aldus Koster, ‘met een onvoorstelbaar goede wegligging’. De
lichtgewicht klassieke Porsche viercilinder verbaast velen door in de
bochten net zo snel te zijn als moderne auto’s op slicks.
“Dé Koster-Maserati naturlijk”
Door de deelname aan races in heel Europa, belandt Koster op enig
moment op een circuit bij Dijon in Frankrijk. Hij raakt daar aan de
praat met een man die hem naar zijn achternaam vraagt, vanwege
die schitterende “Koster-Maserati” van weleer. Wat blijkt; de A6GCS
waarvan zijn oom ooit de eerste eigenaar was, bevindt zich in volledig
originele staat in een privé-collectie in de Verenigde Staten. De man
brengt hem met die verzamelaar in contact, waarna het toch een jaar
onderhandelen kost om de auto uiteindelijk in 2002 naar Nederland te
kunnen halen. En ja, ook met deze auto moet worden geracet.. Van
Goodwood tot Monaco, de oude Maserati neemt overal deel aan de
meest prestigieuze races. Voor de Mille Miglia wordt de auto van een
kenteken voorzien. Vraagt de man bij de RDW: “wat is het type van
deze auto? “. Het antwoordt luidt dat dit dé “Koster-Maserati” is…
En tot op de dag van vandaag staat de auto dus geregistreerd >>>
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onder die typenaam! De ontwikkeling van de auto verloopt ondertussen voorspoedig, maar er is veel tijd en geld nodig om competitief te
kunnen zijn. Om een idee te geven: het vermogen steeg van origineel
165 pk naar 200 pk bij 8.000 toeren per minuut. De auto is bijna zestig
jaar oud en gaat tegenwoordig harder rond dan in zijn beginjaren…
250F “Piccolo”
Op het moment dat de aansluiting met de top moeilijker wordt, blijft
de A6GCS vaker op stal. Jos Koster trekt de stoute schoenen aan en
koopt een Maserati 250F Formule 1 auto uit 1958. Het betreft de laatste en snelste doorontwikkeling van deze prachtige racer. De 250F is
volgens veel kenners en liefhebbers de mooiste Grand Prix auto ooit.
Deze versie is voorzien van een krachtige 6 cilinder motor en een, in
vergelijking tot de voorgaande versies, licht ingekort chassis waardoor
de auto de liefkozende bijnaam “Piccolo” kreeg. Hoewel de auto bij
aanschaf rood was, is deze teruggebracht in de blauwwitte kleur van
het Amerikaanse team “Scuderia Buell” dat de auto oorspronkelijk bestelde en er grootheden als Masten Gregory en Carroll Shelby mee de
baan opstuurde. Koster rijdt sinds 2005 races met deze snelle Maserati. Voor Wings & Wheels maakt hij graag ruimte vrij in zijn agenda; in
2011 neemt hij voor de vijfde keer deel aan het evenement. “Wings &
Wheels is een prachtig initiatief dat ik van harte ondersteun”. O
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Racing

Veritas. Het automerk. Hebt u er al eens van gehoord? De echte kenner wellicht wel, maar de meeste mensen zegt het niets. Daarom een
korte historie om een beetje licht te werpen op de zeer bijzondere
raceauto’s die Andries Jans meeneemt naar Wings & Wheels. Want
bijzonder zijn ze. En zeldzaam!

Veritas
Meteor Formule 2 & RS2000
Voor de kleine, lichtgewicht Veritas raceauto’s moeten we terug naar
de jaren dertig. De tijd waarin mastodonten van auto’s met enorme
motoren de dienst uitmaken in de racerij. Totdat zich in 1936 opeens
een klein open autootje gaat bemoeien met de overwinningen. BMW
brengt dat jaar de 328 uit. Voorzien van een 2-liter, 6-cilinder lijnmotor
die in oervorm slechts een bescheiden 80 pk levert, weten ze toch de
nodige overwinningen te boeken. Met als climax de winst in de Mille
Miglia van 1940. Kort na de Tweede Wereldoorlog hield ene Ernst Loof
zich bezig met het verzamelen van ‘sloop-en-loop’ 328’s, om uit de
onderdelen weer andere auto’s te bouwen. Hij was voor de oorlog
werkzaam bij BMW op de race-afdeling en later mede-verantwoordelijk voor het design van de 328 Mille Miglia. In de na-oorlogse jaren
stond Duitsland onder gezag van de geallieerden en kreeg Loof enkel
toestemming in het door de Fransen gecontroleerde gebied om auto’s te produceren. In maart 1947 is het automerk Veritas een feit. Bij de
openingswedstrijd van 1948 op Hockenheim staan er, verdeeld over
vier klassen, maar liefst vier auto’s van dit nieuwe merk aan de start. In
de klasse tot 2-liter domineerden twee Veritassen de race, terwijl ook
in de sportklasse de winst afgetekend wordt behaald. En dat tegen
veel krachtigere auto’s onder het nieuwe Formule 2 reglement.
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Tekst: Peter Dielissen, foto’s: Andries Jans, Michiel Mulder

Terwijl er nog druk gewerkt wordt aan de nieuwe singleseater Formule
2 auto: de Veritas Meteor (met een door de firma Heinkel gebouwde motor naar eigen design), is de Veritas RS in 1949 de te kloppen
auto in het Duitse kampioenschap voor sportauto’s. Veritas weet alle
klasses te winnen in de wedstrijden waaraan wordt deelgenomen. In
1950 wordt de hegemonie voortgezet, maar toch gaat Veritas aan
het einde van het seizoen failliet. Loof weet een bescheiden doorstart
te maken en zelfs nog een aantal Meteors te bouwen, voordat hij in
1953 de deuren definitief moet sluiten. De klanten waren op dat moment feitelijk al enkele jaren op zichzelf aangewezen om hun auto’s
te blijven ontwikkelen en competitief te houden. Een jammerlijke zwanenzang voor een merk dat zo’n verpletterende, eerste indruk wist te
maken. Gezien de zeer geringe productieaantallen, is het heel bijzonder dat tijdens het Wings & Wheels Gala maar liefst drie verschillende
(2x Meteor, 1x RS) Veritas auto’s aanwezig zullen zijn en ook rijdend
bewonderd kunnen worden. O
Wings & Wheels Gala 2011
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AC

Racing

Cobra

David Hart (1957) is een coureur ‘pur-sang’ die zijn sporen al ruimschoots verdiende in de racerij. Ooit begon hij in de Volkswagen Golf
GTI Cup, maar inmiddels staan er meerdere Le Mans deelnames op
zijn CV en rijdt hij vaak mee in de voorste gelederen van historische
races. Voor Classic Wings & Wheels maakt hij graag tijd vrij en David
neemt enkele top-klassiekers mee naar Gilze-Rijen. We belichten zijn
AC Cobra, een auto waarmee hij sinds 2010 rijdt in de Masters Series.

Tekst: Peter Dielissen, foto’s: David Hart

Als je de snelle Cobra op het circuit voorbij ziet razen (met een topsnelheid van meer dan 250km/u), en de prijzen ziet pakken, is het lastig
voor te stellen dat dit auto’s van relatief “eenvoudige komaf” zijn. Dat
vraagt om een uitleg. Voor de geschiedenis van de snelle AC moeten
we namelijk ver terug in de tijd, naar een kippenboerderij in Texas om
precies te zijn…
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Waanzinnige prestaties
Eén en één is twee. De Ford V8 wordt in de AC Ace geschoenlepeld
en de nieuweling krijgt de passende naam Cobra mee. De grote pickup-V8 zorgt voor waanzinnige prestaties in het 840 kilo lichte chassis
van de AC. In Europa zitten de Cobra’s in de jaren ‘60 regelmatig in
het vaarwater van de tandenknarsende Enzo Ferrari. Aan die onderlinge strijd wordt vaak gerefereerd als de “Cobra-Ferrari Wars”. Enzo’s
volbloed paradepaardjes die zijn ontwikkeld door de beste ingenieurs
in het vak, moeten tot op de limiet worden gereden om de Cobra’s
– met een ouderwets ladderchassis en een plompe V8 - van zich af te
houden. En dan is het ook nog een boerenjongen die daarvoor verantwoordelijk is... Hoe zeg je ‘not amused’ in het Italiaans? O

Te kloppen man
Carroll Shelby is in zijn grote jaren als coureur de te kloppen man in
de Amerikaanse raceseries. Grote namen als Moss, Collins en Fangio
laat hij enkel de achterkant van zijn auto’s zien, wanneer het erom
gaat. Maar hij is ook altijd die sympathieke boerenjongen gebleven,
compleet met cowboyhoed. In de jaren vijftig waagt hij de oversteek
naar Europa om hier zijn racecarrière te vervolgen. Saillant detail: Enzo
Ferrari weigert hem een stoeltje, wanneer Shelby hem daar eens over
benaderd. Aston Martin pikt hem op en samen met Roy Salvadori wint
hij in 1959 Le Mans. Een jaar later hangt hij zijn helm aan de wilgen.
En dan is er een samenloop van omstandigheden die Shelby’s oude
droom (een grote, Amerikaanse V8 in een lichtgewicht sportauto lepelen) dichterbij brengt. Het Britse AC Cars krijgt niet langer Bristol motoren voor hun AC Ace geleverd en Ford kondigt aan een nieuwe,
krachtige lichtgewicht V8 te gaan bouwen voor hun pick-up trucks.
Wings & Wheels Gala 2011
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W&W 2001-2011

Het zal zo rond de millennium wisseling zijn geweest dat er een discussie gevoerd werd binnen de Rotary Club Oosterhout dat het toch wel
lang geleden was dat er een groot fundraising project was georganiseerd. De oudere garde kon nog teren op een geslaagde happening
in De Efteling ten bate van het Rotary Project ‘Polio de wereld uit”,
maar het werd nu toch tijd voor iets nieuws.

Vijf edities

Classic Wings &Wheels Gala

Henk Janus, gepassioneerd liefhebber van historische raceauto’s,
nam de handschoen op. Hij had kort daarvoor kennis gemaakt met
de Tilburgse Rotarian Jan Schut, die net zo gek was met historische
vliegtuigen als Henk met historische auto’s. De mannen vonden elkaar
en al snel was het idee geboren om op de vliegbasis Gilze Rijen een
evenement te organiseren met klassieke racewagens en historische
vliegtuigen: het Classic Wings & Wheels Gala.

Tekst: Eric Wetzels, fotografie: AAD Design & Ben Ullings

Zaterdag 11 augustus 2001
De commandant van de basis werkte zeer welwillend mee, maar er
werden wel grenzen gesteld aan het aantal bezoekers. Wat betekende dat gekozen werd voor een exclusief evenement dat zich vooral
richtte op het bedrijfsleven. Een projectteam werd samengesteld en
een stichting opgericht. De voorbereidingen konden beginnen. Over
het goede doel was men het snel eens, dat werd de Nierstichting en
het Dr. Bernard Verbeeten Instituut in Tilburg. Op zaterdag 11 augustus
2001 vond het eerste Classic Wings & Wheels Gala plaats en het was
meteen een overweldigend succes. Tientallen Austin Healey’s, Ferrari’s, Maserati’s, Jaguars en Porsches gaven acte de présence. Formule-1 bolides scheurden met brullende motoren over de startbaan.
De prachtige Spitfire doorkliefde de lucht en 2 F-16’s van de Koninklijke
Luchtmacht vlogen héél laag en héél langzaam over op hun terugvlucht naar de Vliegbasis Twente. ‘s Avonds konden de winnaars van
de loterij al direct meevaren met de heteluchtballon die vanaf de basis opsteeg. De Nierstichting kon van de opbrengst een camper met
dialyse apparatuur kopen en het Dr. Verbeeten Instituut werd in staat
gesteld het oncologisch dagcentrum op te knappen. Daarnaast werden veel organisaties en stichtingen die zich voor een goed doel inzetten verrast met kleinere doch zeer welkome giften.
Zaterdag 16 augustus 2003
Het succes vroeg om een vervolg en de voorbereidingen voor een
tweede editie in 2003 werden al snel gestart. Het Ronald McDonald
huis in Tilburg werd gekozen als goed doel. Aan de opzet van de dag
werd niet veel veranderd, wel werden nieuwe elementen toegevoegd. Op zaterdag 16 augustus 2003 vertrokken vanuit de Louwman
Collectie te Raamsdonksveer 50 historische auto’s naar
>>>
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vliegbasis Gilze Rijen. Vergeten merken als Duesenberg, Auburn en
Hispano Suiza reden statig voorbij. Indrukwekkend was ook de intocht
van de stoet supercars van de ‘Droomrit voor het leven’ met kinderen
die kanker hebben of ooit aan die ziekte hebben geleden. In 2003
werd ook een demonstratie gegeven met historische motorfietsen. Op
vlieggebied trokken de Pipercubs, de Harvard en de Dakota veel bekijks. De modelvliegtuigen van Phantasy in Blue prikkelden de fantasie
van de vele bezoekers. In het midden van de baan stond een Apache
helikopter opgesteld die van binnen en buiten kon worden bezichtigd.
Aan het eind van de dag kon een mooie cheque worden overhandigd aan voorzitter Hirsch Ballin van het Ronald McDonald huis.
Zaterdag 20 augustus 2005
Editie 2005 begon mistig, waardoor het vliegprogramma laat startte.
Het Catalina watervliegtuig met gasten uit Lelystad landde echter op
tijd en toen de zon doorbrak zaten niet alleen de terrassen voor de
hangars al snel vol, ook het vliegprogramma haalde de achterstand
snel in. Op de tribunes keek men de ogen uit naar onder meer de
Mitchell B 25 bommenwerper met geopend bommenluik, de Harvard
en de Fokker S 11. Diezelfde vliegtuigen schitterden al in films als ‘A
bridge too far’ en ‘Soldaat van Oranje’ en konden nu in het echt worden aanschouwd. Even later moesten de oordoppen in toen de historische Formule-1’s de baan opdraaiden, met modellen variërend van
een Maserati 4CL uit 1939 tot een Lotus-Renault uit 2004. Maar ook
historische monoposto’s, Ferrari’s, Aston Martins en Maserati’s waren
een genot van oog en oor. De Alzheimer Stichting was in 2005 het
dankbare goede doel .

crisis in volle hevigheid zou woeden… Eind 2008, toen de recessie al
voelbaar was, werd besloten toch door te gaan. Juist in tijden dat
het niet goed gaat, moet er ruimte zijn om zorgen te vergeten, te genieten van mooie auto’s en vliegtuigen, enthousiasme uit te stralen
én je in te zetten voor een goed doel. Dat goede doel werd KIKA,
Stichting Kinderen kankervrij. Op 22 augustus 2009 stonden vooral Austin Healey en Ferrari centraal. Meer dan 70 Healey’s en 150 Ferrari’s
gaven racedemonstraties, maar het ontbrak ook niet aan Vintage
Cars en andere grote automerken. Bugatti bestond in 2009 honderd
jaar, net als het vliegveld Gilze Rijen. De Auster, Stinson, Piper en Beaver vlogen als vanouds. Antje Monteiro nam namens KIKA de cheque
in ontvangst en wederom werd het Gala afgesloten door Johnny en
de Gangsters of Love die met hun Rock & Roll muziek velen aan het
dansen kregen.
Dit jaar, 2011, is het lustrumjaar. Uiteraard hopen we dat de weergoden ons goed gezind zijn voor deze vijfde editie van het Classic Wings
& Wheels Gala en dat de opbrengt voor Fonds Gehandicaptensport
heel positief is. O

Zaterdag 22 augustus 2009
In 2007 werd de startbaan van de vliegbasis gereviseerd en Classic
Wings & Wheels werd uitgesteld naar 2009, niet wetende dat toen de
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Racing Team Welzorg

Wings & Wheels helpt droom
gehandicapte coureur verwezenlijken
Wie denkt dat autosport niet weggelegd is voor mensen met een fysieke beperking heeft het mis. Volgend jaar debuteert Racing Team
Welzorg met een gehandicapte coureur in de nationale Suzuki Swift
Cup. Een deel van de opbrengst van het Wings & Wheels Gala zal naar
dit ambitieuze raceproject gaan.
Het Classic Wings & Wheels Gala ondersteunt dit jaar het Fonds Gehandicaptensport. Het fonds is van mening dat sport je lichamelijk en
mentaal sterk maakt en daarom voor mensen met een handicap
essentieel is. Welzorg onderschrijft deze gedachtengang volkomen.
Onder de vlag van Racing Team Welzorg wil het mensen met een
fysieke beperking de sensatie en spanning van racen op asfalt laten
ervaren. Veiligheid in combinatie met een sportieve competitie staan
daarbij voorop.
Afvalrace
Het plan van Welzorg sprak de doelgroep enorm aan. Liefst 150 personen met een fysieke beperking gaven zichzelf op om het raceavontuur aan te gaan. Na voorselecties is dit aantal potentiële coureurs flink
uitgedund. Sharon van Dam, Mike Smit, Gerard de Nooij, Hasan Aktan
en Mustafa Jebari zijn de vijf finalisten voor het felbegeerde Swift Cupstoeltje. Zij zullen deze maand met elkaar de eindstrijd aangaan en
laten zien wie de beste coureur in spé is. Dat regerend Dutch GT4-kampioen Phil Bastiaans het kwintet daarbij begeleidt en jureert, geeft aan
dat het project zeer professioneel wordt aangepakt.
Gemotiveerde finalisten
De vijf finalisten werden dit voorjaar door Welzorg uitgenodigd om
naar Circuit Park Zandvoort te komen. Ze gaven aan veel zin te heb-
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ben in het raceavontuur. Hasan Aktan is een 38-jarige juwelier en een
echte racefanaat. “Mensen zien mij niet als gehandicapte, maar als
een persoon met loopproblemen die eventjes in de rolstoel zit”, zegt
hij. Sharon van Dam is de enige dame. De 22-jarige vindt autorijden
het leukste wat er is. “Sport is een rode draad in mijn dagelijkse leven”.
Gerard de Nooij (28) uit Eindhoven is finalist nummer 3. Hij heeft een
eigen bedrijf om mensen met een beperking te ondersteunen in het
ondernemen van avonturen en activiteiten. “Ik vind ongehinderd leven en zorgeloos genieten erg belangrijk”. Mustafa Jebari (37) is de
vierde die zich voor de eindstrijd plaatste. Hij is projectleider (S)Cool on
Wheels. Na een basketballoopbaan is hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. “Mijn handicap zie ik niet als beperking, maar als uitgangspunt
voor een leven vol mogelijkheden”, aldus Jebari. Tot slot vinden we
ook Mike Smit (41) terug in de finale. Nadat hij zijn motorwegracelicentie had gehaald en deelgenomen had aan drie races in de Skorpion
Cup, brak de elektrotechnisch ingenieur (buiten de racebaan) zijn nek.
“I have unfinished business at the racetrack!”, zegt hij vol vuur.
Creatief zijn
Medewerkers van Welzorg / Auto op Maat begeleiden de rijders. Zij
hebben bekeken welke aanpassingen nodig zijn aan de Suzuki, zodat
een fysiek beperkte rijder snel én veilig kan racen. Omdat alles in de
autosport sneller gaat dan op de openbare weg, lag er een enorme
uitdaging. Maar met een gasring en een speciale segmentrem aan
het stuur is er voor de Suzuki in racetrim een mooie oplossing gevonden. Bekeken wordt nog of flippers aan het stuur een ideale manier is
om te schakelen. Dat wordt duidelijk met Pasen 2012, wanneer Racing
Team Welzorg mede dankzij de steun van het Classic Wings & Wheels
Gala officieel debuteert. O
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Dank
De Stichting Classic Wings & Wheels zou graag de volgende sponsoren willen bedanken. Zonder de steun van onderstaande
vrienden van het Classic Wings & Gala 2011 was organisatie van dit schitterende evenement niet mogelijk geweest:

Aalterpaint				
Aalter B
ABNAMRO MeesPierson		
Amsterdam
Amstelius
			
Amsterdam
Atrium Z 				
Oosterhout
Aviko 					
Steenderen
B&C Brainstorm & Concept		
Breda
BDO Audit +Assurance			
Haarlem
Beckers Benelux			
Breda
Bergslot				
Dedemsvaart
Bericap Benelux
		
Oosterhout
Bogaers Jaguar
		
Breda
Bosal Nederland			
Vianen
Cito Motors				
Eindhoven
Condor Flight				
Oosterhout
Deep Drill Supply Group		
Middenmeer
Dutch Estate Rental 			
Oosterhout
DHG					
Schiedam
Arjan van Dijk Groep			
Oosterhout
DORC 					
Zuidland
Driessen Auto				
Eindhoven
Ecommany
			
Oosterhout
ESJ Accountans & Belastingadviseurs Oosterhout
Food Compounds
		
Oosterhout
Forces Financial Interim Management Ulvenhout
Franco Auto				
Kwintsheul
Ad van Geloven 			
Tilburg

Den Haan Investments			
Heesters Bouwbedrijf 		
Horesca Até				
J&T Autolease 			
Janus Vaten				
J. Koster 				
Kroymans 				
De Kwaadsteniet Aannemingsbedrijf
Van Lanschot Bankiers 		
P.J. van Leeuwen Buizenhandel
Lhoist Nederland			
Manoir Ipenrooy
		
De Oliehoorn				
Rabobank Amerstreek 		
Rabobank Ridderkerk M.IJ.		
Remia					
Rodenburg Installatie bedrijven
State of Art 				
Tulderhof				
Van der Valk Hotel			
Virgin Balloons 			
Vista-Online				
de Vries Snacks 			
Wabred Holding			
Welzorg Nederland			
Van Wesemael Beheer		

Oegstgeest
Raamsdonksveer
Raamsdonksveer
Oirschot
Oosterhout
Vught
Hilversum
Capelle a/d IJssel
Breda
Zwijndrecht
Ede
Meerle B
Zwaag
Oosterhout
Barendrecht
Den Dolder
Raamsdonksveer
Lichtenvoorde
Poppel B
Gilze-Rijen
Tilburg
Wageningen
Dordrecht
Dordrecht
Almere
Hulst

Colofon
Het Wings & Wheels programmaboek is een uitgave van:

Stichting Classic Wings & Wheels
Krijtenberg 10, 4904 PW Oosterhout
Tel: 0162-426974 / mobiel: 06-28794644
www.classicwings-wheels.nl
E-mail: info@classicwings-wheels.nl
De Stichting Classic Wings & Wheels Gala is een initiatief van de
Rotary Club Oosterhout.
Aan deze uitgave werkten mee: Nike Boor, Peter Dielissen, Folkert Horst,
Henk Janus, Aad van Koningshoven, Michiel Mulder, Jan Schut, Margot
Segers-Rodenburg, Ben Ullings, Erik Weijers, Eric Wetzels.
Productie: Chicane Mediaprodukties BV - www.chicanemagazine.nl
Vormgeving: Michiel Mulder / Corsa Media
Druk:
Drukkerij Zoeterhage BV - www.zoeterhage.nl
Copyright
Op alle in dit magazine en op de website van Wings & Wheels verschenen informatie berust copyright. Niets uit deze uitgave mag zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever worden verspreid, gekopieerd
of op enigerlei wijze worden gereproduceerd of gepubliceerd.
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