
Na maanden van voorbereiding, waarin de meeste tijd zat in het niets doen, was het 

donderdagavond zover. Vanavond een avondje speciaal gericht op de techniek van het 

motorblok. Voordat deze avond tot stand kon komen, moesten er natuurlijk een aantal zaken 

geregeld worden. 

Ten eerste een gastspreker, als tweede een locatie en ten derde en zeker niet het minste, 

publiek. 

‘Schuurvondst Jaap’ 

De meesten van ons kennen dat euforische gevoel wel als je tegen een mooie ‘schuurvondst’ 

aanloopt. Een onversleuteld motorblok uit een ouwe schuur, een NOS tellertje waar je al jaren 

op zoek naar bent, of een witte CB750K7 die je geschonken wordt.  Je vindt iets waarvan je 

weet dat het zeldzaam is of wordt. Een aantal maanden geleden kwam ik erachter dat dit 

gevoel niet alleen opkomt bij het vinden van spullen maar ook bij het ‘vinden’ van 

interessante mensen. Toen ik Jaap tegen het lijf liep, kwam ik al gauw in hallelujastemming. 

Achter zijn markante snor bleek een behoorlijke dosis kennis, humor en nostalgische verhalen 

te zitten. In tegenstelling tot wat je normaal doet met een schuurvondst (je schept er niet over 

op maar accepteert gewoon dat je het hebt liggen), wilde ik ‘schuurvondst Jaap’ niet voor 

mezelf houden. En zo is het idee geboren. Even de stoute schoenen aantrekken en Jaap vragen 

of hij zin en tijd heeft om een avondje te ouwehoeren (zoals dat op zijn Utregs lekker bekt). 

Gelukkig zei Jaap ja! 

‘Met de beheerder van het buurthuis, zegt u het maar..’ 

Nadat ik Jaap zijn toezegging had om een avondje te komen presenteren moest ik uiteraard 

nog het bestuur zien te overtuigen van de noodzaak voor een avond als deze. Zoals geheel 

verwacht kreeg ik unaniem de goedkeuring om mijn plannen verder tot stand te brengen. Nu 

nog de locatie. 

Na wat informatie ingewonnen te hebben en na wat mislukte telefoongesprekken (daar ga ik 

maar niet verder op in), kwam ik terecht bij de beheerder van het buurthuis. Deze brave borst 

neemt steevast zijn telefoon op met ‘Met de beheerder van het buurthuis zegt u het maar.’ Of 

ik even een zaaltje kon boeken voor een lezing waar ook motoren zouden draaien, die 

uitlaatgas in de ruimte blazen. Dit was geen probleem, ‘Zet gewoon de deur even open’. Nu 

nog het publiek warm stoken! 

‘Zet mij ook maar op de lijst’ 

Nadat ik op woensdag 16 maart de uitnodiging op het forum had gezet, had ik donderdag al 

12 aanmeldingen ontvangen. Zet mij ook maar op de lijst, ik ben er bij of tot dan! De bekende 

enthousiaste reacties, zoals ik inmiddels wel gewend ben van de leden van ons kluppie, 

stroomden binnen. Ik had gegokt op maximaal 20 deelnemers het werden er uiteindelijk 22! 

‘Nog nooit zoveel gevallen als met Bobsleeën’ 

De avond van de lezing was aangebroken. Nog even gauw drie cakes gebakken, de 

zolderruimte omgetoverd tot een waar leslokaal en gezorgd voor koffie en thee. Het eerste lid 

dat binnenkwam was Wim Schouten. Ruim op tijd was Wim vertrokken om zijn strijd te 

leveren tegen de veelvuldig aanwezige paasfiles. Na Wim volgden de rest. Helaas moest Bart 

afhaken in verband met een smakkert op het asfalt met zijn 500. Bart via deze weg wens ik je 

veel beterschap toe! 

Iets later dan gepland, door de genoemde filedrukte, konden wij toch om tien over acht 

beginnen. 



Eerst stelde Jaap zich voor. En dan bedoel ik dit niet als in zo weinig woorden als ik nu doe. 

Nee, Jaap zijn verhaal, hoe hij besmet raakte met alles wat motor ademt, was zeer gedegen 

opgebouwd en was niet vies van de nodige zelfspot en humor. Al gauw had Jaap de lachers op 

zijn hand en zat de stemming er goed in. Na het uitgebreide geschiedenisschrijven van Jaap 

kwam de techniek aan de buurt. 

Eerst werd er ingegaan op de tweetakt motor en schuimcarburateurs. Wat zijn de voor- en 

nadelen van dit type verbrandingsmotor en hoe werkt het? Jaap had mooie 

presentatietekeningen gefabriceerd en kon aan de hand van echt werkende motorblokken de 

werking demonstreren. Vanuit de zaal kwam ook de nodige inbreng. Paul Kieboom en Koen 

Michel waren de echte techneuten onder ons. Samen met Wim legden zij Jaap het vuur na aan 

de schenen. Ook deze interactie kwam de sfeer ten goede. 

Aangezien het in de zolder al gauw 25 graden was en de meesten onder ons gewoon in hun 

motorpakkie zaten te luisteren, werd er besloten om even te pauzeren. We waren niet de 

enigen in het clubhuis dus het werd gezellig-een-frisje-of-biertje-drinken tussen de 

Vreeswijkers. Blijft gezellig volk 

Aan de bar kwam ik tot de conclusie dat er eigenlijk maar weinig leden zaten. Toch eens even 

kijken waar ze bleven. Ja hoor, ondanks de pauze stond er nog een mannetje of 18 om Jaap 

heen. Wat bleek, zijn tweetakt die voor de pauze niet wilde starten, liep als een tierelier. Na 

enig aandringen mijnerzijds werd er toch gewoon gepauzeerd. Wat een enthousiast volk zeg! 

Na de pauze werd de Atkinson motor uitgelegd (360 graden voor een hele arbeidsslag). Deze 

motor ligt o.a. in de Prius maar wordt feitelijk weinig toegepast. 

Als klap op de vuurpijl kon Jaap de Scuderi motor demonstreren. De techniek van deze motor 

is compleet anders dan de traditionele (Otto) viertakt. Een cilinder wordt gebruikt om het 

gasmengsel in te comprimeren terwijl in de andere cilinder het mengsel tot ontbranding komt. 

De drijfstangen staan echter wel op dezelfde krukas. Voordeel van deze techniek is dat er een 

hoger rendement gehaald wordt. 

Wil je meer weten, check dan even: http://www.youtube.com/watch?v=Kogz4wedwtk. 

Of check de fimpjes van de avond: http://www.youtube.com/watch?v=XIOeLiJm31Y 

of http://www.youtube.com/watch?v=L5b-mG3EIBA 

Nadat de motorblokken gedemonstreerd en wij weer een hoop informatie rijker waren, kwam 

Jaap met nog een opmerkelijk verhaal. Jaap had aan bobsleeën gedaan! Met een temperatuur 

in de zaal van inmiddels 28 graden was dit een aangenaam verkoelend verhaal. Jaap vertelde 

dat hij nog nooit zoveel gevallen was als ten tijde van het bobslee-instructeurschap. Ook hier 

kreeg hij weer de mensen op zijn hand. ‘Als het maar snel gaat’,  is Jaap zijn credo. 

Na de lezing en de leuke verhalen deed een klein clubje nog een drankje en gingen sommigen 

op huis aan. Een uurtje rijden of langer was voor de meesten niet vreemd. Op dat soort 

momenten krijg ik toch wel een warm gevoel. Mensen die zover moeten rijden om een 

activiteit bij te wonen straalt gewoon enthousiasme uit. Chapeau! 

Terugkijkend op de avond ben ik blij dat ik mijn ‘schuurvondst’ met jullie gedeeld heb. Niet 

alleen zijn wij weer een hoop informatie en kennis rijker, ook de mensen achter de naam en 



afbeelding kregen smoel. Ik hoop dat het relaxte van de club nog lang mag zegevieren en 

nodig jullie alvast van harte uit voor de bioscoopavond ergens aan het einde van het jaar! 

En Jaap nogmaals van harte bedankt! 

Arjan Verheul  

   
 

   
 

    
 

 


