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Lada Club Nederland 
 
De Lada Club Nederland is een vereniging van en voor alle Lada rijders en 
belangstellenden. Deze vereniging organiseert allerlei evenementen, waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen en interesses van ieder 
lid. Zo zijn er activiteiten als: toertochten, puzzelritten, stadswandelingen, enz. 
Bovendien ontvangt u vier keer per jaar het clubblad LadActueel, waarin allerlei 
zaken staan die voor u en uw Lada van belang kunnen zijn. Als u meer informatie 
wilt, alvorens te besluiten om lid te worden, neemt u dan gerust contact op met: 
 

Mark Zeemering    Jan Feijen 
Kerkstraat 16     Emmastraat 54 
6675 BR Valburg    7941 HS Meppel 
Tel: 0488 – 431719    Tel: 0522 – 263967 

 
Wij wensen u veel plezier met uw Lada en wij hopen dat u onze gelederen zult 
komen versterken. Graag tot ziens op een van onze evenementen. Met 
vriendelijke groet namens het bestuur van de Lada Club Nederland. 
 

Mark Zeemering, Voorzitter   Jan Feijen, Secretaris 

INSCHRIJFFORMULIER 
 
Ondergetekende: _____________________________________________ 
 
Adres:          _____________________________________________ 
 
Postcode:       ______________ Woonplaats:_____________________ 
 
Telefoon:       ______________ Geb. datum:_____________________ 
 
E-mail:          _____________________________________________ 
 
Geeft zich hierbij op als: 
0 gewoon lid : € 27,00 per jaar 
0 gezinslid : € 14,00 per jaar, in combinatie met gewoon lid of steunlid 
0 steunlid : € 27,00 per jaar, vanaf 18 jaar 
0 jeugdlid : € 14,00 per jaar, tot 18 jaar 
0 abonnement : € 20,00 per jaar, alleen voor Lada dealers 
 Tarieven per 01-01-2014 
 
Hij / zij verklaart zich bereid om gelijktijdig met het inzenden van dit formulier de 
verschuldigde bedragen, verhoogd met € 2,50 aan inschrijfkosten per lid, over te 
schrijven op IBAN: NL35 INGB 0004 3549 81 t.n.v. penningmeester Lada Club 
Nederland te Meppel. 
 
Type Lada: ________________________________     Bouwjaar:___________ 
 
Hoe bent u bij ons terecht gekomen: __________________________________ 
 
Datum: ____________________     Handtekening:_______________________ 
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LADACTUEEL is het officiële cluborgaan van de LADA CLUB NEDERLAND. 
Opgericht 15-03-1986. Statutair gevestigd te Amstelveen. 
 
BESTUUR: 
Mark Zeemering Kerkstraat 16, 6675 BR Valburg 
(Voorzitter)  0488 – 431719 voorzitter@ladaclub.nl 
Jan Feijen  Emmastraat 54, 7941 HS Meppel 
(Secretaris/Redactie 0522 – 263967 secretaris@ladaclub.nl 
 Penningmeester) 
Willem Kerkhof  De Pompidousingel 10, 6716 LB Ede 
(Evenementen)  0318 – 640334 evenementen@ladaclub.nl 
Gerard Tijsma  Raadhuisstraat 24, 8561 BH Balk 
(Evenementen)  0514-604112 
 
Het bestuur en de redactie behouden zich het recht voor om ingezonden stukken 
in te korten of de publicatie daarvan te weigeren. Zij dragen geen 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze stukken. Deze berust bij de auteur. 
  

 
De LCN is een gezelligheidsvereniging van en voor alle bezitters van een Lada, 
ongeacht welk type. Onze doelstellingen zijn beschreven in onze statuten. 
Wij beogen het contact te bevorderen tussen eigenaren, dealers en importeur, 
onder meer door: het houden van vergaderingen, organiseren van evenementen 
en het onderhouden van contacten met personen en instellingen, welke voor onze 
club van belang kunnen zijn. 
 
Wij kennen: 
LEDEN: contributie € 27,00 per kalenderjaar, inclusief LadActueel. Zij hebben 
stemrecht en zijn verkiesbaar in functies. 
GEZINSLEDEN: contributie € 14,00 per kalenderjaar, exclusief LadActueel. 
Wanneer in een gezin iemand lid is van de LCN, kan een ander lid van dat gezin, 
gezinslid worden. Vanaf 18 jaar hebben zij stemrecht en zijn zij verkiesbaar in 
functies. 
STEUNLEDEN: contributie € 27,00 per kalenderjaar, inclusief LadActueel. Voor 
een ieder vanaf 18 jaar die geïnteresseerd is in het merk Lada, maar zelf geen 
LADA bezit. Zij hebben stemrecht. 
JEUGDLEDEN: contributie € 14,00 per kalenderjaar, inclusief LadActueel. Voor 
een ieder tot 18 jaar. Zie verder bij de steunleden, echter zonder stemrecht. 
Tevens is toestemming van ouder / voogd nodig. 
ABONNEMENTEN: contributie € 20,00 per kalenderjaar. Alleen voor Lada dealers, 
die daarvoor LadActueel ontvangen. Zij hebben geen stemrecht. 
 
AANMELDING: door overmaking van het verschuldigde bedrag op het 
gironummer van de club, verhoogd met eenmalige inschrijfkosten van € 2,50 per 
lid. Wordt men in de loop van een verenigingsjaar lid, dan gelden aangepaste 
contributies. Het te betalen bedrag zal in een brief kenbaar worden gemaakt. 
 
IBAN: NL35 INGB 0004 3549 81 t.n.v. Lada Club Nederland te Meppel. 
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Van de Voorzitter 
 
U heeft nu de eerste LadActueel in handen na de Algemene Leden 
Vergadering 2014. In de aanloop naar de ALV heeft u al kunnen 
lezen dat Hermien haar taak als voorzitter zou neerleggen. 
Tijdens een bestuursvergadering gaf Annemarieke aan dat ook zij 
helaas haar taak als penningmeester moest neerleggen.  
 
In de vorige LadActueel stond dan ook een vacature voor een 
bestuurslid. Hier hebben we één reactie op gekregen. Gerard 
Tijsma heeft zich kandidaat gesteld voor een algemene 
bestuursfunctie. Middels een stemming in de ledenvergadering is 
hij unaniem gekozen en zal een bijdrage gaan leveren in het 
bestuur.  
 
Vervolgens kwamen wij bij het punt dat wij afscheid moesten 
nemen van Annemarieke als penningmeester en Hermien als 
voorzitter. Voor de functie van voorzitter was ook één aanmelding 
binnen gekomen en wel van ondergetekende. Opnieuw moest er 
gestemd worden. Doordat ik reeds in het bestuur zitting heb, 
hoefde er alleen gestemd te worden voor de functie van voorzitter 
en niet als bestuurder. Wederom werd er unaniem mee 
ingestemd.  
 
Bij deze dank ik u allen voor het gestelde vertrouwen in mij. 
Uiteraard zal ik er alles doen, wat binnen mijn macht ligt, om de 
club gezellig, gezond en draaiende te houden. Ik en alle andere 
bestuursleden staan uiteraard open voor al uw op- en 
aanmerkingen m.b.t. het besturen van de vereniging. Maar ook 
ideeën voor verbeteringen, evenementen, promotie, enzovoort 
zijn meer dan welkom. 
 
Er komen weer een aantal zeer leuke evenementen aan, zowel 
vanuit onze eigen vereniging als ook op uitnodiging bij andere 
organisaties. Ik hoop u daar ook weer te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet Mark Zeemering 
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Wij Feliciteren 
 

Juli 2014 
12 Hennie Wijngaarden  14 Jeroen Cramer 
15 Michiel Vaassen  26 Marlène Vellekoop 
28 Dirk Voigt   31 Mike van Amelrooy 
 
 

Augustus 2014 
 1 Erik Klaver    3 Jolanda Veenstra 
 9 Mw. Lazeron-Bot  11 Mark Zeemering 
20 Nicole Kristofic  23 Jos Hagenaars 
24 Stefan Bosman  24 Werner Dobbelaar 
27 Jaap Stam 
 
 

September 2014 
 5 Ary Greevenbosch  14 Bouke Postma 
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Clubartikelen 
 
Hieronder staat de lijst van artikelen die de Lada Club Nederland 
te koop aanbiedt. 
 

Sleutelhanger leer oud logo + tekst LCN € 1,00 
Oude nummers LadActueel € 0,40 
Lada Club Nederland sticker € 0,70 
Horloge wit/blauw nieuw logo € 5,00 

 
 

 
 
Voor informatie over deze artikelen en / of het plaatsen van een 
bestelling kunt u contact opnemen met Jan Feijen. De artikelen 
zijn te bezichtigen tijdens alle evenementen. 
 
 

 

Autobedrijven 
 

Hieronder een overzicht van de autobedrijven die lid zijn van de 
Lada Club Nederland of een abonnement hebben op LadActueel. 
 
 
Naam Plaats Telefoon  

Garage Schel B.V. Angerlo 0313-472429 Dealer 
Garage Van Zanten Bussum 035-6919723 Dealer 
Autob. De Residentie Den Haag 070-3814211 Dealer 
Autob. J. Aantjes B.V. Molenaarsgraaf 0184-641314  
Autobedrijf Snippe Nieuwlande 0528-351454 Dealer 
Autob. Van Etten B.V. Oud-Gastel 0165-511991 Dealer 
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Van de secretaris 
 
Zoals jullie in het stukje van Mark hebben kunnen lezen, is er het 
nodige veranderd bij het bestuur. Hermien en Annemarieke 
hebben afscheid genomen en Gerard is er nieuw bijgekomen. 
Mark heeft als extra taak het voorzitterschap op zich genomen en 
ik pak weer de financiële administratie op. En zo zijn alle taken 
weer verdeeld en draait de club gewoon verder. Maar, een extra 
bestuurslid is nog steeds van harte welkom. Oh ja, ook van Bert 
hebben wij afscheid genomen als webmaster en zijn taak is door 
Ronald overgenomen. 
 
Opvallend was het aantal aanvragen dat wij de afgelopen periode 
hebben binnen gekregen voor het inzetten van een Lada voor een 
bijzondere gebeurtenis. De aanvragen hadden betrekking op een 
trouwerij, opening bedrijf, stoppen met werken en filmopname. 
Helaas is het niet gelukt om voor alle aanvragen een auto te 
vinden, maar de meeste aanvragen hebben wij kunnen 
honoreren. 
 
Wij hebben inmiddels weer een aantal evenementen achter de 
rug, waarvan de verslagen in dit clubblad zijn te lezen. Daarnaast 
een overzicht van de punten die de diverse leden vorig jaar 
hebben behaald voor het Lada rijder/rijdster klassement en 
Willem vertelt over zijn ervaring met de verslaggevers van 
Autoweek. 
 
Nog een poosje en dan begint de zomervakantie weer en trekken 
velen erop uit. Ook wij trekken er een paar weken op uit, dit jaar 
naar Denemarken. Mocht ik jullie niet meer spreken, dan wens ik 
jullie alvast een prettige en vooral zonnige zomervakantie toe. 
 
Jan Feijen 
 

 

Nieuw ingeschreven leden: 
14.0.02 L. Abbring Onnen Lada Samara Baltic 
14.0.03 F. Tuynman Ede Lada Niva 
    
Bijgewerkt tot en met 1 juni 2014. 
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Reportage Klokje rond 
 
Verslag betreffende het ondergaan van de rubriek "Klokje Rond" 
voor het weekblad AutoWeek. 
 
Hoe het begon 

Zondag 10 februari 2013 werd de Nieuwjaarsrit van de Lada Club 
Nederland gereden. Een drietal verslaggevers van AutoWeek 
waren gedurende de Nieuwjaarsrit aanwezig om een reportage te 
maken over de Lada club. Onderweg werden alle Lada’s 
verzameld voor een leuke foto.  
 
Tevens werd aan de chauffeurs bijzonderheden over hun auto 
gevraagd. Zo kregen ze te horen dat Nikita (onze Lada 2104 uit 
1986) bijna 350.000 km op de teller had staan. Mij werd 
gevraagd of ik op een later moment de auto beschikbaar wilde 
stellen voor de rubriek “Klokje Rond” in de AutoWeek. Ik had hier 
uiteraard geen problemen mee. 
 
Vervolg 

Op 28 oktober 2013 kreeg ik van Jan Feijen een mail met de 
mededeling, dat Nic de Boer (occasiondirecteur) van AutoWeek 
polste of ik nog wilde meedoen aan het artikel “Klokje Rond”. 
Tijdens rechtstreeks mailcontact tussen Nic en mij werd vrijdag 
22 november om 09:00 uur vastgelegd. Het interview en 
opnamen zouden in Apeldoorn bij KwikFit op de Marchantstraat 
plaatsvinden.  
 
Tevens kreeg ik alvast een paar vragen voorgeschoteld over 
Nikita. Op vragen als wanneer gekocht, grootste snelheid, 
schades, laatste boete, reparaties, de langste reis, etc. moest ik 
schriftelijk antwoorden. De hele geschiedenis van Nikita heb ik in 
een map bewaard, zodat de gestelde vragen zonder te gokken 
konden worden beantwoord. 
 
D-Day min 1: 

Op donderdag 21 november kreeg Nikita van mij natuurlijk een 
lekker bad en heb ik haar nog uitgebreid drooggewreven. De 
aangetaste plekjes waren natuurlijk niet meteen te behandelen, 
maar Nikita hoefde ook geen Catwalk te rijden. 
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Als vereniging zijnde nemen we ook regelmatig deel aan 
evenementen die door anderen zijn georganiseerd. De 
evenementen waar wij in 2014 onze club vertegenwoordigen en 
die nu al bekend zijn, staan hier onder. Voor deze evenementen 
ontvangt u geen uitnodiging. Wilt u hier ook aan deelnemen? 
Neem dan even contact op met de evenementencommissie. 
 
Dag Datum Evenement Locatie 

Zondag 15 juni Youngtimer event Ulft 
Zaterdag 16 augustus Oldtimerdag Ruinerwold 
Weekend 28 t/m 31 

augustus 
OMMMA Maagdenburg 

(DLD) 
 
Er zijn ongetwijfeld nog veel meer (auto-) evenementen wellicht 
kent u zo’n evenement waarbij wij als club niet kunnen 
ontbreken, geeft het aan ons door. Of misschien heeft u wel een 
leuk idee voor het eindevenement, extra evenement of een rit. 
Neem dan even contact op met Mark Zeemering.  
 
De evenementencommissie.  
E-mail: evenementen@ladaclub.nl 
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Evenementen 2014 
 
Voor het jaar 2014 staan onderstaande evenementen gepland. 
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. Voor aanvang van het 
evenement ontvangt u een uitnodiging met de juiste datum en 
tijdstip. 
 
Dag Datum Evenement Locatie 

Zaterdag 14-06-2014 Zomerrit Tiel 
Zat/Zon. 13 of 14-09-

2014 
Extra evenement Vermoedelijk 

Enkhuizen 
Zaterdag 01-11-2014 Herfstrit Veluwe 
Zondag 14-12-2014 Eind evenement n.n.b. 

 
Om wat onduidelijkheden weg te halen volgen hier nog enkele 
mededelingen met betrekking tot de evenementen 
• U ontvangt van de club 1 koffie/thee/limonade per persoon bij 

aankomst en 1 wanneer u terug komt van de gereden rit. Alle 
overige consumpties zijn voor eigen rekening. 

• Leden hebben gratis deelname aan de ritten, voor niet leden 
kan een kleine bijdrage worden gevraagd. 

• Bij overige evenementen hebben leden (gemiddeld) 50% 
korting t.o.v. niet leden. 

• Neemt u regelmatig een niet lid mee? Bijvoorbeeld uw 
partner, wellicht is het gezinslidmaatschap iets voor u, of het 
jeugdlidmaatschap voor uw kinderen. Meer info voorin de 
LadActueel. 

• Opgave voor de evenementen is sterk aan te raden, er kan 
besloten worden om een evenement af te gelasten bij 
onvoldoende deelname! Zonder opgave komt u dan dus voor 
niets op de locatie. 

 
Elk jaar is er weer de uitreiking van Lada-rijder en Lada-rijdster 
van het jaar. Deze wordt tijdens de Algemene ledenvergadering 
uitgereikt. Dus komt allen, wellicht bent u het dit jaar. U verdient 
punten voor deze titel door deel te nemen aan onze eigen 
georganiseerde evenementen en/of door zelf een evenement te 
organiseren. 
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D-Day 

Om 08:00 ging ik binnendoor van Ede naar Apeldoorn. Op de 
autosnelweg kon je namelijk nog wel eens worden opgehouden. 
Bij KwikFit aangekomen, kwam Nic me al tegemoet. Ik maakte 
ook kennis met keurmeester Henny Meengs, de cameraman en 
fotograaf. Tijdens het drinken van een aangeboden kop koffie, 
vroeg Henny of hij even in Nikita mocht rondrijden. Dat vond ik 
geen probleem. Toen Henny terugkwam van de rit en Nikita de 
autobrug wilde oprijden weigerde Nikita te reageren op het 
intrappen van het gaspedaal. In het stangenstelsel richting 
carburator was een plastic koppelstukje in tweeën gebroken. 
 

 
 
De auto werd met behulp van de choke de autobrug opgereden. 
Henny en ik pleegden een noodreparatie met zelfvulkaniserende 
tape en Tyraps. Uiteraard zaten de fotograaf en cameraman er 
met hun apparatuur bovenop. Hierna ging Henny met de Tüv-
keuring aan de slag (zie verslag AutoWeek nr. 4 van 2014). 
Tijdens die werkzaamheden beantwoorde ik de door Nic gestelde 
vragen. 

Vervolg op blz. 6 
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Vervolg van blz. 5 

 
De autokeuring werd afgesloten met een evaluatie tussen Nic de 
Boer en Henny Meens (zie YouTubefilm op www.AutoWeek.nl). 
Vervolgens namen Henny en ik afscheid van elkaar, want er zou 
nog een klant voor Klokje Rond komen. Nic, cameraman, 
fotograaf en ik vertrokken naar Radio Kootwijk om fotoshots en 
filmopnames te maken. De opnames moesten in een rustige 
omgeving gebeuren, omdat er niet te veel oponthoud mocht zijn 
door overig verkeer. Alles speelde zich immers op openbaar 
terrein af. Nic reed met mij mee. 
 
Op de aangegeven parkeerplaats aangekomen, moest ik het euvel 
aan de gasbediening nog verbeteren, want de zelfvulkaniserende 
tape was door de hitte week geworden. Een extra Tyrapje bleek 
voldoende om Nikita fysiek inzetbaar te houden. Eerst begon de 
fotograaf met het maken van foto’s. Ik moest samen met Nikita 
poseren. Ook het schaalmodel van Nikita, die door Mark 
Zeemering was gemaakt, mocht op de foto. Hierna kreeg ik 
instructies over het heen en weer rijden over de weg, waar de 
parkeerplaats aanlag, zodat fotograaf en cameraman het 
langsrijden van Nikita en mij digitaal konden vastleggen.  
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Aan het begin van de middag was het lekker druk in het pand. 
Veel bezoekers die een kijkje kwamen nemen. Dat zorgde wel 
voor wat parkeerproblemen, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Ook buiten kon men de nodige auto's bewonderen. Veel 
bezoekers waren met een Oost Europees voertuig gekomen. Wij 
maakten op onze stand met veel bezoekers een praatje. Met 
name het diorama kon op veel bekijks rekenen. Kinderen wilden 
er graag mee spelen, maar dat was uiteraard niet de bedoeling. 
 

 
 
Tegen 15.30 uur begon het al aardig rustig te worden. Een aantal 
deelnemers waren of aan het inpakken of al vertrokken en ook wij 
begonnen met het inpakken van onze spullen. Nog een heel 
karwei om alles weer netjes in de auto's te laden. Maar, rond 
17.00 uur stond alles klaar en vertrokken wij, niet voordat wij 
afscheid hadden genomen van de organisatie, terug naar huis. 
Jelle Jan weer voorop en ik er achteraan. Maar voordat ik naar 
huis toe kon gaan, moest ik eerst doorrijden naar de schuur om 
de auto leeg te maken en de aanhanger in de schuur te zetten. 
 
Wij kunnen terug zien op een erg leuk en geslaagd evenement. 
De organisatie zat weer goed in elkaar. Hartelijk dank aan een 
ieder die dit evenement mogelijk heeft gemaakt. 
 
Jan Feijen 
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Vervolg van blz. 25 

 
Zondag 11 mei was de grote (regenachtige) dag. Rond 9.30 uur 
waren wij op onze stand aanwezig, om de laatste voorbereidingen 
te treffen. Het diorama werd voorzien van verlichting en Mark had 
nog wat spullen bij zich om uit te stallen. Erik Smeets met vrouw 
en dochter waren 
tegen 10.00 uur 
bij ons met hun 
Saparoshez. Dat 
maakte ons 
opstelling 
compleet. Alle 
auto's pasten met 
wat passen en 
meten net in de 
hal. In de loop van 
de ochtend 
kwamen nog een 
aantal clubleden 
met hun Russische auto langs, die geparkeerd konden worden 
voor "onze" hal. 
 
Aan de andere kant van de hal was de 2TVN vertegenwoordigd 
met een paar Trabantjes en Wartburgs. In een ander gedeelte 

van het complex 
was de Skoda Club 
aanwezig met een 
aantal auto's en ook 
de motoren 
ontbraken niet. Er 
kon koffie, fris e.d. 
gekocht worden en 
er was ook een 
stand met Russische 
etenswaren. Of om 
ter plaatse op te 
eten of om mee te 
nemen naar huis. 
Buiten stond nog 

een patatkraam opgesteld, die goede zaken deed vanwege het 
natte, koude weer.  
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Na dit onderdeel namen de fotograaf en ik afscheid van elkaar en 
begon een volgende fase. De cameraman ging in de achterbak 
van het “AutoWeek”-voertuig, achter de filmcamera op driepoot 
zitten om mij en Nikita 
rijdend te filmen. Nic 
bestuurde het 
“AutoWeek”-voertuig. 
Na een paar keer over 
de weg heen en weer te 
hebben gereden met het 
“AutoWeek”-voertuig en 
filmcamera in de 
aanslag om Nikita en mij 
heen, kwam het laatste onderdeel. Nic en ik kregen beiden een 
microfoon vastgemaakt en op de voorruit werd een cameraatje 
opgehangen. Nic en ik zaten voorin en de cameraman ging op de 
achterbank van Nikita zitten.  Tijdens de rit werden aan mij, door 
Nic, diverse vragen gesteld over Nikita en mij. De cameraman op 
de achterbank, controleerde tijdens de rit beeld en geluid. 
 
De afloop 

Op 21 januari 2014 kreeg ik een mailtje met de mededeling dat 
Nikita en ik op het  internet waren gezet. Er stond ook een link 

bij. Anja en ik bekeken uiteraard 
meteen het filmpje. Hierna 
stuurde ik zoveel mogelijk 
familie en kennissen de mail 
met link door. Iedereen 
reageerde enthousiast op het 
filmpje. Anja reserveerde 
meteen een “AutoWeek”-
tijdschrift voor donderdag 23 
januari. 
 

Nawoord 

Ik vond het een geweldige ervaring en die ervaring kan ik elke 
keer weer in beeld en tekst herbeleven. Ik wil hierbij vooral Nic de 
Boer en zijn team bedanken voor de opvang, begeleiding en de 
vastlegging van Nikita en mij. 

Willem Kerkhof 
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Lada rijder en rijdster 2013 
 
Zoals ieder jaar wordt bijgehouden wie er mee hebben gedaan 
aan de evenementen die door de club zijn georganiseerd. Het al 
aanwezig zijn op een evenement levert punten op voor het 
klassement "Lada rijder en rijdster van het jaar".  
 
Meer punten zijn te verdienen bij de ritten, waarbij de uitslag van 
de rit bepaald hoeveel punten je extra krijgt voor het klassement. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 maart 2014 zijn de 
winnaars van het klassement over 2013 bekend gemaakt. Hierbij 
het volledig overzicht. 
 
 
MANNEN 

1. Bert Emmens  104 punten 
2. Marten Post  102  
3. Piet Stam  96  
4. Gerard Tijsma  88  
5. Jelle Jan Gerrits  84  
6. Albert Snippe  80  
7. Samuël Vellekoop  79  
8. Ronald van Tol  77  
9. Theo van Tol  73  

10. Richard Hellema  66  
11. Philip van der Vliet  59  
12. Henk van Leeuwen  56  
13. Ed van Houten 49  
14. Bouke Postma  45  
15. Nico Keesmaat 35  
16. Jan Peter Kommer  34  
17. Wijnand Tuahatu  30  
18. Aries de Haan  25  
19. Dirk Voigt  20  
20. Marc Velsen  15  
21. Mike van Amelrooy  13  
22. Jacob Feijen Hans Smits   

 Marcel Walraven  10  
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Bij het museum aangekomen viel ons direct de grote hoeveelheid 
Skoda's op, die buiten stonden geparkeerd. Die auto's kwamen 
o.a. uit de hal, waar wij onze stand konden opzetten. Maar ook 
een Lada Samara cabriolet en Lada 1500 combi stonden buiten op 
ons te wachten. Die waren er al door Mark neergezet. Wij 
besloten eerst het diorama op een mooi strategische plek neer te 
zetten, als blikvanger voor onze stand. Toen wij daarmee klaar 
waren, na ongeveer 1,5 uur, werden de auto's op de plaats gezet. 
Omdat de hal vrij smal is, moest er flink gedraaid worden aan het 
stuur om de auto's netjes in lijn neer te zetten. 
 

 
 
Vanwege het slechte weer besloten wij het draaiplateau niet op te 
zetten. Deze bleef ingepakt zitten in de aanhanger. De Lada van 
Mark die daar op zou komen te staan, werd ook binnen in de hal 
geparkeerd. Tot slot werden er nog wat vlaggen e.d. opgehangen 
en vertrokken wij terug naar huis. 

Vervolg op blz. 26 
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Verslag Oost Europa dag 
 
Vorig jaar hebben wij het evenement moeten missen, maar dit 
jaar werd het weer georganiseerd: de "Oost Europa dag" en wel 
op zondag 11 mei 2014. Piet van Leeuwen (lid van de RKCN) is de 
drijvende kracht achter dit evenement. Hij doet het uiteraard niet 
alleen. Naast zijn vrouw Marijke zijn nog een aantal andere 
klassieker liefhebbers betrokken bij de organisatie van dit 
evenement. 
 
De eerste paar keer werd de Oost Europa dag gehouden in 
Aalsmeer (in de kassen van Nico Ruhe) en in 2012 werd het 
evenement in Dalfsen georganiseerd. Dit jaar konden wij terecht 
in het Skoda museum in Doornenburg. Skoda liefhebber Hans 
Hubers heeft buiten het dorp een oude champignon kwekerij 
gekocht, waar hij een Skoda museum aan het opzetten is. Het 
was de bedoeling om het museum tijdens de Oost Europa dag te 
openen, maar de verbouwing is nog niet klaar, zodat de opening 
is uitgesteld. 
 
Na overleg werd besloten dat de RKCN en de LCN weer mee 
zouden doen aan dit evenement. Wij kregen een gedeelte van een 
lange, smalle hal toegewezen, waar wij onze stand neer konden 
zetten. Wij wilden in ieder geval het diorama opstellen en een 
aantal auto's in de hal plaatsen. Er was plaats voor vijf auto's, 
hadden wij berekend. Een aantal eigenaren werd benaderd, zodat 
wij in ieder geval de volgende auto's tentoon konden stellen: 
Scaldia 408, Moskvich 407, Lada Samara cabriolet, Volga M21 en 
Saparoshez 966. Buiten zouden wij het draaiplateau neerzetten, 
waarop een Lada zou komen te staan. 
 
Op woensdagavond 7 mei kwam Jelle Jan naar mij toe om het 
draaiplateau in zijn aanhanger te laden. Op vrijdagavond 9 mei 
propte ik mijn Westerse auto vol met standmateriaal. Alles paste 
gelukkig in de auto, maar veel kon er niet meer bij. Op zaterdag 
10 mei reed ik met de volgeladen auto met aanhanger op weg 
naar Doornenburg. Jelle Jan reed voorop met zijn Scaldia. Maar 
hoe dichter wij bij Doornenburg kwamen, hoe slechter het weer. 
Het zou die middag niet meer stoppen met regenen. 
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VROUWEN 
1. Ramona Bouwman  120 punten 
2. Anja Kerkhof  89  
3. Ellie Stam 86  
4. Gonnie Post  82  
5. Jolanda Veenstra  80  
6. Marlène Vellekoop  66  
7. Kim Batterink  47  
8. Jolanda Feijen  46  
9. Marleen de Dreu 45  

10. Mw. Kommer  34  
11. Annie Voigt  20  

     
 
Ook dit jaar kunt u weer punten scoren voor het klassement Lada 
rijder en rijdster 2014. De winnaars ontvangen tijdens de 
Algemene ledenvergadering in 2015 een leuk aandenken. 
 
Jubilarissen 

Zoals u weet, delen wij ieder jaar een speldje uit aan de leden die 
25 jaar lid zijn. Dit jaar hadden wij drie jubilarissen, te weten: 
Hans Smits, Jan Stam en Thea Stam. Zij hebben het 
jubileumspeld in ontvangst mogen nemen. 
 
De Evenementencommissie 
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Verslag Nieuwjaarsrit 
 
Eigenlijk hoor je een verslag van de nieuwjaarsrit, die op 2 
februari verreden is, te beginnen met: “iedereen nog de beste 
wensen voor 2014”. Inmiddels is het al juni en buiten lekker 
zonnig met temperaturen rond de 20 graden; nieuwjaarswensen 
vind ik dan ook niet meer zo gepast, maar voor iedereen die ze 
dan toch missen: nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. 
 
Het is dat Mark zijn archief van de Lada club in orde is en denk 
dat het mogelijk is om, met hulp van de foto’s, samen nog een 
aantal herinneringen op te halen. De startplaats van de 
nieuwjaarsrit 2014 is in Stegeren (omgeving Ommen) en de rit is 
uitgezegd door de familie Tol (familie en schoonfamilie van 
Ronald). We arriveren ongeveer gelijktijdig met de organisatie bij 
Restaurant de Bootsman, een locatie midden in het bosgebied en 
gelijk daar zien we al iemand die afgeleid wordt door het "Lada-
schoon" op de parkeerplaats: een fietser rijdt in volle vaart tegen 
een paaltje. Maar hij heeft geluk, een beetje beschaamd pakt hij 
zijn fiets en gaat weer verder. 
 

 
 
Vlak na ons arriveren de andere leden en kunnen we gezellig een 
kopje thee/koffie doen waarna we even na twaalven vertrekken 
voor de rit. 
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Wat ook bijzonder was tijdens deze rit, is dat er een zeer 
diversiteit aan Lada’s aanwezig waren. Zo waren er de vier 
generaties Lada stationcars aanwezig. Erg bijzonder en bij mijn 
weten nog nooit voorgekomen bij een evenement. En ook de serie 
modellen waren op één na compleet, welke keurig opgevolgd 
werden door in ieder geval één model van de volgende series 
(Samara, 110 en Kalina). 
 
Bij terugkomst levert iedereen het antwoordenblad in. Dit wordt 
nagekeken en daarna kort nabesproken. Hier is de volgende 
uitslag uit gekomen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graag zien we jullie terug bij onze komende evenementen. Rest 
mij nog Gerard en Jelle Jan te bedanken voor het organiseren van 
deze geslaagde dag. 
 
Mark Zeemering namens de evenementencommissie. 
 
 
 
 

Uitslag rit 

Plaats Equipe Punten 

1 Mark Zeemering en Ramona Bouwman 73 

2 Albert Snippe en Jolanda Veenstra 71 

3 Willem en Anja Kerkhof 69 

4 
Ronald Brinkman en Hennie 
Wijngaarden 67 

5 Nicole Kristofic en Laura Tilman 63 

 Meine en Yolanda ten Wolde 63 

7 Marten en Gonnie Post 61 

 Familie Abbring 61 

9 Familie van der Meer 53 

10 Aries de Haan 24 

Paaltje 
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Uitslag Voorjaarsrit 2014 
 
Op zondag 27 april j.l. hebben wij samen met de Russische 
Klassieker Club Nederland (RKCN) de voorjaarsrit gereden. Deze 
mooie rit was uitgezet door Gerard Tijsma en Jelle Jan Gerrits. We 
starten en finishen in Havelte. 
 
Wanneer iedereen is aangekomen wordt er een kort openings-
woordje gehouden. Gerard en Jelle Jan geven nog even wat extra 
tekst en uitleg over wat ons te wachten staat. Voor de 
gelegenheid waren de bekende route vragen aangepast naar een 
nieuw concept. Iedereen kreeg een vel met foto’s mee. Bij elke 
foto hoorde een vraag. De onderwerpen op de foto’s waren 
onderweg terug te vinden. Zonder te weten waar en in welke 
volgorde. Dat wordt dus goed opletten. Tevens waren de tradi-
tionele bekers vervangen voor speciaal gemaakte drinkbekers. De 
routeboekjes worden uitgedeeld en iedereen gaat op pad. 
 
Helaas was het niet het beste weer, dat was erg jammer want de 
omgeving was prachtig. Ondanks de mooie omgeving waren er 
niet veel die een (extra) rondje hebben gewandeld. 
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De rit leidt ons door de omgeving van Ommen –Hardenberg naar 
het eindpunt: een café met eigen bierbrouwerij in Gramsbergen. 
Onderweg wordt ons gevraagd naar een aantal details over de 
omgeving zoals een hele mooie vraag: “Wat was hier?” Tja, toen 
wij er aankwamen ging net iedereen er vandoor, dus wij dachten 
in eerste instantie aan een strik vraag: “leden van de Lada club 
waren hier”….. maar het ging over de tweede wereld oorlog. Dit 
gebied werd in die tijd beschouwd als het meest veilige 
afwerpgebied van Nederland. Daarnaast moesten wij wat meer 
details verstrekken over een aantal foto’s die onder andere 
genomen waren bij en rond kasteel Eerde en de daarbij 
gevestigde internationale school. Onderweg kregen we nog de 
opdracht om twee keer in te parkeren waarbij er gelet werd op 
hoe ver je van een balkje was gestopt. 
 

 
 
Nadat we het eindpunt hadden bereikt kon de familie Tol aan de 
gang met de uitslag. En wat bleek, we hadden het ook dit keer 
wel weer goed gedaan en gingen naar huis met de eerste prijs en 
de daarbij horende verplichting om een verslag te schrijven. 
Ronald, bedankt voor het uitzetten (en natuurlijk je schoonfamilie 
ook!)  
 
Groeten, Mark en Ramona 
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Taxi rit in Amsterdam 
 
Op donderdag 15 mei 2014 hebben Piet van Leeuwen met een 
Moskvich, Willem Kerkhof met de Lada 2104 en ondergetekende 
met de Lada 1500 combi als taxichauffeurs dienst gedaan in 
Amsterdam. Wij waren daar op uitnodiging van het bedrijf 
"Glasnost Communications" die op deze dag hun nieuwe kantoor 
opende. Het bedrijf, zoals de naam al doet vermoeden, heeft een 
band met Rusland en vond het wel een leuk idee om de gasten 
vanaf het station met een Russische auto op te halen. 
 
Om 17.15 uur moesten de eerste gasten opgehaald worden, maar 
door misverstand over de locatie werd het wat later voordat wij 
de eerste groep in de auto hadden. Het was maar een paar 
kilometer van het station naar het bedrijf, maar door de drukke 
spits duurde het even voordat wij de eerste groep hadden 
afgeleverd. Later op de avond ging de rit sneller. In totaal reden 
wij drie keer heen en weer en de Russische taxi's werden erg 
gewaardeerd. Het leverde leuke verhalen op de in auto. Tegen 
19.30 uur waren wij klaar en konden wij weer terug naar huis. 
 
Jan Feijen 
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Het plaatje hierboven toont nog eens aan wat er de komende 
jaren met Lada staat te gebeuren. Niet alleen nieuwe modellen 
zullen de komende jaren op de markt verschijnen, maar ook zal 
geïnvesteerd worden in nieuwe technieken. Zo wordt al gewerkt 
aan een hybride Kalina. Een Kalina met een elektrische en 
benzine motor. Maar ook de techniek zal verbeterd worden om de 
kwaliteit verder te verbeteren. Ook de ontwikkeling van nieuwe 
motoren staat niet stil. Er wordt gewerkt aan een 1.4 liter turbo 
motor en ook wordt gesproken over 1.8 liter motor. 
 
Kortom, genoeg leuke ontwikkelingen in Rusland die de moeite 
waard zijn om op de voet te volgen. 
 
Met dank aan Meine ten Wolde voor het opsturen van alle 
informatie. 
 
Jan Feijen 
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Vervolg van blz. 19 

 
In het vorige nummer van LadActueel, stond een tekening van de 
nieuwe Niva, zoals de auto er mogelijk uit zou kunnen zien. 
Ondertussen zijn er al weer nieuwe schetsen in omloop, waarvan 
hier een voorbeeld staat afgedrukt. 
 

 
 
De opvolger van de Priora, die in 2015 het levenslicht moet zien, 
zal als Lada Vesta door het leven gaan. Ook de Vesta zal een 
voorkant krijgen in de letter X, zoals ook al te zien is op de X-ray. 
 
Op 14 mei 2014 is de officiële productie van de Lada Granta 
Liftback van start gegaan. Het model heeft een aantal kleine 

wijzigingen 
ondergaan t.o.v. 
de sedan en wordt 
geproduceerd in 
de Izhevsk 
fabriek. Meerdere 
uitvoeringen en 
motoren zijn 
leverbaar. 
Ook de naam is op 
het laatste 
moment gewijzigd 
van hatchbak naar 
liftback. 
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De geschiedenis van Gremi 
 
Op 18 februari is een nieuw fotoboek, getiteld: “De Geschiedenis 
van Gremi, een eeuw auto- en motorimport” verschenen, 
geschreven en samengesteld door Willem Pol. 
 
Het 144 pagina’s tellende boek vertelt in 14 hoofdstukken in 
woord en beeld de volledige geschiedenis van het bedrijf. Elk foto 
hoofdstuk wordt voorafgegaan door een paar pagina’s informatie 
over die periode. Niet alleen over Gremi, maar ook algemeen over 
de importwereld. Zo komen in aparte hoofdstukken de RAI-
tentoonstellingen, de buitendienst en de publiciteit, nodig om te 
kunnen verkopen, aan de orde. 
 
Bijna 300 afbeeldingen, documenten, brieven, enz. geven een 
goed tijdsbeeld van de branche. Er is veel gebruik gemaakt van 
origineel fabrieksfotomateriaal. Uniek is zeker de vermelding per 
jaar en merk van het aantal verkochte voertuigen. Het boek toont 
duidelijk hoe het een bedrijf vergaat in goede tijden en wat er 
komt kijken als het eens minder gaat. De prijs van het boek 
bedraagt € 17,50 en is in elke boekhandel te bestellen. Het ISBN 
nummer is: 978 90 330 0362 2. 
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Verslag Voorjaarsrit 2014 
 
Zondag 27 april 2014 vond de Voorjaarsrit plaats. Dit keer een 
gezamenlijke tocht voor de leden van Lada Club Nederland en 
Russische Klassieker Club Nederland, die ons door de omgeving 
van Havelte zou gaan voeren. Een Voorjaarsrit die, wanneer je de 
natuur bekeek, al aardig zomers aandeed, maar het weer was 
deze dag alles behalve zomers. 
 
Wij vertrokken ’s-morgens om 9.00 uur in de regen naar een 
pompstation aan de A50, ter hoogte van Apeldoorn, om daar Mark 
en Ramona om 9.30 uur te ontmoeten en gezamenlijk verder te 
rijden naar Havelte, waar we ruim op tijd aankwamen. Gerard, hij 
heeft samen met Jelle Jan deze tocht uitgezet, reed achter ons 
naar de start/finishlocatie. Dit was een horeca gelegenheid met de 
naam “De rand van Havelte”, die aan de Wandelbosweg in 
Havelte lag. Bij het uitstappen merkte hij op: “zo vroeg? Zeker 
om de omgeving voor te verkennen.” Hierop konden wij 
volmondig nee zeggen, aangezien wij in deze omgeving zo’n 
dertien jaar gewoond hebben. Binnen werd ons een consumptie 
aangeboden en deze smaakte ons, na onze rit door de regen, 
prima. 
 
Al gauw arriveerden ook de andere equipes. En na een gezellig 
ontvangst, waar we volop konden bijpraten met oude bekenden 
en kennis konden maken met nieuwe gezichten, waren we gereed 
om aan de rit te beginnen. Zoals gebruikelijk kon een ieder 
vertrekken wanneer hij wilde. 
 
De opzet van deze rit was anders dan we gewend waren. In 
plaats van geschreven vragen kregen we een blad met acht foto’s 
en een blad waarop stond wat men van deze foto’s wilde weten. 
De foto’s stonden in willekeurige volgorde op het blad, dus de 
eerste foto konden we bijvoorbeeld ook als laatste op de route 
tegen komen. We moesten van het begin tot het eind goed 
opletten. Deze opzet vroeg van de bijrijder de nodige inzet omdat 
zowel de route als de foto’s van groot belang waren. De gehele 
tijd zat ik (Anja) dan ook met twee bladen naast elkaar op schoot 
de omgeving in de gaten te houden. Voor alleen rijders moest dit 
een zeer moeilijke opgave zijn geweest. 
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In januari van dit jaar zijn de 
eerste Priora's met 
voorverwarmer afgeleverd. De 
voorverwarmer wordt 
geproduceerd in Duitsland en 
voor de Priora is het model 
aangepast om snel ingebouwd 
te kunnen worden. De 
voorverwarmer verwarmt de 
koelvloeistof van de auto, 
waardoor de olie van de motor 

wordt opgewarmd en ook het interieur wordt verwarmt. Het is 
beter voor het milieu en beter voor de levensduur van de motor. 
 
Begin dit jaar zijn er diverse verbeteringen aan de Kalina 2 
doorgevoerd. De auto kreeg een aangepaste wielophanging, 
waardoor de stabiliteit en hanteerbaarheid is verbeterd. Ook is 
een nieuw pakket aan geluidsisolatie toegevoegd, waardoor de 
auto stiller en  comfortabeler is geworden. 
 
Op 19 februari van dit jaar, produceerde AvtoVAZ haar 28-
miljoenste auto, een Kalina station. 
 

 
 

Vervolg op blz. 20 
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Lada nieuws uit Rusland 
 
Wij beginnen dit blokje Lada nieuws met de elektrische Lada. Op 
basis van de Kalina station is een elektrische variant ontwikkeld 
met een motorvermogen van 60 kW. Met rustig rijden in de stad, 
kan men 150 kilometer afleggen, voordat de accu weer opgeladen 
moet worden. Dat duurt met een normaal stopcontact 8 uur. De 
topsnelheid is begrenst op 130 km/h. De eerste 100 elektrische 
Lada's rijden als taxi rond in de regio Stavropol. Ondertussen 
hebben de dealers een exemplaar ontvangen, die ze kunnen 
gebruiken voor proefritten. 
 

 
 
De Lada Samara is niet meer. Eind vorig jaar is het laatste model 
van de band gerold. Meer dan 5 miljoen Samara's zijn er 
geproduceerd. In de loop van het jaar zal gestart worden met de 
productie van de nieuwe Kalina Sport. Het zal sterk afwijken van 
de huidige sport uitvoering en de klant kan kiezen uit een 1.6 liter 
motor van 120 of 135 pk. De Lada 4x4 (Niva) wordt nog maar 
eens gemoderniseerd. In 2015 moet de 4x4 voorzien zijn van een 
andere motor, met betere prestaties en een gunstiger verbruik. 
Ook de stoelen, verwarming en airco worden aangepakt. Het is de 
bedoeling in 2017 met een compleet nieuwe SUV model aan te 
komen als opvolger van de Lada 4x4. 
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Als eerste vonden we foto 8, een kerkje, Eben Heazer genaamd. 
De ruimte die aan het kerkje vast zat heette ’t Trefpunt, dus 
verwarring was mogelijk. Verder ging de rit door naar  het mooie 
Giethoorn, het Venetië van het noorden. Daar vonden we foto 2, 
een wit boerderijtje met twee boomstammen ervoor. Men wilde 
weten hoe oud dit boerderijtje was. Het antwoord stond op de 
gevel, namelijk 1874. 
 

 
 
De tocht werd vervolgd naar Scheerwolde. Daar zijn wij goed 
bekend. Want net over de brug is garage Huisman gevestigd, 
voormalig Lada dealer. Bij deze garage hebben wij onze Lada 
ruim 28 jaar geleden nieuw gekocht. Ook na onze verhuizing naar 
het midden van het land zijn we nog vele jaren voor onderhoud 
en APK naar deze garage gereden. We maakten van deze dag dan 
een vakantiedag. Als het koud was en er lag ijs gingen we 
schaatsen in Giethoorn en anders winkelen in Leeuwarden of 
Zwolle.  
 
Ook net over de brug was aan de rechter kant foto 1 te vinden. 
De vraag was: "hoeveel ton kan deze lift tillen?" Het antwoord 
was 25 ton. Willem stapte in de stromende regen uit en las 
25.000. Dus schreef ik 25.000 ton op. Misverstand! Dit waren de 
kilo’s die nog omgerekend moesten worden naar tonnen. 
 

vervolg op blz. 16 
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Vervolg van blz. 15 

 
We vervolgden onze weg richting Ossenzijl/Oldemarkt en 
Weerribben. In de Weerribben kun je fantastisch kano varen en 
wandelen maar helaas was het daar vandaag geen weer voor. Al 
speurend vonden we foto 6. De vraag: "hoe heet dit huis?" was 
moeilijk te beantwoorden. Het huis stond ver van de weg en het 
regende nog harder. Willem had sandalen aan dus aan mij de eer 
om het antwoord te gaan lezen. Met paraplu door kniehoog 
heeeeeel nat gras zo dicht mogelijk naar het huis gelopen om het 
antwoord te lezen. Daar stond met sierletters dacht ik “De Room 
Hoeve”. Dit bleek later fout. Ik had de sier “D” voor “De” gelezen 
maar moest “D” zijn. Dan stond er dus D’ Room Hoeve. 
 
En weer door, nu over een dijk. Een prachtige omgeving, helaas 
veel regen die het uitzicht enigszins belemmerde en ja een eindje 
van de dijk achter bomen stond een kerk, foto 7. De vraag in 
welke plaats staat dit kerkje was niet moeilijk. Blankenham was 
het antwoord. 
 

Inmiddels reden we weer 

richting Havelte en 

hadden we 3 foto’s nog 

niet gevonden. We 

dachten deze vast gemist 

te hebben omdat we na 

het vinden van de naam 

van de boerderij op foto 

6 nog slechter zicht 

hadden vanuit de auto. 

Want naast de nattigheid 

buiten hadden we nu ook veel nattigheid binnen, namelijk de paraplu, mijn 

schoenen en mijn broekspijpen tot boven de knieën en onze al iets oudere 

auto heeft een iets ander ventilatiesysteem dan de nieuwere auto’s. 

 
Tot onze verbazing vinden we in Havelterberg eerst foto 5 de 
vlinder op huisnummer 49, dan foto 7 in Darp. Dit was het huis 
met de tekst “welgelegen” met nummer 2 en tot slot in Havelte in 
de verte foto 4. Dit was de molen. Resultaat, alle foto’s gevonden 
en door naar de finish. 
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Op de finishlocatie aangekomen bleken al vele equipes terug te 
zijn. De oorzaak van deze vroege finish was het weer. Uitstappen 
op mooie plekjes om rustig rond te kijken, een wandeling te 
maken of een terrasje te pakken was niet mogelijk. Toch was het 
de moeite waard geweest om door deze omgeving te rijden. 
Onder het genot van een consumptie, hadden we de gelegenheid 
onze ervaringen van deze tocht uit te wisselen. Een uurtje eerder 
dan gepland werd de uitslag van deze puzzeltocht bekend 
gemaakt: 
1ste Mark en Ramona 
2de Albert en Jolanda 
3de Willem en Anja 
 
De prijzen waren deze keer geen wedstrijd bekers, maar zeer 
originele drinkbekers gevuld met Russische snoepjes. Aan de ene 
kant op de beker het logo van de Lada Club en aan de andere 
kant het logo van de RKCN. Wij hadden de derde prijs gewonnen. 
Wij bedanken Gerard en Jelle Jan voor deze mooie originele tocht. 
Wij hebben een mooie dag gehad. 
 

Wanneer de 
opmerkelijke 

lezer zich 
afvraagt 

waarom winnaar 
nummer 3 het 
verslag schrijft, 
het volgende: 
Mark en 
Ramona hadden 
de 1ste  prijs en 
zouden dus het 
verslag moeten 
schrijven. Maar 

aangezien Mark al in LadActueel schrijft als voorzitter van de Lada 
club en als hoofd van de evenementencommissie heb ik 
aangeboden een verslag van deze puzzelrit te schrijven, zodat er 
ook vanuit andere ogen naar deze rit wordt teruggekeken. 
 
Groeten, Anja Kerkhof 


