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EvolutiE
Voorwoord

Zoals alles is ook onze mooie club rondom de 
sportieve modellen van Reliant en Middlebridge 
aan verandering onderhevig. Een duidelijk voor-
beeld hiervan heeft u nu in handen. Een knap 
staaltje werk van Marco van Lith, Hans van der 
Waal in samenwerking met Maarten Wijninga, 
waarvoor dank en hulde!

Voortgaande veranderingen maken ook dat we 
de rest van de communicatie anders zijn gaan 
doen, en ook verder zullen gaan doen. Hierover 
meer in dit Kromzwaard, in artikelen van Hans.

Wat ook constant veranderd, de agenda. Zo heb-
ben we ook afgelopen jaar weer veel initiatieven 
moeten uitstellen of annuleren. Maar ook het 
autobezit van onze leden is aan verandering 
onderhevig, auto’s worden verkocht (niet zelden 
naar het buitenland) en ook onze auto’s sneuve-
len inmiddels in de omwisseling tegen een EV.
Maar ook wordt er terug gegrepen naar ‘vroe-
ger’, op de overzicht tentoonstelling rond Miche-
lotti in het DAF museum staat een prachtige 
SS1. Trevor, dank voor je snelle actie! Ook op die 
manier wordt ‘ons merk’ onverwacht weer wat 
meer in het zonnetje gezet. Ongetwijfeld voor de 
meeste bezoekers een eerste ontmoeting met de 
SS1, immers deze versie is waarschijnlijk nog 
minder bekend als de GTE en Coupe versies.

Waar wij ons als club nog steeds gelukkig mee 
mogen prijzen is een behoorlijk constant aantal 
leden. Uiteraard nemen er leden afscheid, maar 
gelukkig komen er ongeveer evenveel nieuwe 

leden voor terug. Eén van de goed werkende 
middelen blijkt de vernieuwde website te zijn, 
we ontvangen steeds vaker unieke bezoekers. 
Maar zonder uw hulp kunnen we, ondanks deze 
ontwikkeling, absoluut niet! Dus de herhaalde 
dringende oproep, ziet u een Scimitar / Sabre / 
Sabra rijden? Als het kan leg even contact en 
wijs op onze club.

Ook binnen het bestuur blijven we veranderen, 
met nieuwe algemene bestuursleden Bart Jan 
de Lange en Leo Rijkelijkhuizen. De komende 
periode gaan zij zich verdiepen met welke com-
missies zij zich willen gaan bezig houden, zodat 
het ‘werk’ goed verdeeld kan worden. Maar nog 
steeds zoeken we tenminste 1 en bij voorkeur 2 
extra bestuursleden om de continuïteit te verze-
keren. Dus ook hier weer de oproep om eens na 
te denken of er niet een beetje tijd beschikbaar 
is om in te stappen.

Tenslotte is dit mijn laatste voorwoord als voor-
zitter van deze mooie club van autoliefhebbers. 
In de volgende Kromzwaard zal een nieuwe 
voorzitter zijn opwachting maken. Rest mij 
jullie te bedanken voor het vertrouwen in de af-
gelopen periode en gaan wij eindelijk onze Se6a 
weer rijdend (en remmend!) maken.

Met vriendelijke groet,

Jan Piet Hartman
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8E  RollENd ENGEls 
ERfGoEd EvENEmENt 

3 oktober 2021

de Stichting reee organiSeert 1 keer per jaar een toerrit. tot nu toe op

de 1e zondag Van oktober. een rit Specifiek Voor “britSe klaSSiekerS 

en klaSSiekerS in Spé”, duS zowel oud alS meer recente auto’S zijn welkom. 

ook ander rijdend engelS erfgoed iS welkom. 

hier een VerSlag Van editie 2021.
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Om circa 09.00 uur aangekomen op de 

ruime, nog vrijwel lege, parkeerplaatsen 

van het museum waar we jammerlijk 

genoeg niet de kans kregen om naast 

elkaar parkeren en dus stonden we een 

tikkeltje verspreid op aanwijzingen van 

de REEE vrijwilliger. Op de parkeer-

plaats troffen we onder andere de zeer 

fraaie groene gerestaureerde Se5a aan 

van Joost Ockhuizen en even later de 

rode Middlebridge van Harm Kremer en 

uiteraard ook de witte Sunbeam Alpine 

van Nico van Rijn en Ada. De ontvangst, 

met inachtneming van de coronavoor-

schriften, was zoals vanouds weer tot in 

de puntjes door de organisatie geregeld. 

De rit bestond uit een ochtend gedeelte 

van ongeveer 70 km en eindigde in 

Oirschot voor de lunch bij Loco Classics 

Car & Parts. Ruim voldoende parkeer-

ruimte was aan de overzijde van de 

straat bij van Assouw transport geregeld. 

Vanwege de doorstroomsnelheid, we 

startten immers in diverse startgroepen 

na elkaar, werd verzocht om na ca. 35 

minuten de lunchlocatie te verlaten voor 

het tweede deel van de rit van ongeveer 

60 km. 

Voor het eindpunt was gekozen voor de 

fraaie Brasserie F die een onderkomen 

heeft gevonden in één van de monumen-

tale panden van de de Gruyter Fabriek 

in Den Bosch. Tijdens de rit vanuit 

Oirschot ontmoeten we ook nog, welis-

waar in tegengestelde richting, de Ford 

Mustang Club met toch een groot aantal 

deelnemers in bekende klassieke maar 

ook de recentere modellen.

De route zelf was erg aantrekkelijk, in 

het mooie Brabantse land in een be-

hoorlijk waterrijk gebied met veel mooie 

en kleine plaatsen. Vanwege wegwerk-

zaamheden hebben we de vestingstad 

Heusden niet kunnen bezoeken waar-

door de rit iets korter werd. We hebben 

ontzettend veel binnendoor gereden over 

smalle weggetjes o.a. in het gebied langs 

de Loonse en Drunense Duinen, Sint 

Oedenrode, Sint Michelsgestel en via 

Cromvoirt naar Den Bosch. Na afloop 

met Frans Staats gesproken (mede-orga-

nisator REEE) en hem namens de SCN 

bedankt voor de gastvrije ontvangst en 

de prettige dag die we mochten hebben. 

Frans op zijn beurt vond dat de SCN met 

een groot aantal auto’s voor zo’n relatief 

klein clubje Scimitar goed was vertegen-

woordigd. Voor ons als SCN een uitda-

ging om voor de 9e REEE op 2 oktober 

2022 met hopelijk een nog groter aantal 

deelnemers op te komen draven! Ook ons 

lid Aart van der Haagen was druk in de 

weer met het maken van foto’s voor het 

blad GBC (Great British Cars) en ook 

een aantal voor onze website.  

Wilt u meer weten waar we hebben 

gereden en welke auto’s hebben deelge-

nomen? Bezoek onze fraaie website 

‘www.scimitarclub.nl’ onder evenementen 

en ‘www.autopics.nl’ maar ook 

‘www.reee.nl’.

Marian + Piet van Berk

Voor zo’n relatief klein clubje 
waS de Scn met een groot aantal auto’S 

goed Vertegenwoordigd.

De prachtige Scimitar SS1 1600 uit 1988 
van Piet en Marian van Berk passerende 

op de brug bij Den Bosch
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De eigenaar van deze gele Triumph TR6  met 
Union Jack is ongetwijfeld een liefhebber van 
het Engels Rijdend Erfgoed.
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deel 1

scimitaR
bElEvENissEN

of ik het leuk zou Vinden om een kleine bijdrage te leVeren 

aan het Vernieuwde kromzwaard? ietS leukS en luchtigS op papier 

Voor mede-liefhebberS in de Vorm Van een column met 

natuurlijk mijn Scimitar-beleVeniSSen in de hoofdrol? natuurlijk!
Een man moet een hobby hebben: 

aldus Thomas Touw
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Ook werden we aangesproken 

door wildvreemde Engelsen 

die hun levensverhaal qua 

oude auto’s of bijzondere 

motoren spontaan aan ons 

gingen vertellen. Het is toch 

echt een Petrolhead land, 

heerlijk!

Na ook de innerlijke mens 

wat water toegediend te heb-

ben, zeg is het niet handig 

om wat gereedschap bij de 

hand te hebben voor het 

geval dat…(gereedschap als 

handbagage in een vliegtuig 

is niet zo handig) Hup de 

benzine shop in en Erik-Jan 

kwam terug met een mooie 

mini gereedschaps set. Daar 

zouden we Nederland wel 

mee halen.

Op naar Isleworth en dat ging 

eigenlijk prima, temperatuur 

van de motor bleef veel te 

hoog maar het blok gaf verder 

niet aan dat hij echt te heet 

werd. Voor de insiders; later 

bleek bij het demonteren van 

de kabelboom dat er geen 

Voltage stabilisator aanwezig 

was, nee dan klopt het wel 

dat de temperatuur meter 

teveel aanwijst. 

Het laatste stuk verder geen  

stops meer gedaan en in de 

zaterdag namiddag kwamen 

wij keurig op tijd aan bij de 

Swann Inn, poeh poeh blij dat 

we er waren. Was een heftig 

warm ritje, maar schouder-

klopjes voor de Coupe. Hier 

en daar een onverklaarbare 

rammel, maar gewoon blijven 

gaan. Tijd voor een heerlijk 

Engels bierje, nou nee eerst 

de Coupe ontdaan van de vele 

deelname stickers die herin-

neren aan een zwaar ‘ralley-

tourritten’ leven. Beetje 

schoongemaakt en nog maar 

eens bewonderd, het is echt 

een fraai ontwerp.

Een keurige nette kamer 

in de Swann Inn, even een 

beetje opgefrist en op naar 

het bier…. Nee eerst snel 

nog even naar een lokale 

winkel wat flessen bronwater 

gehaald voor de volgende dag. 

We were lucky, zondag zou 

het nog warmer worden. 

Ja, dan nu tijd voor een 

biertje, contact gelegd met 

onze neef Ed en afgespro-

ken om gezamenlijk wat te 

eten bij Town Wharf aan de 

Theems. Een hele mooi plek. 

Na het prettige weerzien van 

onze neef Ed en zijn vrouw 
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De net gekochte coupé

de Stichting reee organiSeert 1 keer per jaar een toerrit. tot nu toe op

de 1e zondag Van oktober. een rit Specifiek Voor “britSe klaSSiekerS 

en klaSSiekerS in Spé”, duS zowel oud alS meer recente auto’S zijn welkom. 

ook ander rijdend engelS erfgoed iS welkom. 

hier een VerSlag Van editie 2021.

Etappe 1 gehaald.
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in de afgelopen jaren heb ik het met leo rijkelijkhuizen meermaalS 
oVer oa middlebridge ScimitarS geSproken. juiSt omdat die 

productie beperkt iS tot maar 78 coupe’S en 2 cabrioletS (1 afgebouwd), 
en het de meeSt moderne VerSie iS Van de bekende Se5 opVolger de Se6/a/b. 

het bijzondere iS dat uit deze Serie er SlechtS 3 auto’S 
linkSgeStuurd zijn afgeleVerd en tot ongeVeer 3 jaar geleden 

allemaal in nederland reSideerden.

Het bijzondere is dat uit 

deze serie er slechts 3 auto’s 

linksgestuurd zijn afgeleverd, 

en tot ongeveer 3 jaar gele-

den allemaal in Nederland 

resideerden. Waarbij de auto 

met het oudste bouwnum-

mer (nummer 49) een flink 

aantal jaren onder de radar is 

gebleven omdat deze onge-

veer 10 jaar in de opslag heeft 

gestaan. Niet uit luxe, maar 

de garagehouder had de auto 

geconfisqueerd ivm open-

staande garagenota’s. Rond 

2017/18 gingen er berichten 

rond dat de auto buiten zou 

staan in Wassenaar, waar na 

stevig zoekwerk inderdaad 

de betreffende auto gevonden 

werd. Inmiddels is deze auto 

alweer een tijdje verdwenen 

uit de RDW registers. 

De tweede LHD is de, be-

kende, Guards Red uitge-

voerde auto die tot voor kort 

aan clublid Harm Kremer 

toebehoorde. Deze auto is 

inmiddels verkocht richting 

Frankrijk. Wat dan overblijft 

is ook de auto met wellicht 

het meest spectaculaire 

verhaal. 

Een auto die nét voor de 

deurwaarders uit weggehaald 

is, hij was reeds volledig 

betaald, en als nummer 76 

bekend staat uit een lijn van 

78 stuks. En na een stevig 

stuk papierwerk, uitdagingen 

enz. de enige direct af fabriek 

op Nederlands kenteken ge-

zette Middlebridge Scimitar 

GTE is. Maar waarschijnlijk 

ook de enige Middlebridge / 

Reliant die nog steeds samen 

is met zijn eerste eigenaar. 

Een lovestory: 

In 1969 start Henk Scheffer 

in bedrijf in elektronische 

componenten voor oa. de 

luchtvaart industrie. Hierin is 

hij succesvol, en in 1980 gaat 

hij op bezoek bij een leveran-

cier in Portsmouth. Omdat hij 

toch in de UK is reist hij het 

weekend door naar een vriend 

die samen met zijn Britse 

Middlebridge montage in de fabriek.
Een fabrieksbezoek o.l.v. Terry Drought, 
de export manager van Middlebridge.

echtgente een pub uitbaat in 

Romsley. Aangekomen per 

trein wordt dat zijn 1e ken-

nismaking met een Reliant 

Scimitar. Zijn vriend haalt 

hem op in een ’72-er Se5, een 

auto die naar later blijkt een 

blijvende indruk achterlaat. 

Overigens besteed Henk ver-

der weinig aandacht aan de 

auto, hij brengt de avond door 

achter de tap om zijn vriend 

te helpen. Een mooie avond/

weekend, want Henk krijgt 

nog een twinkeling in zijn 

ogen als hij de herinneringen 

ophaalt. 

Vele jaren later, in april 1989, 

herhaalt zich een deel van 

het bovenstaande verhaal. 

Opnieuw gaat Henk op 

bezoek bij een toeleveran-

cier in de UK, ditmaal is het 

de eer aan John Pyle in de 

regio Nothingham. Op enig 

moment komt het gesprek op 

de Scimitar van zijn vriend, 

John geeft aan dat ‘die fa-

briek vlak achter hun staat’. 

Omdat toeval niet bestaat is 

hij goed bekend met Terry 

Drought, de export manager 

van Middlebridge en regelt 

hij een fabrieksbezoek. 

De hele ochtend brengen ze 

door in de fabriek, waarbij het 

Henk opvalt dat alles, maar 

dan ook alles, handwerk is. 

Er is een U-vormige band 

waarbij de auto’s compleet 

gemonteerd worden. 

Ergens in het gesprek wordt 

duidelijk dat Henk wel in is 

voor beperkte ‘New Business’ 

en daar zelfs vergevorderde 

plannen heeft om een apart 

bedrijf op te richten. Doel-

groep en doelstelling: de 

groeiende groep welgestel-

den in Nederland van niche 

producten te voorzien. Omdat 

Middlebridge een markt voor-

ziet van maximaal 5 auto’s 

per jaar voor de BeNeLux 

hebben beide partijen wel 

interesse. 

Uiteindelijk komen beide par-

tijen tot de overeenkomst dat 

Henk Scheffer de importeur 

van Middlebridge wordt in de 

BeNeLux, waarna de papie-

ren hiervoor ondertekend 

worden. Eén van de eisen van 

de fabriek is dat Henk zorgt 

dat er een demo auto aange-

schaft wordt, waarin voorzien 

wordt. In 1e instantie is de 

auto reeds op 25 januari 

rechtstreeks bij Middlebridge 

besteld. De definitieve order 

is op Valentijnsdag 1990 ver-

stuurd om de bekende zwarte 

wagen te bestellen. 

Voorzien van opties als 

Porsche Black Pearlescent 

lakwerk, automaat, cruise 

control, lederen bekleding, 

airco en een elektrisch schuif-

dak. De gevraagde optie ABS 

blijkt niet leverbaar op deze 

voertuigen. Daarnaast is het 

de eerste bij Middlebridge 

bestelde, maar als laatst gele-

verde, auto met LHD. 

Omdat Henk wel in de gaten 

heeft dat het belangrijk is 

mensen te ontzorgen, en zich-

zelf, heeft hij een deal met de 

Alfa Romeo dealer in Koog 

aan de Zaan. Deze is bereid 

om de in Nederland verkochte 

Middlebridges te servicen 

en garantiewerkzaamheden 

uit te voeren. Dus naast een 

actief verkoopkantoor is ook 

de aftersales geregeld. 

Eind goed al goed zou men 

denken, maar dit is de UK! 

Dan ergens in het opgestarte 

productieproces komt er 
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REliaNt 
scimitaR GtE 6a 

uit 1976 
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