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Programmaboekje

Klassiek
erfgoed een
podium geven.

En Den Helder
een mooi
evenement.

Rabobank sponsort Historisch Weekend
De combinatie van varend en rijdend erfgoed is al
jaren een bijzondere attractie. Daarom sponsoren
wij de komende drie jaar het Historisch Weekend.
Een prachtig evenement en gratis toegankelijk.

www.rabobank.nl/kvnh
Een aandeel in elkaar
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Welkom op het Historisch
Weekend 25 en 26 juni 2016
Den Helder is een stad met schone stranden,
dynamische havens, aardige inwoners en veel
evenementen. Als organisatie zijn we er trots op
U te mogen verwelkomen op de 20e editie van
ons Historisch Weekend. Sinds de eerste keer
in 1996 Is het Historisch Weekend uitgegroeid
tot een van de mooiste evenementen in de Kop
van Noord Holland.
Honderden klassieke personenauto’s, militaire voertuigen en brandweerwagens,
motoren en landbouwtrekkers zijn verzameld op het terrein van de Oude Rijkswerf
Willemsoord. De voertuigen zijn gebouwd voor 1975. Willemsoord is een nationaal
monument en bestaat meer dan 200 jaar. Uniek is dat naast al deze oldtimers vele
historische schepen zijn te bewonderen.
Voor de 20e editie zijn voertuigen van Nederlands fabrikaat als bijzonder thema gekozen. U kunt genieten van DAF personenauto’s met de revolutionaire
Variomatic aandrijving en van imposante DAF trucks in veel uitvoeringen. Ook van
Nederlands fabricaat zijn de FTF trucks; minder bekend maar zeer indrukwekkend.
Daarnaast voertuigen uit allerlei andere landen, prachtige schepen, een nostalgische overdekte markt, kinderactiviteiten, terrassen en allerlei uitvoeringen. Het
blaaskapellenfestival staat beide dagen borg voor prachtige uitvoeringen. Bijzondere
hoogtepunten zijn de spectaculaire rondritten van de oldtimers door Den Helder en
omgeving.
Tijdens het weekend is een techniekbus aanwezig; hier kan de jeugd op een voor
hun aansprekende manier kennis maken met techniek. Op het terrein kunt U het
Marinemuseum en het Reddingmuseum bezoeken. Het schroefstoomschip Zr.Ms.
Bonaire uit 1877 is te bewonderen en te bezoeken. Op een paar minuten loopafstand
is de koopzondag van de Helderse binnenstad bereikbaar.
De 20e editie van het Historisch Weekend Den Helder is een prachtige, gratis dag uit
voor het hele gezin. Er is genoeg te beleven voor iedereen. Dankzij de steun van onze
sponsoren en vrienden, de overheid en niet te vergeten onze tientallen vrijwilligers
is het ons weer gelukt een prachtig evenement van deze 20e editie te maken. Wij
ontvangen U graag op het Historisch Weekend en wensen U veel plezier toe.
Rob Timmerman, Voorzitter Stichting Historisch Weekend Den Helder
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Den Helder
Meeuwenstraat,
Marsdiep en Schootenplaza
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FTF trucks voor zeer zwaar en speciaal transport
Veel minder bekend bij het grote publiek dan DAF vrachtwagens is het Nederlandse
merk FTF. Al vanaf het eerste jaar zijn de FTF trucks opvallend aanwezig op het
Historisch Weekend Den Helder. FTF is de afkorting van Floor Truck Fabriek in Wijchen
gespecialiseerd in zeer zware en speciale trucks.
Men bouwde onder meer de 4050 tanktransporter voor de Koninklijke landmacht
en trucks om wagons met zeecontainers bij Europa Container Terminal te verslepen.
Beslist de moeite waard is een bezoek aan het FTF museum in ’t Zand.
FTF museum ’t Zand
Prins Clausweg 10, 1756BJ ’t Zand
Bezoek op afspraak 06-51266000
Website: www.museumftftrucks.nl

Museumdirecteur Ton Spaansen vertelt over zijn
ervaring tijdens het allereerste Historisch Weekend.
1996 was het de eerste keer dat er een
Historisch Festival werd georganiseerd in Den
Helder. Bij het zwembad “de Schots” kwamen
we via een pad tussen 2 heiningen aan met
een aantal vracht auto’s bij het zwembad.
Onze F.T.F. was net gerestaureerd en is vanaf
toen op bijna ieder festival aanwezig geweest.
Dit jaar is het thema “Nederland” en zullen wij er weer zijn met onze Nederlandse F.T.F.
Truck uit 1976 met de Nooteboom dieplader uit 1976 en daarop de Stork uit 1956.
De Stork is een 240pk Ricardo 6 cylinder diesel scheepsmotor.
Het trekt elk jaar veel bekijks als de Stork op die dieplader gestart wordt, een groot
brok techniek wat tot leven komt. De motor komt uit de Zandexpress 3; het eerste
zandschip van de firma Spaansen.
Dit alles is ook te zien op YouTube ‘Een compleet Hollandse combinatie’,
gefilmd vanaf de Kooy naar Den Helder.
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stg Bravo Compagnie
Stichting Mobiel Museum Militair Materiaal Bravo
Compagnie, kortweg stg Bravo Compagnie,
is opgericht in 1996. In dat jaar is de Militaire
Dienstplicht in Nederland opgeschorst. Dat is
dit jaar 20 jaar geleden. Stg Bravo Compagnie
probeert de herinnering aan de dienstplicht
levend te houden zodat we blijven beseffen dat
Vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Door de toenemende international spanning is de laatste jaren steeds duidelijker aan
het worden dat ook Vrede niet vanzelfsprekend is.
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Stg Bravo Compagnie beheert een verzameling militair materiaal afkomstig van het
Nederlandse leger uit de tijd van de militaire dienstplicht (1946-1996). Behalve voertuigen en aanhangwagens horen hierbij ook tenten, kachels, generatoren, communicatieapparatuur en andere militaire gebruiksvoorwerpen etc. Onderhoud en reparatie wordt zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. Daarvoor hebben we een
uitgebreide werkplaats met gereedschap en een bibliotheek vol met documentatie.
Bravo Compagnie heeft geen tentoonstellingsruimte, maar gaat als mobiel museum
naar de mensen toe.
Stg Bravo Compagnie organiseert ieder jaar het evenement Op Herhaling. Dit
jaar is dat in samenwerking met het Geniemuseum op 22 en 23 oktober in Vught.
www.bravocie.nl
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Knorhanen Kapellenfestival
Tijdens het Historisch Weekend kunt U op diverse manieren genieten van het
beroemde Blaaskapellenfestival georganiseerd door de Helderse Knorhanen. Op het
sluisdeurenpodium op Willemsoord zijn zaterdag en zondag voortdurend optredens
van kapellen uit heel Nederland. Het programma van de optredens vindt U hieronder.
Tijdens de feestavond zaterdag 25 juni vindt in gebouw Kade 62 op Willemsoord de
spectaculaire titelstrijd plaats. Vanaf 19.30 uur doen de muzikanten hun uiterste best
om in de felbegeerde prijzen te vallen. De deskundige jury beoordeelt onder meer op
originaliteit, uitstraling, presentatie, samenspel, muzikaliteit, muziekkeuze, entertainment en fun gehalte. De toegang tot dit muzikale topevenement is gratis. Presentator
is Tom van den Berg.

ZATERDAG 25 JUNI
KADE 62 WILLEMSOORD

Nadere informatie vindt u op :
festival.deknorhanen.nl
www.facebook.com/DeKnorhanen

TOEGANG IS GRATIS AANVANG 19.30 UUR
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Programma optreden sluisdeurenpodium
Zaterdag 25 juni 2016
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.300
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30

De Bloknoten
De Knorhanen
De Zwabbers
Quiz Nix
De Klinkers
De Krotenkokers
ToHuWaBoHu
Doe Mar Wa
De Zotte Zwanen

Blokker
Den Helder
Den Helder
Dordrecht
Delft
Wognum
Enschede
Bakel
Haarlemmermeer

Splash
Veulewait
De Klinker
Zo Niet dan Toch
Kunstzin
ToHuWaBoHu
Quiz Nix

Apeldoorn
Eindhoven
Delft
Den Helder
Julianadorp
Enschede
Dordrecht.

Zondag 26 juni 2016
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30

Een van de blaaskapellen speelt zaterdag 25 juni vanaf 10.45 op het Julianaplein en
begeleidt de optocht van de oldtimers door de binnenstad naar Willemsoord.
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programma zaterdag 25 juni 2016
v/a 9:30 uur

Aankomst voertuigen op parkeerterrein Helderse
Vallei 17, 1783 DA Den Helder. Publiek is van harte welkom

10:00 uur

Terrein Willemsoord open

10:00 - 17:00 uur

Historische verzamelaarsmarkt in gebouw 66

10:00 - 17:00 uur

Presentatie DAF museum in gebouw 66

10:45 uur

Start Aanbrengrit van Helderse Vallei naar Willemsoord

10:45 - 11:00 uur

Muzikaal optreden blaaskapel op Julianaplein

11:00 - 11:30 uur

Optocht oldtimers door de binnenstad o.l.v. de Knorhanen

12:00 - 17:00 uur

* Expositie van honderden historische voer-en vaartuigen
* Oud-Hollands Kindervermaak op Kinderplein
* Gezellig horecaplein

12:00 - 16:30 uur

Continu optreden op het Sluisdeurenpodium
in het kader van het Blaaskapellenfestival

12:30 - 16:30 uur

Figurantengroep OuderwetZ in Oud-Hollands
kamp bij Sluisdeurenpodium

12:30 - 16:30 uur

Balgen mobiel op het terrein

19:30 uur

Feestavond met Blaaskapellen concours in Kade 62
op Willemsoord. Toegang gratis.
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programma zondag 26 juni 2016
10:00 uur

Terrein Willemsoord open

10:00 - 16:00 uur

Techniekbus op Techniekplein

10:00 - 17:00 uur

Historische verzamelaarsmarkt in gebouw 66

10:00 - 17:00 uur

Presentatie DAF museum in gebouw 66

10:45 uur

Feestelijke start Grote rondrit vanuit Willemsoord

10:45 - 12:45 uur

Spectaculaire Grote Rondrit van honderden historische
voertuigen door Den Helder (Stad binnen de Linie,
Nieuw Den Helder, De Schooten en Julianadorp)

12:00 - 17:00 uur

* Expositie van honderden historische voer-en vaartuigen
* Oud-Hollands Kindervermaak op Kinderplein
* Gezellig horecaplein

12:00 - 15:30 uur

Continu optreden op het Sluisdeurenpodium in het kader 		
van het Blaaskapellenfestival

12:30 - 16:30 uur

Hokum Jugband mobiel op het terrein

12:30 - 16:30 uur

Figurantengroep OuderwetZ in Oud-Hollands kamp bij
Sluisdeurenpodium

16:30- 17:00 uur

Vertrek en afscheid deelnemende voertuigen
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reSpect, daadkracht, FlexIbIlIteIt.
nIet zomaar onze kernwaardeS.
reSpectVol

daadkracht

bij Snijder Incasso zien
we de waarde van relatie
gericht en betrokken
ondernemen. we zijn een
kritisch klankbord en
spelen een adviserende rol.

doen wat je belooft vinden
we bij Snijder heel belangrijk.
In de samenwerking, maar
zeker ook bij het innen van
gelden, mag je de ander aan
zijn afspraken houden.

FlexIbel
door aan te sluiten op
de klantbehoeften, zijn
we oprecht een naadloos
verlengstuk van de klant
en richten we ons op de
relatie van morgen.

www.snijderincasso.nl
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I NSTA LLAT I ET EC HNIEK
ST O R I NG & O NDERHOU D
KEUKENS & BAD KAM ERS

WWW.WILMS.NL

Brezan Automaterialen
Al 80 jaar de leverancier
voor al uw automaterialen!

Brezan Automaterialen
Industrieweg 15 A
1785 AG Den Helder
Tel. 0223-632524
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VEILIGHEID voor BEZOEKERS en DEELNEMERS
De organisatie van het Historisch Weekend Den Helder wil niets aan het toeval overlaten als het gaat om het welzijn en de veiligheid van bezoekers en deelnemers. In
samenwerking met de gemeente Den Helder, brandweer, politie en Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) zijn uitgebreide voorzorgsmaatregelen getroffen op basis van een Veiligheidsplan.
•

In dit programmaboekje vindt U de plattegrond waarop de calamiteitenroute en
de plaats van EHBO, Centrale Meldpost, toiletten en het Servicecentrum deelnemers is aangegeven.

•

De EHBO is van 09.00-19.00 aanwezig in Gebouw 56. Doorlopend patrouilleren
EHBO-vrijwilligers in blauw/gele kleding over het evenemententerrein.

•

Volg bij noodsituaties de aanwijzingen op die worden gegeven via de luidsprekers op het evenemententerrein.

•

Volg op het terrein in de aanwijzingen op van de medewerkers aan het evenement. Zij zijn herkenbaar aan een oranje T-shirt met het logo van het Historisch
Weekend aan voor en achterzijde.

•

De beveiliging van het terrein is in handen van Taylor Bewaking. Zij maken overdag en ’s nachts controlerondes.

•

Volg in het bij de rondritten en andere verkeersbewegingen de aanwijzingen op
van de Verkeersregelaars; zij zijn gecertificeerd en bevoegd om op te treden in
het kader van veiligheid en orde.

•

Houdt u aan de gedragsregels van Willemsoord bv voor de aanwezigheid op en
het gebruik van het terrein. Deze regels vindt u op een bord bij de hoofdingang.

•

Gebruik van alcohol onder de 18 jaar is wettelijk verboden. Standhouders die
alcoholische dranken verkopen dienen er op toe te zien dat er geen alcoholische
dranken worden verkocht en/of genuttigd door personen onder de 18 jaar. Ook
zelf meegebrachte alcoholische dranken mogen niet verstrekt worden aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel kan door standhouders of de organisatie om
legitimatie gevraagd worden ter vaststelling van de leeftijd.
De organisatie is te vinden bij de Centrale meldpost, in gebouw 66.
Meld direct brand, vermissing, ongelukken, verlies, diefstal of onraad via:
06-27187888
06-51377119
06-15415311

hoofd operations
coördinator veiligheid
EHBO
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Artiesten podium
Vrachtwagens
Agrarische voertuigen en stationaire motoren
Zr Ms Bonaire
Varend erfgoed
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Historische objecten?
De Jong verzekert.

de-jong.nl 0223 68 87 88
W W W. M A R I N E M U S E U M . N L

Beleef de marine. Stap aan boord!
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GEHA

GOED ONDERHOUD!

Je blijft rijden

UITLATEN
AXATIE
SCHADET
ACCU’S
BANDEN
UITLIJNEN
ALARM
RING
APK KEU
KEN
ALLE MER
iagnose
BOSCH d

KIEVITSTRAAT 22 • 1781 ZE DEN HELDER • T 0223 62 10 08 • F 0223 62 71 53
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VRIENDEN

van Het Historisch Weekend
.
.
.
.
.
.

Kopgroep Bibliotheken
Mooij Management
Museumhaven Den Helder
Rotary Club Den Helder
Julianadorp
Helderse Ondernemersvereniging
Binnenstad
J.J. Meijer BV Aannemingsbedrijf

.
.
.
.
.
.

Lions club Den Helder
Studio 62
Stichting Ondernemen aan Zee
Stichting Top van Holland
VVV Den Helder
Dock4Content
Website ontwikkeling
Manita Schipper
Grafisch ontwerp en realisatie

Fotoverantwoording
Willem Melgerd, Hugo Verwijs, Abel Bolhuis, Thea Groen, Henriëtte van der Leij,
Hendrik Jan Bakker, DAF museum, DAF Club Nederland, Stichting Bravo Compagnie
en FTF museum. De foto in de advertentie van RABO is gemaakt door Hugo Verwijs.
De cartoon is getekend door Martin Man (m.man@hi.nl)
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VEEL MEER
DAN ZOMAAR
EEN MUSEUM
DAF Museum
Tongelresestraat 27, Eindhoven
T 040 244 43 64
Openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur
Kijk voor meer informatie op

www.dafmuseum.nl

Op ruim 5400 m² wordt
het industrieel erfgoed,
het verleden en heden van
DAF in al zijn aspecten
tentoongesteld.
Ruim 70 personenwagens geven een
beeld van wat DAF op personenwagen
gebied op de weg heeft gezet. Speciaal
aandacht is er voor DAF in de racerij.
Zelfs de formule I waar David Coulthard
in heeft gereden staat in het museum.
Tal van aanhangwagens en vrachtwagens
waaronder de Dakar trucks van Jan de
Rooy en bussen waaronder de koninklijke
bus laten zien hoe het transport op
de weg zich in de loop der jaren iheeft
ontwikkeld.
De originele constructiewerkplaats waar
meneer Hub is gestart en zijn kantoor
zijn in het museum te bezichtigen. In de
historiezaal wordt het complete verhaal
DAF in beeld weergegeven.
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Veel is veranderd. Niet alles.
Stokman, uw Renault-dealer sinds 1960.

Stokman Den Helder Pastoor Koopmanweg 11, tel. (0223) 63 74 84
stokman.nl

02698-00 Adv Stokman 118x175.indd 1
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