
Het onstaan van de Regina Automobiel Club. 
 
“Kees.........Kees”, “Ja Ron, wat is er.” 
“Kees, zou jij voor het jubileumboek een verhaaltje willen schrijven 
over het ontstaan van de R.A.C.? Je zit nu toch al bijna 4 jaar in de 
VUT, dus jij zal wel tijd  genoeg hebben om alles eens haarfijn op 
papier te zetten.” 
“Nou Ron, ik dacht ook altijd, dat die gepensioneerden tijd zat hadden, 
menigeen vonden zelfs tijd om uitgebreide ruzies te maken met hun 
echtgenote, maar......... ik kan mijn tijd wel beter gebruiken.  
Het blijkt, dat de mensen meer tijd in hun hobby’s gingen steken, na 
natuurlijk de nodige verbouwingen, opknappen van de tuin en het 
helpen van de kinderen c.q.  kleinkinderen.” 
“Maar Kees, ik kan me vergissen, maar eh....... die laatste heb jij toch 
niet en eh.......de RAC is toch jouw hobby????” 
“Ja Ron, daar heb je een....eh... punt, wel...eh.... twee punten, geloof ik? 
Hoeveel pagina’s wil je hebben voor het verhaal? 
“Ach, dat maakt niet uit, als het maar leuk wordt!!” 

 
En zo zit je er na een gezellig avondje weer aan vast, dat wordt weer een paar avondjes 
achter de computer, Bee Gee’s aan, glaasje wijn, stukje chocolade en niet te vergeten 
brokken oude kaas.....veel brokken! 
Eerst maar eens de oude jaarboeken te voorschijn halen, pagina’s kopiëren, foto’s 

opzoeken, scannen,  enz 
enz. 
 
Daar is ’t ie dan, het 
eerste jaarboek, avonden 
heb ik zitten typen, netjes 
op A4’tjes, foto’s laten 
rasteren op het werk, 
uitknippen en opplakken 
en dan kopiëren. 
Ja, als je dacht, dat dat 
simpel was, nou, dan had 
iedereen het wel kunnen 
doen!! 
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Mooi niet, de tekst werd natuurlijk eerst gecorrigeerd door mijzelf en dan door Else, 
resultaat....... rood, veel rood, dus..... overnieuw, want een computer had ik nog niet, wel 
typ-ex. Uiteindelijk is het een A5 boekje geworden van 62 pagina’s. 
 
Nu kan ik natuurlijk alles gaan neerschrijven, maar het lijkt me beter om wat copien van 
belangrijke bladzijden hier af te drukken en wat commentaar te geven, daar gaan we...... 
 

 
Dat was pagina 1 
 
Als ik het me goed herinner waren die twee Reginarijders Harm Klijn en Maarten 
v.d.Haven.  
Harm Klijn, wonende in Eemnes, had in Soest al eens een zwarte Regina zien staan, 
daar zou hij nog wel eens langs gaan. 
Zo gezegd, zo gedaan! 
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Op een namiddag stond hij in de winkel en onder het genot van een kopje koffie 
spraken we af om eens te gaan kijken of we wat Reginarijders bij elkaar konden krijgen. 
Harm had zijn Regina zelf opgebouwd en wij hadden hadden de onze al 3 jaar, maar 
waren Harm nog nooit tegen gekomen.  
Over een club hadden we het die middag nog niet gehad, dat was voor later. 
 
 
We gaan naar pagina 2 van het eerste boek. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
De advertentie uit De Telegraaf met de oproep. 
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Na enig aandringen van deze kant werd er toch aan gedacht om er een club van te 
maken, niet direct, want dat heeft nog al wat voeten in de aarde, bestuur, post, financiën 
enz, enz., werk, veel werk dus!!!! 
We begonnen met een advertentie en later met elkaar opbellen, wanneer we een rit 
gingen plannen.   
 
En op een zeer regenachtige dag kregen we een groot aantal “leden” , die de 1ste 
meeting in de stromende regen kwamen bijwonen. 
 

  
 
In het hotel op het landgoed De Treek hebben we later in de bibliotheek de Regina 
Automobiel Club opgericht. 
 
Belangrijk waren de doelstelling van de club, deze waren: 
 

a)Het in stand houden van replicamodellen met het type-aanduiding REGINA. 
b)Samen leuke, gezellige autoritten maken. 
c)Om informatie betreffende alle zaken, die de leden van nut kunnen zijn, aan  
elkaar door te geven. 
 

Hebben we nu een rit in de buurt, dan doen we altijd een rondje over het landgoed, het 
hotel is in particuliere handen gekomen en is niet meer toegankelijk. 
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We waren nu al een aantal keren bij elkaar gekomen voor een rit en het werd nu toch 
wel echt tijd om de Regina Automobiel Club officieel op te richten.  
 
Maarten van der Haven werd voorzitter en penningmeester, Harm Klijn en Kees 
Elzenaar kwamen in het secretariaat, we woonden toch dicht bij elkaar. 
Nou, er was werk zat, want aan ideeen hadden we geen gebrek. 
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En zoals je ziet werd er wat afgefröbelt, maar de R.A.C. was geboren en aan het einde 
van het 1ste jaar hadden we 16 leden, waarvan wij alleen nog lid zijn, en Lilian, Rob 
Morritz en Astrid Zwart nog donateurs zijn, de laatste waren op het feest aanwezig.  
Verder hadden we nog 14 aspirantleden, die wisten het nog niet, hadden wel een 
Regina of Bugatti, maar keken eerst de kat uit de boom. 
 
Bovendien was er, buiten de vorige oproepritten, nog een kastelenrit, een 
bloembollenrit, een Zandvoortrit met strandwandeling, waren we in Drunen op een 
onderdelenmarkt, een Ardennenrit (weekend) en een 1 jarigbestaansrit met taart. 
 

 
 
De eerste jaarboeken van de Regina Automobiel Club 
 
We kregen het zelfs voor elkaar om, met 6 auto’s, een lang weekend naar Malmedy te 
gaan, daar hadden we 2 zes persoons huisjes gehuurd. Deze groep zou de eerste vaste 
kern van de RAC worden. 
 
De buitenlandrit zou dan ook een vast onderdeel van de RAC blijven. 
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Wat kunnen we na 25 jaar RAC concluderen........ 
 

1) Een Reginarijder of heel kort of heel lang lid blijft van de RAC. 
2) Het aantal leden bijna niet toeneemt. 
3) De doelstelling nog maar weinig is veranderd. 
4) De RAC nog steeds bestaansrecht heeft. 
5) Er na 25 jaar nog bijna iedere keer lekker wordt gegeten. 
6) Er weinig jonge Raccers zijn 
7) De RAC veel georganiseerd heeft. 
8) De RAC 4 keer in Engeland geweest is. 
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