
“Het is mooi geweest.”                 December 2016. 

Vrijdag de 28e Oktober op het van circuit Zandvoort en Zaterdag 

26 November j.l. op het circuit van Assen 2016 waren voor mij 

twee bijzondere dagen om afscheid te nemen van een 40 jaar 

durende hobby.                                                                                      

Een hobby die inhield/houd om zo snel mogelijk met een auto 

rondjes te rijden over vele verschillende circuits.                                     

Echter altijd voor de “fun” en nooit in de vorm van een wedstrijd 

of competitie.                                                                                             

40 jaar geleden 1976 werden de eerste rondjes gereden op het 

circuit van Folembray in noord Frankrijk en wel met de uiterst 

exclusieve PANHARD 24 CT. Kent. FR-76-92.                                                                                

Hier is het fundament voor deze hobby gelegd en smaakte direct 

naar meer.                                                                                     

Maar ja,… veel gelegenheid om rondjes te rijden zonder licentie 

in Nederland was er niet. Maar de aanhouder wint.                                                                    

>>> 

Het is 1958 als ik als jochie van 13jaar anderen voor het eerst 

rondjes zag rijden op het circuit van Zandvoort.                                                                

Ik vond dat prachtig natuurlijk. In mijn visie waren dat hele 

bijzondere mensen die deze hobby in die tijd beoefende.                                                              

Het was 1959 dat ik voor het eerst de Grand Prix van Nederland 

op het circuit van Zandvoort bezocht.                                                                               

Geweldig en hierna bezocht ik vrijwel alles wat er op het circuit 

van Zandvoort te doen was. Ik wilde dat ook, maar hoe doe je 

dat en krijg je dat voor elkaar.                                                      

Inderdaad, keihard werken sparen en een groot aantal dingen 



‘niet’ doen. Het is dus gelukt mag je wel zeggen als je het hebt 

over ‘het is mooi geweest’.                                                                                                

>>> 

In 1983 kwamen we dus na de PANHARD 24 CT in het bezit van 

de ultieme en mooiste sportauto die er ooit gemaakt is in die 

tijd, de ALPINE A110 1300.  Kent. KJ-61-JB.                                                                                         

Deze kwam uit ‘Madrid’ Spanje met 40.000 km op de klok.                                                                                 

Hiermee zou en moest het gaan gebeuren, we hebben de Alpine 

25 jaar in ons bezit gehad.                                                                                  

En hebben daarmee in die tijd bijna 100.000. km. gereden. 

Waarvan 17.000. km. aan rondjes op de vele circuits in binnen en 

buitenland.                                                                      

In 2008 hebben we de CITROEN VISA GTI 115 gekocht, deze 

haalde we uit ‘Aix en Provence’ Frankrijk en had 90.000 km op de 

klok.  Kent. 15-KZN-1.                                                                                     

Was de ALPINE A110 1300 een achterwiel aangedreven levens 

gevaarlijke auto om te besturen, was de voorwiel aangedreven 

VISA GTI 115 eigenlijk een feest om mee te rijden.                                                                                                                                                      

Een wel heel bijzondere ervaring, helemaal nadat hij door mij was 

aangepast op diverse fronten, hij was best snel en reed heel 

strak en veraste je nooit in tegenstelling tot de ALPINE A110 

1300. 

“Einde van een tijdperk”, de auto’s werden steeds een jaartje 

ouder, maar ook de geen die ze moest besturen, die bestuurder 

is inmiddels de 70 jaar gepasseerd.                                                                                           

Natuurlijk jammer, maar ook wel blij dat het voorbij is, maar ook 

blij dat ik dit tot op deze leeftijd heb kunnen doen.                                                  

Bijzonder is,…kan ik wel zeggen, dat ik nauwelijks een technisch 



probleem heb gehad en nooit geen schade heb gereden.                                                                                                                  

De hele preparatie en het bouwen van de motoren werd altijd 

door mijzelf en heel erg zorgvuldig gedaan.                                                                                           

Het zijn inmiddels totaal 20.000. km aan rondjes geworden, zet 

je dat af in gemiddeld 4 km aan circuitlengte zijn dat 5000 

rondjes.                                                                                                

Zie je dat voor je…!! ik nog wel, aan elk evenement zit weer een 

heerlijk verhaal en een avontuur vast.                                                                                                   

Al deze rondjes werden afgelegd op de volgende circuits;  

Zandvoort, Assen, vliegveld Twenthe, Spa 

Francorchamps, Zolder, Chimay, Geux, Croix 

en Ternois, Abbeville, Folembray, Montlhèry, 

Le Mans Bugatti, Magny Cours, Val de 

Vienne, Ledenon, Pont-L’Evêque, Paul Ricard, 

Nox Hill, Nürburgring, Salzburgring, Monza, 

Mont Dore, Shelsley Walsh. 

Eigenlijk vind ik dit wel een aardige score, vandaar… 

         “Het is mooi geweest” 

De hoofdprijs in deze gaat naar mijn wederhelft die altijd een 

trouwe sponsor is geweest om mij in deze bijzondere hobby bij te 

staan… Henny bedankt,…… de andere helft,…  Kees. 

Langs deze weg bedank ik… Vrij Rijden Ren Sport School 

Zandvoort, de HARC, Vrij Rijden Paul Maaskant, Road 

Advertising, De Renault Sportief Club, de Alpine Club, De 



Vijverberg Trophee Jan de Boer, Citroën Nederland en vele 

Franse Alpine Clubs die mij de mogelijkheid hebben geboden om 

op ‘mijn’ manier mijn rondjes te rijden. 

Groeten,…  

Kees de Waard Wagner.   A110@hetnet.nl                                                                        

Google mijn volledige naam in als hierboven en je kan vele 

filmpjes bekijken. Assen, Zandvoort, en het Franse Bourbonnais. 
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