
Rover Owners’ Club Holland
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Het is altijd weer een feestje, althans 
zo ervaar ik dat, als je gevraagd wordt 
iets over het merk Rover en de Rover 
Owners’ Club Holland te vertellen.

Het ontstaan
In Nederland ontstond al in 1971 het 
besef dat er een club moest komen 
om dit erfgoed veilig te stellen. Het is 
dus bijna 50 jaar geleden dat een bont 
gezelschap van fanatieke eigenaren on-
der leiding van wijlen oprichter Menno 
Abeling iedere Rover zonder clubstic-

ker klemreden om de eigenaar te beke-
ren tot een lidmaatschap van de Rover 
Owners’ Club Holland.
 
Een lid van het eerste uur vertelde mij 
eens dat hij iemand lid had gemaakt 
die op een dag al vier keer was klem-
gereden en daarom zijn verzet had op-
gegeven. 

De start van het merk
Zoals bij veel automobielfabrikanten is 
de autoproductie ontstaan volgend op 
de productie van bijvoorbeeld naaima-
chines en later fietsen en motorfietsen. 
Rover produceerde fietsen: de huidige 
fietsen met gelijke wielen en de door 
een ketting aandreven achterwielen 
is een verdienste van de neven Kemp 
en Starley. Zij importeerden en assem-
bleerden hun fietsen eerst uit Frank-
rijk, maar vonden dat ze het zelf beter 
konden en begonnen met produceren. 

Het hoogtepunt is de in 1885 gepaten-
teerde “Rover Safety Bicycle”. In veel 
talen, het dichtst bij huis in het Pools, 
betekent Rover tot op de dag vandaag 
nog steeds fiets. 

In 1904 startte de automobielproduc-
tie. De eerste Rover type 8 werd in de 
kantine van de fietsfabriek gebouwd. 
Hiermee ontstond een nieuw auto-
merk dat ruim 100 jaar zou bestaan, 
totdat het doek in 2005 ‘definitief’ zou 
vallen.

‘Het is een eer iets te mogen vertellen’
Voorwoord voorzitter ‘Rover Owners’ Club Holland’

1954 ROVER P4
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Tot in de jaren 60 van de vorige eeuw 
stonden de innovaties en verrichtingen 
van de Rover Co. Ltd. wereldwijd hoog 
in aanzien. Rover bouwde automobie-
len van hoge kwaliteit voor een scher-
pe prijs. Met de Rover P4 (de P1 t/m P3 
opvolgend) bouwde Rover een uitste-
kende reputatie op. Naast koosnaam 
“Aunti” had de P4 ook de reputatie van 
“the poor man’s Rolls Royce”.

Met het beëindigen van de productie 
van de P4 eindigde in 1964 ook de pro-
ductie van de laatste Rovers met een 
traditioneel en volledig chassis.

ROVER’S EERSTE EN LAATSTE PRODUCTEN 
1904 8HP 6CYL AND 2004 75 V8 SALOON
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Gloriejaren  
Het ging goed met de Club en Rover Co. 
Ltd. De Landrovers en P5 kregen zelfs 
Koninklijke klandizie, w.o. het Engelse 
koningshuis. De eerste officiële plicht-
pleging van Princess Anne op 17-jarige 
leeftijd was een bezoek aan de Rover 
Co. Ltd. Daar kreeg zij een rondleiding 
van de toenmalig technisch directeur 
Peter Wilks (daarvoor één van de vier 
eigenaren van de Maurauder sport-
autofabriek). Zij zag daar een van de 
prototypen (project Talago) op een 
dusdanige wijze dat de persfoto’s geen 
geheimen van de P6 zouden prijsgeven.

Voormalig Prime Minister Margaret 
Thatcher liet zich steevast in een P5 
vervoeren en schafte er aan het eind 
van de productie maar liefst 12 aan. Zo 
stelde zij zeker dat ze zich nooit in een 
auto van Duitse makelij zou hoeven te 
verplaatsen. 

In de jaren 60 zou Rover, nog steeds als 
zelfstandige fabrikant, regelmatig van 
zich laten horen met de P6, de Rover 
2000 en later als 3500 met de in licen-
tie gebouwde legendarische Buick V8 
motor. Het publiek zag de P6 al in 1962 
als gasturbine (toen T4) voor het eerst 
rijden tijdens de 24-uurs race van Le 

Mans. Een ongelofelijk spektakel. Wel-
iswaar buiten mededingen omdat er 
geen gasturbineklasse bestond, maar 
de resultaten logen er niet om.  

Toen de P6 als Rover 2000 in 1963 aan 
de pers werd voorgesteld, veroorzaak-
te dit een imago-omwenteling. Er was 
een radicaal nieuwe weg ingeslagen; 
een chassisloze, modern gelijnde auto, 
die in technisch opzicht de concurren-
tie ver achter zich liet met o.a. een Di-
on-as, rondom schijfremmen, boven-
liggende nokkenas en nog veel meer 
hoogstandjes. Terecht kreeg deze auto 
- als eerste auto ooit - de titel ‘auto van 
het jaar’.
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De P6 werd een succes. Ook de pro-
ductie van de Landrover was een door-
slaand succes. De productieaantallen 
werden steeds verhoogd. Het kon niet 
op. 

Zware tijden
Helaas eindigde dit sprookje in een 
nachtmerrie door de integratie binnen 
British Leyland. Over deze periode is 
weinig goeds te melden. Veel kopstuk-
ken die in het verleden hun ziel en za-
ligheid in het merk hadden gestoken, 
koesterden binnen de kortste keren 
een ongezonde wrok tegen dit staats-

bedrijf dat door boekhouders werd be-
stuurd. Ook viel het bedrijf, net als vele 
andere Engelse bedrijven in die tijd, 
ten prooi aan staking na staking.

Het werd een afvalrace; het ene Engel-
se merk na het andere legde het lood-
je. Maar Rover bleek door zijn goede 
reputatie uitverkoren om te overleven. 
Ondanks de zware wissel die al het ne-
gativisme op de schouders legde van de 
creatieve en technische medewerkers 
die nieuwe auto’s moesten ontwikke-
len, is het een wonder te noemen wat 
hieruit desondanks is voortgekomen.

De Rover SD-1 met de inmiddels legen-
darische V8 in 1977. Deze werd weder-
om de auto van het jaar.

De Rover 800 in 1986, voortgekomen 
uit de samenwerking met Honda. Auto 
van het jaar op plaats 3 achter heel 
veel duurdere concurrentie, dus fei-
telijk wederom de auto van het jaar. 
Na overname door BMW ontstond de 
Rover 75 in 1999, nu 20 jaar geleden. 
De overname bracht BMW niet wat zij 
ervan gehoopt had en daarmee ging 
Rover voor het symbolische bedrag van 
10 Engelse ponden van de hand aan de 
Phoenix groep.

Na een opleving die ons opnieuw een 
V8 bracht – deze keer van Ford en een 
reeks sportieve uitvoeringen van de 
modellen 25, 45 en 75 als MG ZR, ZS en 
ZT en de X-Power SV – viel uiteindelijk 
het doek.ROVER 3500
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Nieuwe Rovers
Is er leven na de dood? Jazeker! 
Twee Chinese bedrijven kochten res-
pectievelijk de intelligente rechten 
en productielijnen. Er volgde een 
overname van de ene Chinees door 
de andere, zodat alles weer onder 
een dak kwam bij SAIC, thans de 
grootste Chinese autobouwer, die 
o.a. Volkswagens voor de Chinese 
markt bouwt. Hoogwaardige kwali-
teit is hen dus niet vreemd. En nu, in 
het najaar van 2019 keert de MG te-
rug in Europa. Leven na de dood dus, 
en zelfs “Only full electric”!

Als persoonlijke noot kan ik toevoe-
gen dat ik zelf al 42 jaar lid ben van 
de ROCH. Sinds ruim twee jaar ben ik 
voorzitter met een fantastisch team 
van bestuursleden en leden die altijd 
klaar staan om te helpen als er hand-
jes nodig zijn om de ROCH “jong en 

vitaal” te houden. Het is een grote 
eer om met ons trotse Britse merk 
invulling te mogen geven aan de 54e 
Kastelentocht!

Richard Lezer 
Voorzitter ROCH

Word vriend van 
de Kastelentocht  
en draag je steentje bij 

aan behoud van traditie

Genoten van de Kastelentocht? 
 

Wilt u uw steentje bijdragen aan de  
voortzetting van deze prachtige  

traditie?  

Word ‘Vriend van de Kastelentocht’  
... door € 10 over te maken op  

NL 38 RABO 0372 4492 04 t.n.v.  
Vereniging de Stichtse Aanspanning o.v.v. 

Vriend van de Kastelentocht. 

Meerijden met uw bedrijf?  

Informeer naar onze  
sponsormogelijkheden: 

info@kastelentochtdoorn.nl


