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Eerste impressie van de 

 

 Receptie 50 jaar ROCH 
 

 

Toen op 9 juni, tegen alle verwachtingen in, er toch nog groen licht kwam voor een receptie 

bij het Nederlandse Transport Museum te Nieuw Vennep vanwege ons 50 jarig bestaan op de 

exacte dag waar 50 jaar eerder de notaris de oprichtingsakte passeerde, begon de echte klus, 

het organiseren en mobiliseren van onze leden. Hierin mag U de verklaring zien van de 

regelmatige e-mails die U ontving, de kracht van adverteren zit hem immers in de herhaling. 

Het prachtige maandblad, Great British Cars, meldde zich al bij het bestuur en dat was het 

begin van een prettige samenwerking met Peter Vader voor een eerste verslag van onze 

receptie. Onder het motto beter goed gejat dan slecht bedacht hergebruiken wij de tekst van 

dat artikel en de meeste foto’s zoals door de ROCH en door haar leden ter beschikking zijn 

gesteld aan GBC. 

De komende Viking zal uiteraard wat dieper op de aanwezigen van die dag, oude 

vriendschappen die nieuw leven werden ingeblazen en nieuwe vriendschappen die zijn 

ontstaan. Dat verslag houdt U dus tegoed. 

 

 

Het verzamel exemplaar van de Viking uitgereikt aan de aanwezigen 
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Afgelopen zondag vierde de ROCH, de Rover Owners’ Club 
Holland, haar 50-jarige bestaan in het Nederlands Transport 
Museum te Nieuw-Vennep. Vanwege alle Corona perikelen was 
er lange tijd onzekerheid of de viering wel op de dag van 
oprichting (20 juni) kon plaatsvinden, de viering zoals beoogd 
was over een periode 3 dagen werd uiteindelijk een toast.  
 
 

 
 
 

 
Echter  door  het   volledig 
afhuren van  het  museum 
voor een aantal uur, hoef- 
de  niemand  van  de bijna  
100 aanmeldingen  teleur- 
gesteld  te   worden.   Met 
ongeveer  100 aanwezigen 
werd    op    zondagmiddag 
toch ècht het glas geheven  
op het 50-jarig jubileum. 
 
Met dit jubileum is de ROCH één van de oudste Roverclubs ter Wereld. Het begon allemaal 
met een initiatief van wijlen Menno Abeling en een aantal andere enthousiaste Rover 
eigenaren. Bij de oprichting was bepaald dat je uitsluitend met een Rover tot en met het type 
P4 lid kon worden, met een jongere Rover werd je aspirant lid. Later kon je alsnog met alle 
Rovers lid kon worden. Dus ook de Rover 25, 45 en 75 horen erbij, alsmede de afgeleide 
modellen zoals de MG ZR, ZS en ZT.   
  
De ROCH is een uitgesproken vriendenclub en biedt aan zijn leden de nodige faciliteiten zoals 
evenementen waarvoor zij via een Nieuwsflits een uitnodiging ontvangen. Belangstellenden 
kunnen deze informatie via de website in de agenda vinden. Andere ROCH-activiteiten zijn 
taxatiedagen, diverse beurzen, evenementen zoals ritten en de jaarlijkse BBQ, de 
Nieuwjaarsreceptie en de Algemene Leden Vergadering (ALV).  
 
De bindende factor is natuurlijk het fraaie clubblad Viking, dat vier keer per jaar verschijnt. 
Naast deze toast op de dag zelf, wordt er zondag 19 september opnieuw een feestje gebouwd 
met de bijbehorende plichtplegingen, dit keer in Kasteel Woerden. Na 50 jaar dus volop actief, 
reden genoeg om als Rover-rijder lid te worden!  
 
Alle aanwezigen kregen een exemplaar van het laatste clubblad mee, voorzien van een 
speciale exclusieve sticker waarop te lezen staat dat deze is uitgereikt tijdens de receptie van 
20 juni 2021, kortom een verzamel exemplaar om zuinig te bewaren. 
 

Met dank aan Peter Faber voor zijn verslag. 
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