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                               Verslag Bedrijfsbezoek Jos van der Gaag – 10 mei 2022 

 

We worden rond 20:00 uur van harte welkom geheten door Jos van der Gaag in de prachtige en 
geconditioneerde bedrijfsruimte te Maasdijk. Jos geeft vooraf aan dat het nemen van (detail) foto’s 
voor puur privégebruik mag maar dat moet worden voorkomen dat foto’s via vrienden en kennissen 
op internet terecht komen.  

1. De rondleiding start 
in de werkplaats, 
behoudens elektronica 
kan hier veel zelf worden 
gedaan, dit tot spuitwerk 
aan toe. Op de 3e etage 
heeft de echtgenote van 
Jos haar eigen atelier om 
te schilderen.   

Wel curieus, in 
tegenstelling tot wat wij 
hadden verwacht rijdt 
Jos nooit met een 
motorfiets op de 
openbare weg maar 
uitsluitend op circuits.  

 

Zes weken geleden, en voor het eerst sinds 14 jaar, een valpartij in Frankrijk meegemaakt. De 
elektronica van de Yamaha werkte niet correct. De technici van Yamaha hebben dit ook vastgesteld 
en gaan de oorzaak nu verder uitzoeken. Eigenlijk was deze valpartij dubbele pech want door een los 
draadje werkte ook het ‘Airbag pak’ niet. Als het wel werkt natuurlijk een prachtige voorziening.     

Zoals gezegd zijn nieuwe motoren om mee te rijden tijdens wedstrijden en oude 2 takt exemplaren 
om heel veel zelf aan te sleutelen en mee te doen aan oldtimer races. Vervolgens treffen we in de 
grote hal de 2e grote hobby van Jos aan :  De klassieke vrachtauto’s. Langs de wanden staan in de 
stellingen reservemotoren, heel zinvol want de verkrijgbaarheid van onderdelen of complete 
motoren wordt steeds lastiger. De V8 Scania komt uit een motorjacht, daar was het door o.a. 
koelingsperikelen geen succes.  

2. De op Mercedes Actros  gebaseerde ‘Grand Empire’ camper… nee Motorhome is meer op z’n 
plaats.  Deze is weliswaar nog heel nieuw en zeker geen klassieker maar wekt bij veel van onze leden 
interesse op. Wat een mogelijkheden! Achterin ruimte voor motorfietsen of een complete auto 
maar ook een prachtig weggewerkte en elektrisch bediende mogelijkheid om fietsen mee te nemen.  

3. Vervolgens krijgen we uitvoerige uitleg bij de vrachtauto’s die in een mooiere staat lijken te 
verkeren dan dat ze ooit nieuw de productie verlieten. Extra uitleg wordt gegeven bij de Scania uit 
1951. Dit is één van de weinige voertuigen die met een 8 cilinder lijnmotor is uitgerust. Nieuw 5 
stuks van gemaakt maar motor bleek niet echt geschikt voor gebruik in een vrachtauto met vaak 
grotere toerenverschillen. (kans op krukasbreuk door torsietrillingen) Op dit exemplaar heeft Jos 
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stuurbekrachtiging gemonteerd, er is anders door het hogere voorasgewicht t.o.v. van de 6 cilinder  
heel lastig mee te rijden in het huidige verkeer.  

 

4. Tijdens een korte pauze in het ‘Bedrijfscafé’ op de verdieping geeft Jos op zijn zo eigen boeiende  
manier een uitleg over z’n bedrijfsmatige activiteiten.  

Van Potgrond tot Substraat uit de schil van de kokosnoot. Zo’n substraat klinkt misschien vrij simpel 
maar constante kwaliteit is het lastigste. De productie is zo’n 14 jaar geleden begonnen met eigen 
fabrieken in India en Sri Lanka. Samen met partners aldaar heeft Jos zo’n 800 medewerkers in dienst. 
De afgelopen 2 jaar zijn door Covid-19 maar weinig bezoeken aan de bedrijven gebracht.  

Jos wil, mede omdat de kinderen niet in het bedrijf zullen gaan, de bedrijven in Sri Lanka en India 
verkopen maar gezien het huidige politieke klimaat aldaar vraagt dit om geduld. Over beleggen 
gesproken…. Jos geeft aan dat je klassieke vrachtauto’s vooral als hobby moet zien, daar wordt je 
niet rijk van maar race motorfietsen is een ander verhaal, mits redelijk recent. 60er en 70er jaren 
exemplaren blijken bijvoorbeeld veel minder gangbaar.    

5. Na deze uitleg gaan de gesprekken al weer snel over motoren en betreden we het Walhalla voor 
de motorliefhebbers onder ons. Er is echt héél veel te zien en met steeds interessante verhalen erbij.   

6. Ton Zuiderwijk sluit de avond met grote 
dank aan Jos van der Gaag. Werkelijk geweldig 
hoe we hier vanavond hebben mogen 
genieten! Een super collectie en uitleg door 
een buitengewoon veelzijdig en bevlogen 
mens.   

  

 

 

 

Tot slot overhandigt Ton de bekende antieke modelauto maar dit keer, als extra, een model 
motorfiets… en die had Jos nog niet.        

Hierna kunnen een  aantal van onze leden het niet laten nog even te likkebaarden bij de diverse 
motorfietsen.  


