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Keep Them Rolling

'Keep Them Rolling' is een vereniging die op 21 augustus 1972 werd opgericht en die inmiddels zo'n 1.500 leden
en donateurs telt. De vereniging heeft als doel om militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog te restaureren
en te onderhouden. Tegenwoordig bezitten onze leden en donateurs in totaal ongeveer 3.000 legervoertuigen,
waaronder fietsen, motoren, jeeps, trucks, pantserwagens en tanks.

De naam van de vereniging is ontleend aan een wenskreet van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog: keep

them rolling! Dat betekent houd ze aan het rijden I De voertuigen waren nodig om ervoor te zorgen dat de legers
voortdurend voorzien werden van alles wat ze nodig hadden, zoals brandstof, voedsel, wapens, kogels en

onderdelen voor hun voertuigen. Voor deze bevoorrading reden gigantisch veel militaire vrachtwagens heen en

weer tussen de landingsplaatsen in Normandië en de steeds verder oprukkende fronttroepen.

Na de oorlog verkocht het leger de voertuigen. Na jaren kwamen ze verspreid over Europa bij het oud roest te

staan. 2e waren vaak in zo'n slechte staat, dat nauweliiks meer te zien was dat het ooit voertuigen waren geweest.

Sínds de opríchting hebben de leden van Keep ïhem Rollíng onderdelen gezocht of nagemaakt en verroest of
ontbrakend plaatwerk hersteld. Zo hebben ze in de loop der jaren al vele voertuigen teruggebracht naar
'fabrieksnieuw'.

Je kunt lid worden van Keep Them Rolling, als je een voertuig bezít dat goedgekeurd is op originaliteit. Wie geen

voertuig heeft, kan zich aanmelden als donateur. Zowel leden als donateurs ontvangen vier keer per jaar een

prachtig clubblad met vele foto's, technische en algemene onderwerpen en nog veel meer,..
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Topsportschool

Op een gewone school is het lastig om sport te combineren met school. Sporten op hoog niveau vraagt namelijk

veet tijd aan trainingen, wedstrijden en vooral aan reizen. Op een gewone school kun je daar lang niet altiid vrii

voor krijgen. Je moet je aanpassen aan de geldende regels. Je moet net als de andere leerlingen bij alle lessen

aanwezig zijn en altijd je huiswerk maken. Ook toetsen en proefwerken mag je niet zomaar verzetten.

Op een topsportschool wordt rekening gehouden iàet de,moeilijkheden die topsporters tegenkomen als ze schöol

en sport willen combineren, Zo'n school past zich zoveel mogelijk aan de sporter aan. De school biedt een

aangepast lesrooster dat ruimte geeft voor trainingen en wedstríjden. De leerlíng krijgt ondersteuning om
achterstanden weg te werken als hij door trainingen en wedstrijden lessen heeft gemist. Ook kan de topsporter op
deze school toetsen later maken en examens bijvoorbeeld over twee jaren spreiden.

Voor een topsportschool kun je jezelf niet aanmelden. Dat moet gebeuren door een sportbond. Een jonge

topsporter kan als Belofte, Nationaal talent of lnternationaal talent toegevoegd worden aan de talentenlijst van het
Nederlands Olympisch Comité. Dan kunnen ze starten op een topsportschool bij hen in de buurt.

En dat het werkt, zien we aan Sven Kramer. Sven is oud-leerling van de topsportschool in Heerenveen. Hij heeft
veel medailles gewonnen op Europese en Wereldkampioenschappen en hij won zelfs goud op de Olympische
Spelen. Ook veel anderen, zoals de beroemde voetballer Robin van Persie en de zwemster Ranomi Kromowid.iojo
zaten op een topsportschool.


