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Beste rally familie, 

Na 2 jaar wachten is het eindelijk zo ver.... We gaan weer met z’n allen op 
avontuur uit. Een prachtig avontuur door onze mooie Savanne’s. De 
COVID-19 pandemie heeft er ook voor gezorgd dat wij na bijkans 2 jaar 
weer onze tradionele Savanne Rally kunnen rijden. 

Vol enthousiasme staan we ready voor de ISUZU Savanne Rally 2022 
powered by GOw2. De winnaar van de Savanne Rally 2019, A.W. Brakke 
en zijn uitzetteam zijn de uitdaging aangegaan om een spannende 3 
daagse Savanne Rally voor ons uit te zetten en de rijders een 
onvergetelijk avontuur te bezorgen. Ongetwijfeld zal de route, gestuurd 
door leuke en gevarieerde opdrachten, gaan door onze prachtige natuur, 
mooie savannes, afgewisseld door bosrijke gebieden en goede maar ook 
door uitdagende wegen, met name voor de rijders en hun voertuigen. De 
uitzetters kennende zullen ook de “kisi’s” niet uitblijven. 

Ik wil namens het bestuur van de SARK onze sponsoren GOw2 en 
Fernandes Autohandel N.V. heel hartelijk dankzeggen voor hun trouwe 
ondersteuning en bijdrage aan dit grootse navigatie-evenement op het 
Westelijk halfrond. Daarnaast bedanken wij ook alle mensen en 
organisaties die op welke wijze dan ook een bijdrage leveren om de Isuzu 
Savanne Rally 2022 powered by GOw2 tot een groot succes te maken. 

Ik wens alle deelnemers, officials, pers, begeleiders, logistiek, catering en 
alle overige aanwezigen een plezierige en bovenal veilige rally toe.

Raisha Klein 

Voorzitter SARK

Uit: Sarkograaf #1 van september 1980, 

van Piem Reiziger
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WOORD VAN ONZE 

VOORZITTER:



IN MEMORIAM

Rik Schuitemaker – Maart 2020

Henk Arthur ‘Bollie’ Chin Ten Fung – April 2020

Piem Reiziger – Januari 2021

Premkumar Goerdin – Maart 2021

Henk Loor – September 2021

Sadhoe ‘Dew’ Chanekpersad – Juni 2022

Ranny de Vries – Juni 2022
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SARKOGRAAF = PIEM
DOOR: ROLAND GRASMAN

Volkomen terecht dat deze eerste 

Sarkograaf na Piem’s overlijden in januari 

2021 aan hem wordt opgedragen.

De Sarkograaf = Piem. 

Niet letterlijk. Er zijn meerdere redacteurs 

geweest. In volgorde van opkomst door de 

jaren heen: Roland Grasman, Erwin 

Emanuels, Jos Fontaine, Dieter 

Debusschere, Claudia Monsanto, Alirio 

Polsbroek en Kim Yang. Dat zijn er 

verrassend weinig in 40 jaar Sarkograaf. 

Dat komt doordat Jos Fontaine, maar 

bovenal Piem Reiziger het leeuwendeel 

voor hun rekening hebben genomen.

De eerste Sarkograaf verscheen in 

september 1980, zo’n 2 maanden nadat 

Piem de Public Relations functie in het 

nieuwe SARK-bestuur van Jan de Geus op 

zich had genomen. Piem had zelf de naam 

Sarkograaf verzonnen en werd de eerste 

redacteur. Piem had als grafisch ontwerper 

en vanuit zijn werk op de Reclame-Afdeling 

van Kersten en later bij Art Design een 

ideale achtergrond voor het opzetten van 

de Sarkograaf van design tot aan de 

drukkerij.

Het begon allemaal heel bescheiden: 6 

pagina’s dun, zwart-wit en offset gedrukt.

De kopij kwam voornamelijk van anderen: 

Jan de Geus, Jos Fontaine, Roxane Issa, 

Ernie Brunings/Frank MacDonald, de 

Reglementencommisie en Roland 

Grasman. Mijn bijdrage was het 

redactioneel en 2 rallyverslagen. Maar het 

logo, de opmaak/lay-out, evenals het 

drukproces waren allemaal in handen van 

Piem. En … Piem plaatste ook zijn eerste 

cartoon: “Autorally een keiharde 

mannensport? Kom nou!” (zie voorwoord)

Piem en Roland Grasman - 1980

Piem en Don Wielkens

De tweede Sarkograaf van januari-maart 

1981 was echter al signature Piem: foto’s 

met piemige bijschriften, de rubriek 

rallykieks, een rallykruiswoordpuzzeltje, de 

eerste Savanne Rally blues en de rubriek 

SARK-lid van de maand. Vooral deze 

laatste rubriek was in de loop der jaren 

gevreesd onder de rallyrijders. Aan de ene 

kant moest je bekend genoeg zijn in de 

rallywereld om ervoor in aanmerking te 

komen, aan de andere kant werd je upside 

down opgehangen. Hoewel de redactie 

inmiddels was uitgebreid met Erwin 

Emanuels en Roland Grasman, was het 

toch al Piem’s eigen rallymagazine 

geworden. 
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Er zouden nadien nog vele Sarkografen 

volgen en in het merendeel had Piem een 

rol. Als het niet als redacteur was, dan toch 

met een van zijn typerende grappen en 

grollen. Van zwart-wit via 3 kleuren zwart-

rood-blauw naar fullcolour. Van 6 naar 

soms wel 36 pagina’s. Wat echter nooit 

veranderde, was het moeizame proces van 

het verkrijgen van bijdragen van de leden, 

ondanks toezeggingen.

En tenslotte kwam het voortbestaan van de 

Sarkograaf ook nog eens onder druk te 

staan. Piem e-mailde mij daar in mei 2020 

nog het volgende over: “Ik heb steeds 

moeten vechten voor het lijfsbehoud v d 

Sarkograaf, want ik vond steeds weerstand 

van bepaalde medebestuursleden die 

vonden dat ‘t te veel geld kostte (het 

drukken ervan). Ik heb eens gedreigd dat ik 

uit het bestuur zou stappen als de 

Sarkograaf niet meer mocht verschijnen.”

De laatste Sarkograaf, nummer 76, 

verscheen alweer 4 jaar geleden in digitale 

vorm in oktober 2018. Ik hoop dat met deze 

Sarkograaf Savanne Rally editie 2022 de 

traditie van het hebben van een clubblad 

weer in ere wordt hersteld!

Piem heeft in zijn ruim 40 jaar SARK-

lidmaatschap grote verdiensten gehad voor 

rally minnend Suriname. Voor mij 

persoonlijk is echter de Sarkograaf zijn 

allergrootste bijdrage geweest aan ons 

rallyvolkje. Vandaar de bovenstaande titel 

Sarkograaf = Piem. 

Uit de Dolfijn Rally 1978 van 20 augustus 1978. De Dolfijn

Incognito Rit, een bol-pijl incognito. Een rit van Simone Issa en

Glenny d'Hamecourt, maar getekend door Piem.

SARKOGRAAF = PIEM
DOOR: ROLAND GRASMAN
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JAARKLASSEMENT
2019
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JAARKLASSEMENT
2019
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SARK LEGENDE: PIEM REIZIGER
DOOR: ANTOINE BRAHIM

Het is geen gemakkelijke opgave om SARK legende Piem Reiziger als mens en mati te 

beschrijven. Bij de uitvaart van Piem op 20 Januari 2021 waren er Rally toespraken van 

de toenmalige SARK Vz. Helmut Haukes en ondergetekende. Deze Sarkograaf bijdrage 

is gebaseerd op deze toespraken en geeft slechts een bescheiden beeld van een heel 

bijzondere en veelzijdige man. Aan de hand van enkele feiten en markante anekdoten, 

breng ik u terug in de tijd, waaruit een onvoorwaardelijke liefde voor onze rallysport en 

club blijkt.

Piem, Rudi Jad, Malti, Luzmila, Loeba, Glenny Piem en Evert Tjin in de groene kever 

SARK Bestuur en overige werkzaamheden.

Piem heeft vanaf 1980 circa 30 jaren in het SARK Bestuur gezeten in de functie van 

Commissaris P.R.; een functie die bij uitstek bij hem paste vanwege zijn beroep als 

Graphic Designer en vooral vanwege zijn creatieve geest. Hij maakte er zelf grappen 

over….Commissaris P.R. staat niet voor Commissaris Piem Reiziger.…maar voor 

Commissaris Public Relations!!

Besturen kwamen en werden verwisseld, maar Piem bleef als een ware rots in de 

branding in het bestuur en heeft zo mede gezorgd voor continuïteit door overdracht van 

kennis en ervaring. Zo is hij in de tachtiger en negentiger jaren een  bijzondere 

steunpilaar geweest voor de Voorzitters Jan de Geus en Leo Dalm en in latere fasen na 

2000 voor onder andere Marc Waaldijk en ondergetekende.

Piem heeft bijzonder bijgedragen aan de Reglementen commissie en vooral veel tijd en 

energie besteed aan onze SARK beginners cursussen, elk jaar weer met zeer veel 

geduld, passie en Piem-humor!! En aan het eind van de lessen was er altijd ruimte voor 

een lekker koud biertje!
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SARK LEGENDE: PIEM REIZIGER
DOOR: ANTOINE BRAHIM

Piem was ook Mister Sarkograaf…..de Manager van 

en vele jaren enige Redacteur van ons Club 

Magazine. Het begon met de eerste editie van 

de Sarkograaf in September 1980 en wij citeren de 

toenmalige SARK Voorzitter Jan de Geus:

“Door middel van dit blad, hopen wij te komen tot een 

betere organisatie, waarbij bijzondere aandacht 

besteed zal worden aan het rally rijden en vooral de 

intensivering van het contact tussen de leden…..nog 

juist voordat de SARK haar tiende verjaardag viert, 

ziet het eerste nummer van het verenigingsorgaan het 

licht. Wij menen dat met dit initiatief in een reeds lang 

gevoelde behoefte wordt voorzien. Binnen ons bestuur 

is onze P.R. man Piem Reiziger verantwoordelijk voor 

het uitbrengen van De Sarkograaf, waarin worden 

opgenomen: verslagen en uitslagen van alle rallies, 

mededelingen van het bestuur en de reglementen 

commissie, standen van het jaarklassement, 

interviews, wetenswaardigheden etc…etc..”

Piem heeft zoals wij weten hier in de loop der jaren de “hall of fame”, navigatie tips, info 

over de natuur zoals de Mauritiepalm, kaartoverzichten van de Savannes en vooral vele 

jokes aan toegevoegd! De Sarkograaf is een heel belangrijk deel van ons archief…

Sedert 1980 zijn er met in achtneming van 5 Rally-loze jaren tijdens de 

binnenlandse oorlog 75 edities geweest die Piem welhaast in zijn eentje heeft 

verzorgd.

EERSTE SAVANNE RALLY

Piem heeft rally generaties overbrugd. Hij nam voor het eerst deel aan de Savanne Rally 

in 1978, bijkans 44 jaren geleden..…toen er nog met een Calculator en schop werd 

gereden, zonder 4WD, zonder airco, zonder telefoon, zonder GPS…..zonder Google!! 

Na zijn eerste SR kreeg hij de bijnaam van: “de verdwaalde Reiziger”…..tijdens die rally 

raakte hij verdwaald in de grote BOWI (Highway) Savanne en kwam hij onwrikbaar vast te 

zitten. Het uitzetteam had ze niet gevonden en zo moesten Piem en partner de avond en 

nacht in angst doorbrengen en overleven met wat water en beschuit….

Pas de volgende dag werden zij uit hun lijden verlost. Piem leerde toen dat rally 

en dregi als een navelstreng verbonden zijn….de rally familie benoemde de plek waar hij 

vast zat tot: “Piem Las Pasi”. Wellicht is hij door dit drama later zelf een van de 

grootste dregi man’s van het rally veld geworden!!!
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UITZETTER

Piem was een rally navigator bij uitstek, die naast het rally rijden vooral genoot van het 

uitzetten van rallies in de savanne! Zijn hangmat en kampeertas stonden altijd gereed 

voor weer een uitzet avontuur. Bij veel rallies was hij hoofduitzetter en velen vonden het 

een eer om onder hem te “mogen dienen”. Ze leerden veel maar het was bovenal 

bijzonder leuk vanwege de typische Piem verhalen doorspekt van zijn kenmerkende 

humor en altijd onder het genot van een koud biertje en/of borrel.

De levensles die hij de leden van zijn uitzetteam van meet af aan voorhield, was 

gebaseerd op “het KISS principe”…. KISS…..Keep It Simple Stupid!! ….en daarmee 

bedoelde hij: “Maak de rallies niet te moeilijk….wissel moeilijke ritten altijd af met 

eenvoudige…de rallyrijders moeten niet frustreren en moeten tijd genoeg hebben om te 

genieten van de natuur.”

In 1997 mocht ik als rookie mee met een verkenningstrip naar de 

prachtige Coesewijne Savanne. De scouting groep bestond uit de cracks 

Harry Fong Hing, Roy Liong a Sang, Ruben Yang, Roel Lie en Piem. Ik zei ze dat ik het 

een hele eer vond dat ik als Libanees met 5 Chinezen op pad mocht….het antwoord zal ik 

nooit vergeten: ”Antoine..je bent een van ons…je bent een Liba-snesi!!”

Na een drukke en vermoeiende oefendag, konden wij na een ongekend overdadige 

Chinese maaltijd, zeer voldaan gaan slapen. Iedereen in een hangmat op nauwelijks een 

meter van elkaar. Binnen 5 minuten begon een welhaast oorverdovend gesnurk van 

zware zaag machines en fluit dwalingen…..

Na enige tijd kwam ik er achter dat Piem er ook wakker van lag en ik vroeg 

hem: “boi…kon je mij vooraf niet hebben gewaarschuwd???”….. hij antwoordde vanuit 

zijn hangmat zeer kalm en met duidelijk veel ervaring met zijn Chinese 

vrienden: “Antoine…je moet het leren accepteren….dit is het unieke concert van de gele 

kanaries!!”.

SARK LEGENDE: PIEM REIZIGER
DOOR: ANTOINE BRAHIM
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LESSEN VOOR BEGINNERS

Piem was een natuurliefhebber bij uitstek die zijn hart had verpand aan de Savannes…hij 

heeft veel rookies wegwijs gemaakt in de savannes. Hij deed dat met veel plezier en ging 

ook heel graag mee als wij “just for the fun” met gezin of familie naar de savanne gingen. 

Zo ook toen wij ruim 20 jaar geleden mijn zoon en 3 neefjes van 7 jaar oud de OP 

Savanne lieten zien. Wij reden zonder navigatie materiaal en ik vertelde ze dat 

Oom Piem deze 22 km brede OP Savanne uit zijn hoofd kende. Voor hun was het 

natuurlijk spannend en een geweldig avontuur en op een gegeven moment zei een van de 

neefjes met veel respect en bewondering: “Nu weet ik wat OP savanne betekent!!... het is 

de Oom Piem savanne!!” Ik zal de grote en bijzondere glimlach op het gezicht van Piem 

nooit vergeten…en ik zei: “jullie hebben groot gelijk….het is de 

Oom Piem Savanne!”.....en voor mij is dat nog steeds zo!

De rally lessen van onze SARK Guru Piem gingen tot over de grenzen….de Trinidadianen 

deden vanaf 2002 met veel plezier mee aan onze Savanne rallies….en wij werden ook 

uitgenodigd om in T&T te rijden en zelfs om een navigatie rally volgens het SARK 

reglement uit te zetten. Het is een gedenkwaardige trip geworden met 24 SARK fanaten 

en Piem was uiteraard de klos….hij moest de Trini’s met een snelheidscursus ons 

reglement bijbrengen.

Hij heeft ze van te voren gevraagd om een zaaltje….maar het werd een cafe met heel 

veel drank en lawaai….Piem keek rond en zei: “no problem”…hij klom op een trap en 

begon luidkeels in Bechan Engels zoals geen ander hem kan nadoen:

“Rally in Surinam…navigation, orientation….frustration!!” ….de Trini’s vroegen zich af wie 

deze figuur was terwijl wij haast omvielen van onze stoelen van het lachen….

SARK LEGENDE: PIEM REIZIGER
DOOR: ANTOINE BRAHIM
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HUMOR

Wat ons immer zal bijblijven is zijn typische droge “Piem-humor”. Hij was befaamd om zijn 

Limericks bij savanne rallies waarmee hij met zijn gitaar in de hand vele 

markante Sarkofielen op de korrel nam….vraag dat maar aan tante Jane – Fopspeen, 

aan die kerel Marc in het Park en nu is hij Vz van de SARK…. en wij kennen allemaal nog 

onze Loeba met zijn grote muziek Toeba!!

Wat hebben wij jarenlang plezier gehad en onbedaarlijk gelachen…wij zijn hem daar 

immer dankbaar voor.

SLOT

Piem heeft enorm veel voor onze club 

betekend. Zijn inzet, loyaliteit, 

doorzettingsvermogen en warme liefde voor 

de SARK zijn onmiskenbaar. 

Vanaf hij ziek werd en tot het laatste moment 

heeft hij nog hard gewerkt aan zijn legacy uit 

liefde voor onze club. Hij heeft vele markante 

momenten uit onze geschiedenis vastgelegd 

op Facebook en onze website.

Wij zijn blij dat wij Piem al bij in leven zijn 

hebben gehuldigd. Enkele jaren geleden 

hebben wij hem vanwege zijn enorme staat 

van dienst benoemd tot Erelid van onze club. 

De prachtige herinneringen aan Piem zullen 

wij als een warme brasa blijven koesteren.

Inmiddels hebben wij na 2 Covid jaren de 

rally-draad weer opgepakt….wij zijn het aan 

Piem verplicht om in zijn geest, ons met 

evenveel liefde en gedrevenheid te blijven 

inzetten voor onze sport.

Antoine Brahim.

SARK LEGENDE: PIEM REIZIGER
DOOR: ANTOINE BRAHIM
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ALGEMENE AANWIJZINGEN (AA) 

Algemene organisatie:  
De ISUZU SARK SAVANNE RALLY 2022 POWERED BY GOw2 wordt georganiseerd door de Surinaamse 
Auto Rally Klub en wordt gesponsord door Fernandes Autohandel N.V. en GOw2 Energy Suriname 
N.V.

Technische organisatie: 
De ISUZU SARK SAVANNE RALLY 2022 POWERED BY GOw2 (SR2022) wordt dit jaar voor de 44e keer 
georganiseerd door de Surinaamse Auto Rally Klub (SARK).   

Het organiserend team:  
Hoofduitzetter: A.W. Brakke 

Overige uitzetters: Ratan Kalka, Henk Ramnandanlal, Bert van den Broek, Jayant Giasi, Kavish 
Mohadin, Marcellino Chen en Pradeep Oepassie 

Narijders: Anne-Greet Dilweg en Marjon Ferrier-Dilweg 

Logistiek: Gerard Roemer en Jeffery Lee 

Start: Debby Arlaud 

Telcommissie: o.l.v. Kim Yang en Lucius Wouden  

VTC-bemensing: o.l.v. Joan Lo Fo Wong en Simone Issa 

Postbemensing: o.l.v. Joan Lo Fo Wong 

Fourage: Ling’s Kitchen  

Protestcommissie: Marjon Ferrier-Dilweg en nog twee door het SARK-bestuur aan te wijzen SARK-
leden.  

Teach-in:  
De Teach-in van de ISUZU SARK SAVANNE RALLY 2022 POWERED BY GOw2 wordt gehouden op 
maandag 7 november 2022 om 19.00 uur bij Fernandes Autohandel aan de Keizerstraat 107-115 te 
Paramaribo.  

Start:  
Route 1 start op vrijdag 11 november 2022 om 20.00 uur op het Onafhankelijkheidsplein te 
Paramaribo. Deelnemers dienen zich uiterlijk 30 minuten vóór hun starttijd aan te melden bij het 
startbureau. De festiviteiten rondom de start vangen aan omstreeks 19.00 uur.  

Route 2 start op zondag 13 november 2022 om 06.45 uur op de overnachtingsplek in de savanne. 

Finish:  
Deze vindt plaats te Beergarten Wan Bon (Biri) aan de Wilheminastraat 19/Hoek Hofstede Crullaan 
te Paramaribo op zondag 13 november 2022 omstreeks 15.30 uur.  
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UITZETTEN SR2022
FOTOREPORTAGE

2827



28



Mijn eerste kennismaking met de rally wereld was de drie cursus dagen voor de CoNirally. Ik had 

totaal geen idee wat er mij te wachten stond. Dit omdat ik heel abrupt heb besloten mee te doen 

met de rally en ik mij dus nooit erin heb verdiept. Een vriend van mij belde mij op en gaf aan dat 

hij ons had ingeschreven voor een leuke rally en voegde eraan toe dat ik weinig keus had omdat 

hij ons al had ingeschreven. Verrast gaf ik ook direkt aan dat het me een heel leuk idee leek, 

omdat ik van nieuwe uitdagingen hou en het leek mij wel interessant.

De cursus dagen waren voor mij wel verrassend omdat ik niet zoveel informatie had verwacht. Op 

de eerste dag kreeg ik te horen over het Sark reglement, die ik zo snel als mogelijk toen heb 

gekocht. In eerste instantie had ik verwacht dat er drie dagen waren aangegeven, omdat de groep 

zo groot was en het daarom verdeeld was over drie dagen. Al snel zag ik waarom er drie dagen 

nodig waren en terecht, de informatie was best veel. Maar de theorie werd wel heel goed 

overgedragen, waar het nodig was werden er vragen beantwoord en ze stonden wel altijd open 

voor vragen. Er werden tijdens de lessen ook een aantal oefeningen gegeven wat ook heel wat 

heeft geholpen. De derde cursusdag was er een heel klein beetje minder enthousiasme bij mij 

puur om het feit dat het op een vrijdag avond werd gehouden😊, maar erna was ik natuurlijk wel 

opgelucht dat ik wel ben geweest.

We hebben voor de eerste keer gekozen om mee te doen met de tourklasse, omdat dit allemaal 

helemaal nieuw voor mij zou zijn. In de korte tijd dat ik me heb kunnen voorbereiden, heb ik wel 

alle theorie kunnen doornemen, natuurlijk was ik nerveus omdat ik me af vroeg als ik niet meer 

moest oefenen. We hebben wat voorbereidingen gedaan en geprobeerd alles mee te brengen 

aan de tools die we konden gebruiken. Wat we hieruit al hebben kunnen leren is dat een 

tablethouder onmisbaar is. Zo en nu stonden we bij de start in Coronie, we werden ons eerste 

routeboek aangegeven en verwachtbaar was het echt even ontcijferen hoe we de theorie 

moesten toepassen. Gelukkig voor ons mochten we wat mooie plaatjes zien om ons wegwijs te 

maken. We hebben een heleboel nieuwe plaatsen van Coronie en Nickerie mogen zien en echt 

genoten van ons sightseeing bij luchtfoto’s puntenrit. We hebben hier en daar wel wat 

moeilijkheden gehad met het ontcijferen en het combineren met de tools die we hadden. Er kwam 

een bepaald punt waar we wel echt vermoeid waren van de lange rit en we door een klein 

incident gestopt zijn bij een supermarkt. Dit heeft ons wel ervaring opgedaan en ons een les 

geleerd, want hierdoor kwamen we ons vtc te missen. We kunnen er naderhand alleen maar om 

lachen hoor, leuke ervaringen erbij gehad en ook kennis opgedaan. Tot slot wil ik zeggen de 

organisatie top was van begin tot eind en er komt zeker wel een vervolg, maar nog niet klaar voor 

de Savanne.

Keith

MIJN EERSTE ERVARING
DOOR: KEITH
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Als SARKlid van het eerste uur had ik met diverse navigators eenmalig of langere tijd 

rally’s gereden. En toen werd het Piem. Piem was mij eerder duidelijk opgevallen bij een 

Billiton Rally. Bij sluiting waren hij en zijn maat zoek .  Als uitzetters organiseerden wij een 

zoekexpeditie richting Affobakkaweg; in die omgeving was zijn team voor het laatst 

geregistreerd. Het verdwaalde  team was gelukkig ruim voor donker gevonden. Rudie 

Jessurun, toen ook rallyrijder en arts bij de Billiton Maatschappij, bedacht  spontaan de 

naam, de Verdwaalde  Reiziger .

Tijdens het nakaarten op een rally uitslag moet ik Piem benaderd hebben of wij het als 

team konden uitproberen. Dat was OK en dat werd een deal tot ik eind 1991 uit Suriname 

vertrok. Piem had een can do-mentaliteit. Het klikte gelijk. Ik had een rally auto met vast 

ingebouwde apparatuur, Piem had zijn eigen benodigdheden. Onze namen prijkten 

permanent verstickerd op de autoportieren! Als ik in het buitenland was had Piem de 

beschikking over de rally auto voor het uitzetten, het scouten en/of het narijden van rally’s; 

zo hoog stond het rally-belang bij ons in het vaandel!

Toen ik rally coördinator Billiton Rally werd, was Piem uiteraard een vaste maat in ons 

uitzetteam. Bij rust, toevallige stops en vergelijkbaar,  werd bij Piem vaak gevist over 

situaties, mogelijkheden en meer. Als de controlekaarten nog in bezit waren wist Piem 

meestal op zijn eigen joviale manier het een en ander te omzeilen! Piem werkte als een 

magneet. Piem had een divers netwerk en met zijn charisma kon er veel bereikt worden. 

Nog altijd een must in het rallygebeuren, denk ik.

Piem was voor mij een zeer hoog gewaarde rally partner, zoiets als mijn navigator for 

ever! Bij mijn bezoek aan Suriname begin 2020 mocht ik Piem meerdere keren 

bezoeken. Ja, ik benadruk dit voorrecht. Heel emtioneel was het. Wij hebben heel veel 

verhalen kunnen ophalen. Aan zijn verzoek om foto’s en ander materiaal uit onze periode 

kon ik helaas niet voldoen. Door mijn vele verhuizingen was het een en ander niet meer 

aanwezig.

Piem en Don Wielkens op weg naar Coesewijne Laatste keer op bezoek bij Piem (2020)

NAVIGATOR: PIEM REIZIGER
DOOR: DON WIELKENS
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HET VERDWIJN VERHAAL
DOOR: PIEM REIZIGER (UIT SARKOGRAAF #13, 1984
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HET VERDWIJN VERHAAL
DOOR: PIEM REIZIGER (UIT SARKOGRAAF #13, 1984
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PIEM REIZIGER
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PIEM, BEDANKT!
Jouw SARK familie

Colofon
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Lay Out

Anne-Greet Dilweg

Bestuur SARK 2022-2023

Raisha Klein -Voorzitter

Oliver Smith –Ondervoorzitter

Navin Gangaram Panday -Penningmeester

Jurian Amatsahip -Secretaris
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Ameet Binda -Commissaris

A.W. Brakke -Commissaris 34


