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De meest dynamische club van het land

Woord van de voorzitter

Het verlof is voor de meeste van ons weer voorbij en de dagen worden als flink korter en ook de 
laatste mobiele activiteiten van dit jaar zitten er aan te komen.
Langzaam maken we ons klaar voor de winter en dan kunnen we onze oldtimers weer voor enkele 
maanden op stal zetten.
Voor de leden van de raad van bestuur is het jaar echter nog niet voorbij. We zullen nog deelnemen 
aan de beurzen van Mechelen, Brussel en Kortrijk. Ook komt de periode eraan dat we moeten 
beginnen nadenken wat we volgend jaar aan onze leden gaan aanbieden. Welke rit gaan we nu 
uitstippelen, welk museum gaan we nog bezoeken, gaan we nog eens ergens samen eten, gaan 
we nog een reis naar het buitenland plannen ? Dus, voor de bestuursleden is dit alles behalve een 
kalme periode. We zullen er dus de volgende maanden voor zorgen dat  we ook voor 2017 weer 
een goedgevulde activiteiten kalender kunnen aanbieden.
Voor wat de toekomst van onze hobby betreft zijn tot de dag van vandaag nog een hoop onze-
kerheden. De geruchtenmolen draait al wel op volle snelheid maar definitieve beslissingen zijn 
er nog niet genomen of toch nog niet officieel gecommuniceerd. We zitten dus nog altijd met 
vragen zoals, wanneer wordt de leeftijd van onze oldtimers opgetrokken naar 30 jaar ? Komt er 
een overgangsperiode wat betreft de fiscaliteit van de reeds ingeschreven voertuigen van 25 jaar 
tot 30 jaar als de leeftijd wordt opgetrokken? Komt er een keuring voor de oldtimers ingeschreven 
met een O-kenteken ? Kunnen we nog met onze oldtimer een bepaalde stad doorrijden nu er 
een lage –emissiezone is ingesteld door het stads- of gemeentebestuur en indien ja vanaf welke 
leeftijd en indien nee  welke financiële boete hangt ons dan boven het hoofd ? Op de meeste van 
deze vragen is er momenteel niemand die hierop een juist antwoord kan geven. Het enige wat 
ik weet is dat de BFOV al de dossiers in verband met deze vragen opvolgt en probeert voor de 
oldtimerliefhebber een zo gunstig mogelijke regeling van de verschillende overheden te bekomen. 
Dit is een zeer complexe situatie omdat  er voor bepaalde materies op nationaal en voor andere 
op regionaal en voor nog andere zoals de emissiezones op stedelijk of gemeentelijk vlak moet 
onderhandeld worden.
Vooral de maatregelen wat betreft de lage emissiezones kunnen voor de toekomt van onze hobby 
zware gevolgen hebben. Elk stadsbestuur of gemeentebestuur heeft het recht om een emissie 
zone in te stellen en de omvang ervan te bepalen. Gaat het ooit zo ver komen dat als we op ons 
GPS toestel de gewenste  bestemming ingeven , we vooraf de leeftijd van het gebruikte voertuig 
moeten ingeven en misschien ook nog de euro-norm wat betreft emissie  en dat we reeds voor 
dat we vertrekken de boodschap krijgen dat de door ons gekozen bestemming met dit gebruikte 
voertuig ofwel helemaal niet bereikbaar is of alleen mits de betaling van een boete of het vragen 
van een toelating om door de zone te rijden.
Besluit van dit betoog is dan , hoe zullen we in de toekomst onze rondritten moeten uitstippelen? 
Het zal er niet gemakkelijker op worden.
Maar laten we  voorlopig alles niet te zwart inzien en nog genieten van de activiteiten die op de 
kalender staan.

Jean Verbakel
Voorzitter
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Tel. 03 760 10 10
Walgoedstraat 1 • 9140 Temse

www.drukkerijvd.be

D R U K K E R I J

TE KOOP AANGEBODENTE KOOP AANGEBODEN
DKW Munga 
leger jeep  
bouwjaar 1960,  
Belgische papieren.   
Tel: 03 482 37 30.

Mercedes 300TD
bouwjaar 1979
automatische versnellingsbak
motor volledig gereviseerd
carrosserie en interieur vernieuwd.
Tel   011 64 44 40.

TE KOOP GEVRAAGD
1) Nieuwe of revisie versnellingsbak 

voor Wartburg 311, bouwjaar 1960.   
Tel 03 482 37 30.

2) Onderdelen voor Mercedes Ponton 1955-1962.  
Alles mag aangeboden worden  
op telefoonnummer: 011 64 44 40

16 mei
2016

te koop
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16 mei
2016

Affligem run

Verslag Affligem run

Op 2e pinksterdag, onder de stra-
lende zon die men gewend is bij 
een organisatie van de Geroni-
mo’s, verzamelden zo’n 100 mi-
litaire oldtimers zich voor de 14e 

editie van Geronimo’s Affligem Run. Het zou een prach-
tige dag worden voor zowel de 250 deelnemers in hun 
voertuigen als de meer dan 4000 bezoekers die kwamen 
kijken.

Deelnemen aan de Affligem Run is gratis voor iedereen 
met een militair voertuig van voor 2000. Het volstaat dat 
je vooraf doorgeeft dat je gaat meerijden om de road-
book, lunch en drankjes te krijgen. Je mag dan ook niet 
te lang wachten om je in te schrijven. Vol is immers vol. 
Meer dan 100 deelnemers laten de Geronimo’s niet toe 
omwille van de veiligheid en de werkbaarheid.

Bij de start te Affligem, de thuisbasis van de Geronimo’s,  
geven de meeste deelnemers wel 10 euro per voertuig. 
Daardoor, maar ook dankzij de sponsors, kan Geronimo 
dit event blijven organiseren én Kom Op Tegen Kanker 
ondersteunen.

Langs de mooiste wegen van de streek reden de deel-
nemers dit jaar op individuele basis een eerste roadbook 
richting middagstop. Onderweg was er een heuse fotos-
hoot voorzien voor alle deelnemers met hun voertuig en 
later op de voormiddag trakteerden de Geronimo’s hun 
gasten op een aperitiefje. 

Rond de middag kwamen de eerste deelnemers aan te 
Ternat waar intussen de randanimatie al volop kijkers lok-
te. De Geronimo’s hadden er dit jaar de Patrouilleurs bij-
gehaald. Die groep reenactors, gespecialiseerd in WO1, 
heeft de grootste bestaande collectie van WO1 materi-
aal. Bezoekers kregen een originele Ford T ambulance te 
zien, een bureauwagen, een veldsmidse waar ter plekke 
in gewerkt werd en natuurlijk ook een veldkeuken waar 
soep werd gemaakt volgens een recept uit WO1 en waar-
van de bezoekers konden meesmikkelen. 

De 250 deelnemers kregen een warme maaltijd en een 
drankje voorgeschoteld en konden voor de namiddag zelf 
beslissen wat ze wilden doen. Naast de levende tentoon-
stelling uit WO1 was er in Ternat die namiddag immers 
een bloemenstoet, waarin een paar van onze voertuigen 
meereden. Wie liever niet door dikke rijen toeschouwers 

Vervolg zie pagina 4
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5 juni
2016

reed kreeg de kans een 2e roadbook te volgen richting 
een site met gerestaureerde bunkers uit WO2. Wie de 
bunkers bezocht was net op tijd terug om de fly by te zien 
van 2 museumstukken uit het museum Stampe & Verton-
gen te Deurne. Die kleurrijke tweedekkers uit het interbel-
lum boden niet alleen aan de bezoekers van de Affligem 
Run een waar spektakel. De 2 sponsors aan boord zagen 
het hele event vanuit de lucht en konden naar ons zwaai-
en terwijl ze een unieke ervaring beleefden. Intussen reed 
onze Half Track uit WO2 de hele namiddag rondjes met 
enthousiaste bezoekers en bezorgde hen zo een verhaal 
om thuis mee uit te pakken.

Rond 18u werd een plezante, 
drukke en zonnige dag afgeslo-
ten met een paar frisse pinten. 
De reportage die Ring TV kwam 
maken, was de dag nadien te zien 
op TV en nu nog steeds op de site 
www.ringtv.be. 

Rest er nog die ene vraag … wan-
neer komt er een 15e editie?

Verslag en foto’s: Tim ‘t Kindt
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5 juni
2016 Jos Smeets richtte op 5 juni   de 

1°Noord –Limburgse 0ldtimer 
rondrit in.

Het was prachtig weer, de rond-
rit was voor iedereen toeganke-
lijk.  Jos had veel reclame ge-

maakt voor de rit en vele V.V.K. leden hadden de weg 
naar Bocholt gevonden.  Dus:  heel veel deelnemers, die 
duidelijk genoten van de rit in bolleke-pijl opgemaakt en 
terug te vinden in een  duidelijk en mooi roadbook.

Het was een prachtige dag met zeer goed weer, de rit 
was prachtig en iedereen was tevreden.

Na afloop mocht iedereen een korte vragenlijst invullen, 
waarin gevraagd werd wat ze van de rit vonden.  De ant-
woorden ware zeer positief, dus op naar de 2e editie vol-
gend jaar Jos!

Verslag:  Theo Rutten.
Foto’s: Jos Smeets

Rondrit Bocholt
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Verslag Puzzeltocht

Op Zaterdag 11 Juni hadden we 
de puzzelrit van V.V.K. Lommel.

Een rit op een zaterdag dat is niet 
gebruikelijk. Vorig jaar hadden we 

de chocolade oldies rit, georganiseerd door Edwin, met 
bezoek aan het Mercedes museum, en dat was een suc-
ces.

Deze keer werd de rit volledig georganiseerd door 2 da-
mes ,Ria en Cindy,

En  deze 2 straffe madammen hadden ook een straffe rit 
op papier gezet.

Nog nooit hebben we zoveel tijd in de voorbereiding van 
een rit gestoken, de rit starten in De Witte Haas een ta-
verne in de bossen van Retie en leiden ons via mooie 
binnenwegen naar Nederland, daar werden we rond de 
middag verwacht in Reusel in een pannekoekenboerde-
rij,daar konden we kiezen uit 8 soorten reuzenpannekoe-
ken, zo groot dat sommige ze maar half op konden.

Na ons buikje rond te hebben gegeten, ging de rit verder 
via landelijke wegen door het groen ,met ondertussen 
nog een tussenstop op een mooie parking in de bossen, 
hier werden we verwend met gebak, en konden we onze 
dorst lessen, het was hier zo gezellig dat iedereen hier 

Puzzeltocht

11 juni
2016

19 juni
2016een uurtje vertoeft heeft ,maar we moesten verder want 

we werden verwacht in Valkenswaard

in een ijsboerderij waar we ter afsluiting konden genieten 
van een ijsje, onderweg werden in het roadbook enkele 
vragen gesteld ,iedereen had goed zijn best gedaan want 
bijna iedereen

had de vragen goed beantwoord, maar er was nog een 
afsluitende vraag ,hoeveel snoepjes zaten er in de glazen 
bokaal die de V.V.K op de beursstanden heeft staan, dat 
werd gokken maar

Anatool  Valcke zat er het dichtste bij en ging met de prijs 
naar huis .

Om 6 uur werden we verwacht in restaurant Etenswaard 
in Valkenswaard, waar we 2 uur konden genieten van een 
buffet.

Na afloop was iedereen zeer tevreden, vele deelnemers 
kwamen na afloop hun lof betuigen: “nog nooit zo’n 
mooie rit gereden”, “zeer lekker gegeten”, “zeer gezellig”.

Proficiat Ria en Cindy voor deze prachtige rit.

Verslag: Theo Rutten

Foto’s: Rina Gielen
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Verslag Eurospar Classic

Het is al voor de 3de maal dat we 
deelnamen aan deze prachtige 
organisatie.

Want elk jaar worden we verrast 
met de talrijke aanbiedingen op de tussenstops.

Dit jaar konden we onze auto`s plaatsen op het voetbal-
veld, omringd door tenten en een podium.

Het was aanschuiven bij de inschrijving, voor een ral-
lyplaat, roadbook en de nodige consumptie bonnetjes, 
de groep wordt elk jaar maar groter.

Vertrek 12 uur met de presentatie van de voertuigen en 
een jury die de mooiste of origineelste voertuig ging uit-
kiezen.

Onze roadbook bracht ons naar Spar Halen waar we kon-
den genieten van friet, cava en frisdrank. De rit ging ver-
der naar Bolderberg waar we een ijsje en frisdrank moch-
ten ontvangen. Daar konden we ook Schepers Wheel 

Eurospar  Classic

19 juni
2016 Service bezoeken waar op vakkundige wijze uitleg werd 

gegeven over banden en het lakken van velgen. 

Hier had men gezorgd voor een pakketje per deelnemen-
de auto.

Verder ging richting Bokrijk waar ons een hapje en een 
drankje werd aangeboden, en nu terug naar ons vertrek-
punt Schoonderbuken voor onze lekkere BBQ, en om te 
genieten van de muzikale omlijsting. 

Om 18 uur werden de prijzen uitgedeeld o.a. 2 ballon-
vluchten. prijs voor mooiste of origineelste voertuig, en 
een 30 tal andere prijzen door loting.

Voor we huiswaarts keerden ontvingen we nog een pak-
ketje van damhert.

Proficiat aan de organisatie.

We zijn een volgende keer weer van de partij. 

Verslag: Een tevreden deelnemer.

Foto’s: Dolf Manfredi
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Verslag avondrit  
Mechelen

Allereerst willen wij de jonge 
kuikens van Mechelen proficiat 
wensen met hun zeer geslaagde 
eerste rit, spijtig van het slechte 

weer, maar ja niks aan te doen.

Er waren vele deelnemers van her en ver aanwezig bij het 
vertrek aan de Utopolis te Mechelen, waar we juist voor 
het vertrek onze eerste regenvlaag kregen en de cabrio’s 
dicht werden gedaan, kleine briefing van de opperkloek 
en een attentie voor zijn kuikens en wij allen dan weg.

De rondrit was zeer goed uitgestippeld en aangegeven 
om niet verloren te rijden, enkel een supplementair rond-
ritje voor de ingang van het ziekenhuis, kregen we nog 
een volgende regenbui midden de bossen, waar wij op 
een zeker moment niks meer zagen van de weg en ob-
stakels, en zijn blijven staan tot er meer zicht was. Dit 
moet ook een zeer mooie tour zijn met mooi weer, door 
al de bosjes lang de grote villa’s heen die er te zien wa-
ren, maar wij zijn er toch ook geraakt op de eindstop, tot 
op het einde heeft het blijven bliksemen en donderen wel 
zonder regen

Wij zouden zeggen aan vader kloek en zijn kuikens dat ze 
zeker zo moeten voortdoen met rondritten uit te stippe-
len, maar dan toch eerst eieren leggen en naar de zusters 
brengen voor het goede weer

Proficiat,

Verslag: Johan en Josiane Rooselaers

Foto’s Niels Pelgrims

23 juni
2016

20 juli
2016

avondrit Mechelen
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20 juli
2016

Marilyn Monroe

Marilyn Monroe  
op bezoek in Peer

Op 20 juli 2016 was er te Peer een 
Amerikaanse dag. Marilyn Mon-
roe was er te gast, zij werd rond-
gereden door Jos Lodewijckx in 

zijn Mooie Ford Thunderbird en Luc Willems was de per-
soonlijke bodyguard.  Zoals u kan zien op de foto’s hield 
Luc voor haar de deur van de auto open, hielp haar met 
instappen en maakte de weg vrij.  Dit was echt een kolfje 
naar zijn hand.

Verslagje en foto’s: Theo Rutten
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Verslag BBQ Mechelen

Op 23 juli waren we, als afdeling 
Mechelen, uitgenodigd voor een 
BBQ bij Niels thuis. Als aperitief 
hadden Lieve en Patricia voor een 
lekkere witte sangria gezorgd met 

lekkere stukjes fruit. De BBQ zelf werd verzorgd door een 
traiteur die naast lekker sappig vlees ook voor groentjes 
en sausjes had gezorgd. Als randanimatie was er muziek 
van allerlei genres op de achtergrond. 

Het was een gezellige avond met een pissende man te-
gen de haag (we noemen geen namen) en als dessert 
kregen we van de mama van Niels nog een lekkere cho-
comousse.   Het weer was ons gunstig gezind want on-
danks de aangekondigde onweersbui is het droog en 
warm gebleven. 

Iedereen is met een goed gevulde maag terug naar huis 
gekeerd en de laatste mensen waren pas in de vroege 
uurtjes terug thuis.  Het is zeker voor herhaling vatbaar  ;) 
dit is vooral geen hint naar Niels toe... 

Verslag: Valerie Verbakel

Foto’s: Niels Pelgrims

23 juli
2016

BBQ
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ford mustang

Waarom heb ik een Mustang gekocht?

We gaan terug naar de maand April in het jaar 2005... 

In april verjaar ik, en in 2005 wordt ik er... jaja... 60 ! Dus 
denk ik, en terecht: ik ben ook een “oldtimer” nu. 

En... dan zou het wel eens leuk zijn om zelf met een old-
timer te gaan rijden, want als ik nog 10 jaar wacht, dan 
moet ik er misschien ook niet meer aan beginnen... je 
weet nooit wat morgen brengt...! (Intussen, als ik dit pu-
bliceer, zijn we al 11 jaar verder in augustus 2016, maar... 
lees verder ...in april 2005...)

Toeval wil, dat een door mij verhuurde garage leeg kwam 
te staan (de huurders gingen verhuizen). Tweede toeval 
wil, dat ik mijn volledige serie Suske & Wiske (stripverha-
len) had verkocht, die ik al vele jaren had, en met originele 
eerste-druk boekjes er ook bij. Dat was dus ook een fi-
nanciële meevaller.

Dus de drie punten bijeen, 60 jaar, beschikbare garage 
en wat centjes op overschot, hebben mij de beslis-
sing doen nemen om een oldtimer te gaan ko-
pen.

Ik kende wel wat van automechaniek 
in het algemeen, maar niets van old-
timers.

Dus ik op zoek naar een Triumph TR-3A. 
De reden daarvoor is, dat ik in de jaren 60 
(1965 om precies te zijn), zo een karretje heb 
gehad, en dat was een plezier om mee te rijden. 
Maar nu, 40 jaar later (2005), ben ik zo gewoon 
om met een automaat te rijden (mijn “daily drivers” 
waren/zijn automaat...), dat ik het niet zag zitten om 
terug met een handgeschakelde bak te rijden. Waar-
om het moeilijk maken als het gemakkelijk (automatisch) 
ook gaat... (automaat rijders zullen dit beamen !)

Maar dat was onbegonnen werk om een Triumph TR-3 te 
vinden met automaat... dat bestaat gewoon niet !

Daar ging mijn droom... dus naar een ander merk gaan 
zoeken, en de MG kwam op de tweede (keuze) plaats.

Maar een MGA... vergeet het... niet in automaat ! Een TF 
of TD helemaal niet. Uiteindelijk toch een MGC gevonden 
in Nederland, met een automaat, maar dat was in de om-
geving van Zwolle... nogal ver vond ik.

Ook om hem in te voeren, deden mij beslissen om dat 
maar niet te doen.

Uren, dagen en weken op het internet gezocht, in alle 
mogelijke verkoop-sites, maar niets naar mijn goesting te 
vinden. Wel enkele mooie Jaguars, met automaat, maar 
dan kwam ik met mijn Suske & Wiske’s niet toe (nu ook 
niet natuurlijk...).

De Jaguars, Aston Martin, Mercedes en ander fraais wa-
ren wel even over mijn budget, en soms nogal veel !

Een Cobra, ja, dat was het ! Niet te groot, sportief...en 
snel ! Zodoende, ik naar de kanten van Meer (aan de NL 
grens), waar er per toeval een opendeur was van (ik ben 
niet meer zeker van het merk...) DAX. Daar aangekomen 
stonden de Cobra bouwkits al te blinken, maar bij na-
vraag was het momenteel ook onmogelijk een reeds ge-
bouwde, en met automaat, te leveren. Ik moest zelf een 
chassis kopen, en de motor, en dan zouden zij er een 
Cobra kitcar rondbouwen, maar van prijs zal ik hier maar 
niet spreken. Resultaat: geen Cobra.

Een buurman heeft een mooie Corvette, en ja, dat zou 
nog passen bij mij... een prachtige Corvette uit de jaren 
60...!

Ik dus naar een oldtimer dealer in Westerlo (had hem op 
het internet gevonden), en naar de Corvettes gaan kijken, 
en ja hoor, dat was mijn goesting wel. Na wat rondlopen 
vond ik de “Vette” naar mijn goesting (een knalgele) en 
vroeg of ik er eens mocht inzitten, en ja, dat was geen 
probleem.

Ik zette mij in de Corvette, en dat zat als gegoten. Wel 
niet veel zicht naar achter, maar ja, met een Corvette rij 
je vooruit, dus...
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De pook van de automaat lag goed in de hand, het in-
terieur was nog heel goed, en roest kan bijna niet want 
een Corvette is van kunststof. Dus dat zag er goed uit. Ik 
wilde de motor ook eens bekijken, en wou uitstappen... 
maar dan.... ik moest bijna hulp inroepen, want geraakte 
er niet meer uit ! Mijn stijve knoken en mijn dik buikje... (de 
borstspieren zijn wat naar beneden gezakt...) en ik ben 
ook niet van de sportiefste... en ja daar zat ik !

Ik heb er mij dan maar “uit gerold” en op de grond laten 
vallen... en dan recht gekropen... GEEN ZICHT !!!! (Jaja 
lach maar, komt bij jullie ook nog !)

Dus dacht ik: als ik eens een “terrasje” ga doen, en kom 
daar met mijn blitse Corvette aan, en moet mij op de 
grond laten vallen om er uit te geraken... nee, dat kan 
niet ! 

Even met de verkoper gesproken, en die raadde mij een 
Mustang aan, ook een sportieve auto en die toch wat ho-

ger was, en gemakkelijker om in en uit te stappen. Ik heb 
die raad opgevolgd, en eens in een Mustang gaan zitten, 
en ja hoor, er in en er uit zonder (veel) problemen....

De volgende dagen eens met wat vrienden gepraat, en 
per toeval was ik in Zolder op het circuit, en ben zo bij de 
Mustanggarage terecht gekomen.

Die had een mooie 66er staan, maar moest nog wat in 
orde gemaakt worden. Hij heeft mij een prijs gemaakt, 
die zeer aanvaardbaar was, maar het enige probleem 
was, dat het een maand zou duren eer hij kon geleverd 
worden, en dat gaf de doorslag om hem daar maar niet 
te kopen. Het was intussen al juni 2005, hoogzomer, en 
ik stond te popelen om te kunnen rijden (cruisen...) met 
mijn Mustang, dus nog een maand wachten... nee, dat 
kon niet.
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Laat ik ook zeggen dat ik in die tijd het verschil niet kende 
tussen een 6L en een V8, een 66 of een 67... het waren 
allemaal Mustangs voor mij !

In de jaren 60 gingen wij altijd samen uit met een groepje 
vrienden, en ik reed toen met een Ford Cortina GT, nog 
enkele andere vrienden hadden een Mini Cooper, een 
Alfa Romeo, dan de Simca Rally en de NSU TT, en er was 
er ook een met een Mustang. 

Toeval wil, dat een zekere Louis N, een vriend waar we 
vroeger mee uitgingen, de vader is van Franky N, de be-
roemde (of beruchte) Mustangdoctor uit Deurne.... Even 
internet en Google op, en ja: de Mustangdoctor...

Dus ik een afspraak gemaakt, en daar aangekomen naar 
een Mustang gaan kijken in zijn stalplaats. Daar stond, 
onder het stof, een zwarte 67 GTA cabrio. Nu had ik er 
nooit aan gedacht een cabrio te kopen.

In de auto kon ik niet kijken want de deuren gingen bij-
na niet open omdat er andere wagens en rommel in de 
weg stonden, maar hij startte de Mustang, met de V8-289  
motor.... en ik was verkocht !!! Was dat een “sound”...! Ik 
“hoorde” de motor niet, maar ik “voelde” hem, de vibra-
ties, het geronk... ja, “dat” was het wat ik moest hebben ! 
(wie ook een V8 heeft begrijpt wat ik bedoel !)

We zijn naar Franky thuis gereden, en hebben de ver-
koopsovereenkomst gemaakt en een voorschot gegeven 
op de aankoop.

Nadat Franky nog enkele herstellingen had gedaan (ben-
zinevlotter, nieuwe vloertapijt), waren de documenten 
klaar, even naar de technische controle en op 24 juni 
stond hij in mijn garagebox. Dan had ik er effectief zelf 
nog geen meter mee gereden !

Op 1 juli (nog steeds 2005) waren de platen in orde, ook 
de verzekering... en ik kon bollen met mijn nieuwe aan-
winst !

Intussen ben ik al goed bekend (of is het ook berucht ?) 
in het Mustangwereldje, zowel in België als in Nederland.

Ik ken nu ook al wel het verschil tussen een 6L en een 
V8....en zeker de 10 grootste verschillen tussen een 67 en 
een 68er Mustang.

Dat was het Mustang verhaal en ook de reden dat het 
geen Corvette verhaal is geworden !

Intussen heb ik al 11 jaar het genot en plezier van het 
Mustang rijden ontdekt... het is een verslaving en een 
“kick”... 

Zo erg... dat ik zes jaar geleden (2010) nog een Mustang 
heb bijgekocht, door de meesten onder u bekend als “de 
24”, de knalgele ’68 met supercharger. Hij heeft in het 
vorige boekje gestaan, samen met de foto van mijn “24 
Cortina” uit 1966...

Het is een volledig gerestaureerde (en gemodificeerde) 
Mustang, (niet zelf gedaan...) maar ook een volledig ander 
verhaal.

Intussen is de 67 GTA cabrio verkocht, en rij ik nu met de 
gele 24 van 1968...

In mijn 71 jarig bestaan, een van mijn meest voldoening 
gevende hobby’s...!

Het kunnen sleutelen en prutsen, het naar de meetings 
gaan en rondritten meerijden, en het gebrom van de vijf 
liter V8... dat is genieten, zeker met mooi weer !

Het is wel een dure hobby, een benzineslurper, de on-
derdelen, het onderhoud enz... maar als vrolijke vrijgezel 
is het een plezier om daar mijn centjes aan uit te geven... 
wat doe je er anders mee ???

Emiel Sterckx

Mustang Forever ! 

(tot ik een TR-3A automaat vind uiteraard, ja dan..............)
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SHOP

Ook de leden van de meest dynamische club van het land 
kunnen zich op rondritten of op beurzen gemakkelijk la-
ten “Herkennen” tussen de menigte door het dragen van 

Na een tijdje niet meer op voorraad 
te zijn geweest kunnen deze opnieuw 
door onze leden bestelt worden om op 
hun wagen/(s) te plaatsen.

Kostprijs : 25 €

Te verkrijgen via uw regioverantwoor-
delijke op de babbelavonden. Bij ver-
zending dienen wij 5 € kosten aan te 
rekenen.

Voor de mannen gaan de maten van alle kledij van Small 
tot 5XL, voor de vrouwen gaat het van Small tot 2XL, een 
3XL is ook mogelijk op aanvraag en de prijs is bij deze 
ook duurder.

Hoe bestellen?  Via uw regioverantwoordelijke.  Graag 
volgende vermelden: naam en voornaam, lidnummer, 
type kledij, man of vrouw en leveringsadres.

Deze bestaan zowel in heren als vrouwenmodellen :

de nieuwe (sinds medio 2015) clubkledij die zij via de club 
kunnen aanschaffen. Ze kunnen besteld worden via het 
secretariaat of op de babbelavonden.

Kledij

De VVK carbadge

De prijzen voor de kledij man of vrouw zijn :Softshell vesten: 60 Euro en Fleece 40 EuroPolo met korte mouw: 25 EuroHemd met lange mouw: 35 Euro
Bij iedere bestelling wordt 7.5 Euro verzendings-kosten aangerekend.
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KALENDER

In het najaar staan er enkele beurzen op het programma. We nodigen jullie graag uit 
om een bezoekje te brengen aan de clubstand, voor een babbeltje en drankje

Beurzen

 18 september 2016  Mandelroute (West Vlaanderen)

 23 tot 25 september 2016  Champagnestreek (Mechelen)

 16 oktober 2016  herfstrit (Aarschot)

 26 november 2016  Sinterklaasfeest (Lommel)

 27 november 2016  Eindejaarsdiner (Mechelen)

 4 december 2016  Eindejaarsfeest (West Vlaanderen)

 10 december 2016  Eindejaarsfeest (Lommel)

 29-30 oktober 2016  Classic Car Salon, in de Nekkerhal te Mechelen

 19 – 20 november 2016  Interclassic, Expo te Brussel

 17 – 18 december 2016  Dreamcar International, Xpo in Kortrijk.
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Beringen West-Vlaanderen

BABBELAVONDEN

Asse Oost-Vlaanderen

Antwerpen Mechelen

Aarschot Lommel

Van harte welkom aan al onze leden!
Onze babbelavonden vangen telkens aan om 20 uur en worden gehouden in onze regionale cluklokalen. Hou voor alle 
zekerheid de data en info in het oog die hieronder staat.  Soms kan er al eens een datumwissel of een annulatie plaats 
vinden.  Voor sommige afdelingen zijn er enkel babbelavonden op uitnodiging.  Hiervoor ontvang je meer info per e-mail 
of post.

Clublokaal: Café de Witpen, 
Gemeentestraat 63, 3210 Linden 
Babbelavond elke 1e zaterdag van de maand

Vakantiedomein De Lage Kempen 
Kiefhoekstraat 19 – 3941 Hechtel-Eksel
Babbelavond elke vierde vrijdag van de maand

Clublokaal: Café Belle Vue 
Reetsesteenweg 75 - 2630 Aartselaar 
Babbelavond elke 1ste woensdag van de maand

Clublokaal: Het Hof van Laar
Humbeeksebaan 177 – 1980 Zemst
Babbelavond elke voorlaatste donderdag van de maand

Clublokaal: Geen vast clublokaal
Babbelavond enkel op uitnodiging

Clublokaal: Geen vast clublokaal
Babbelavond enkel op uitnodiging

Clublokaal: Taverne Modern
Koolmijnlaan 210 - 3582 Beringen 
Babbelavond elke tweede vrijdag van de maand

Clublokaal: De Vierboete
Halvemaanstraat 2A – 8620 Nieuwpoort
Babbelavond elke tweede vrijdag van de maand
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