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Woord van de voorzitter
We leven in een tijd van slogans zoals “We willen verandering”. Verandering is volgens mij
alleen maar zinvol als het noodzakelijk is om een bepaald systeem of een organisatie in
stand te houden. Verandering om te veranderen is niet productief en zeker ook niet kosten
besparend.
VVK heeft in 2016 ook erg te maken gekregen met veranderingen. Vanaf januari kregen
verschillende bestuursleden andere taken .We zijn ook gestart met een nieuw systeem om
de leden te informeren en in de maand juni zijn we gestart met een splinternieuwe website
die we volledig in eigen beheer hebben. Waren al deze veranderingen zinvol ? Enkele veranderingen waren noodzakelijk om het voortbestaan van onze club te garanderen en andere
mogen we zien als een investering in de toekomst. De vraag of ze dus zinvol waren laat ik
dan ook door jullie, de leden beantwoorden.
Een bedenking die we ook vaak horen is “Vroeger was alles beter”. Het is vooral een ouder
publiek dat deze uitspraak veel doet. We leven inderdaad in een tijd dat alles supersnel
evolueert en het wordt voor velen onder ons steeds moeilijker om deze evolutie te kunnen
volgen. We merken dit bijvoorbeeld als we een nieuwe auto kopen. 30 jaar geleden vonden
we in het handschoenenkastje een handleiding van 25 blaadjes op een halve A4 en nu is
zo’n exemplaar zeker 10 keer zo dik. Langs de keerzijde moeten we ook bekennen dat sinds
enkele jaren het zoeken naar onderdelen voor onze oldtimers veel gemakkelijker is geworden en dit vooral dank zij het internet. De tijd dat we ons moesten behelpen met bezoeken
aan beurzen ,uitpluizen van tijdschriften met advertenties en tips van andere leden is nu
voorbij. We mogen dus stellen dat niet alles beter was vroeger maar zeker anders. Maar dit
houdt ook in dan dat de tijd van de clubs en van de babbelavonden geen verleden tijd zijn.
Moderne media als Facebook en internet kunnen echter niet alles overnemen. Er is toch
niets zo fijn als met gelijk-geïnteresseerden rond de tafel te zitten met een lekker glaasje.
Dus, beste leden , laat jullie eens zien op een babbelavond.
Er rest mij nu alleen nog maar om jullie en jullie familieleden, uit naam van het voltallige
bestuur, een gelukkig, gezond en oldtimer-rijk 2017 te wensen.

Jean Verbakel, Voorzitter VVKvzw
Stichtend lid van
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te koop

TE KOOP AANGEBODEN

TE KOOP AANGEBODEN

Fiat 500
Bouwjaar september 1973. Carrosserie met nieuwe
onderdelen zoals spatborden, bodemplaat ,dorpels
en bandenbak volledig vernieuwd. Schuifdak en
elektriciteit alsook de volledige interieur zijn nieuw. Er
is een gereviseerde motor van een Fiat 126 met gesynchroniseerde versnellingsbak gemonteerd. Auto
rijdt geweldig. Gekeurd als dagelijks voertuig. Voor
info bel 011/644440 of 0475/481465.

Holder
Gerenoveerde Holder, met een dieselmotor. Vernieuwde kipkar. Voor informatie bel 03/482.37.30

BREZAN
TE KOOP AANGEBODEN
Mercedes w126 500 sec:
Hierbij bied ik mijn Mercedes w126 500 sec bwj 1982
te koop aan. Er is veel aan vernieuwd te veel om op
te noemen. Heeft een volledige schildering gekregen
een paar jaar geleden, en de bekende rotte plaatsen
zoals onder het achterraam, zijn vervangen door
nieuwe stukken. Aangezien de wagen meer dan 30
jaar oud is, maakt het niet uit wanneer en hoe de wet
gaat veranderen. Hij zal oldtimer blijven! Hij heeft
ongeveer 275.000km op de teller, maar de V8 motor
loopt nog steeds als een trein zonder enkel probleem.
Het enige minpuntje is dat de airco pomp nog niet
hersteld geraakt is! Het systeem zelf is oke want er
zit nog steeds gas op. Voor meer foto’s en info of
bezichtiging jean.trappeniers.vvk@telenet.be

Goed nieuws voor de leden van VVK:
De afdeling Beringen heeft een akkoord met Brezan gemaakt, om aan alle leden een kortingspasje te bezorgen.
Het is voor iedereen een persoonlijk pasje, zodat elk lid
samen met zijn IPV pasje kan genieten van een flinke korting in alle BREZAN winkels, verdeelt over het hele Vlaamse landsgedeelte.
Kortingen voor auto-onderdelen, gereedschap, onderhoudsproducten, enz.
Bij de vernieuwing van uw lidgeld wordt dit BREZAN pasje
samen met de lidkaart toegestuurd.

U kan alvast een kijkje nemen op hun website:
www.brezan.be
Alfons Jans
Eerste ondervoorzitter
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BREZAN
D R U K K E R I J

Walgoedstraat 1 • 9140 Temse
Tel. 03 760 10 10
Fax 03 760 10 11
e-mail: info@drukkerijvd.be
www.drukkerijvd.be
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White Star Pajot Kamp

19-21 aug.

2016

Groot succes voor de zesde
editie van “The White Star
Pajot Camp” te Galmaarden !

Daarnaast zorgden een balletgroep en een zangeres met
aangepaste kostuums voor de muzikale omlijsting.

Van 19 tot 21 augustus 2016 bezette een internationaal gezelschap de Bosberg te Galmaarden met ruim 125 geallieerde militaire voertuigen uit de
Tweede Wereldoorlog en een 320 geüniformeerde deelnemers. “The White Star Division” heeft met dit tweejaarlijks treffen op de Bosberg een mooie plaats weten te
bemachtigen op de kalender. De leden hebben hun beste
beentje voorgezet, want vele handen zijn nodig om zo’n
omvangrijke succesvolle operatie te organiseren en tot
een goed einde te brengen.
Een zeer gevarieerd programma, met op zaterdagvoormiddag een korte rondrit in de omgeving en in de namiddag een opendeur voor het grote publiek op het kampement met allerlei displays en demo’s, zorgden voor de
nodige animo. Er werden o.a. kanonschoten afgevuurd
met een 25 ponder kanon door gedrilde soldaten net zoals vroeger. Een naburig huis, ingenomen door de Duitsers, werd door de Amerikaanse GI’s na een spectaculair
vuurgevecht heroverd. De vele bezoekers kregen ook de
kans om kennis te maken met een waaier aan geallieerde pantser- en wielvoertuigen. Niet alleen de vele zware
tanks, zoals de Sherman, M18 Hellcat, 2 zware artillerietrekkers Allis Chalmers M4 en een Stuart M3A3 en de
vele lichtere pantservoertuigen, zoals de verschillende
types half-tracks, Ford M8, White scout car M3A1, ... genoten veel belangstelling, maar ook de vele verschillende
types wielvoertuigen vielen in de smaak bij de bezoekers.

Op zondag verplaatste de indrukwekkende colonne voertuigen zich naar onze gaststad Edingen, een stad met
een pijnlijk historisch oorlogsverleden met heel veel menselijk leed. Na een rondrit op zondagvoormiddag in de regio Edingen en een lunch aangeboden door de stad aan
de ruim 340 deelnemers, begaf de colonne zich naar het
centrum. Een uitzonderlijke en spectaculaire openluchtvoorstelling met als thema de bezetting en de bevrijding,
zorgde voor een mooi en indrukwekkend spektakel. Ook
in Edingen was er veel belangstelling voor de bijzondere
voertuigen.
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Nadien zorgde een Nederlandse militaire muziekkapel
voor de bevrijdingssfeer en werd er een herdenkingsplechtigheid aan het monument der gesneuvelden gehouden. Nadien begaf de colonne en de militaire muziekkapel zich naar Galmaarden voor de apotheose op het
Marktplein te Galmaarden.

“The White Star Division” kan terugblikken op een zeer
geslaagde driedaagse !

Tekst en foto’s: Jean-Jacques Vandenneucker
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Mandelroute

18 sept.

2016

Verslag Mandelroute
18 september 2016, zeer vroeg
in de ochtend togen we op pad,
richting Roeselare. Er wachtte
ons een super uitgebreid ontbijt
met bubbels!

Ruim op tijd zijn we aan het eerste deel van de tocht begonnen en we hebben genoten. Onderweg stond de nu
al legendarische apero-stop voor ons klaar.
De lunch was ook dik in orde, behalve dat we een beetje
lang moesten wachten. Dit heeft een aantal onder ons
doen besluiten om het tweede stuk van de rit niet meer
te doen, maar zij hebben toch nog wat gemist! Een super klein baantje waar Geert het voortouw nam. Het einde van de rit was voorzien in een boerderij met heerlijke
ijs…..

Zoals Geert in zijn uitnodiging had aangegeven, is hij er
inderdaad in geslaagd om in een verstedelijkt gebied
rond Roeselare toch mooie baantjes te vinden. Het was
echt de moeite waard, en zoals steeds hadden de afwezigen ongelijk!

Tekst en foto’s: Lieve Convents
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Champagnestreek

23 - 25 sept.

2016

Verslag
Champagnestreek

Vrijdag 23 september was het
zover: het oldtimer champ a g n e we e kend kon eindelijk beginnen. Iedere
deelnemer werd om 8 uur verwacht
in Les Caprices de St.Anne in LavauxSt.Anne om samen van het ontbijt te
genieten alvorens de lange rit naar
Moussy aan te gaan.
Bij aankomst werden we verwelkomt
door het bestuur van Mechelen (Lieve, Patricia, Jean en Jeanke) alsook
door de vele deelnemers aan de oldtimerrit waaronder ook aan Carine en
Eddy die ermee voor gezorgd hadden
dat we de champagnehuizen konden
bezoeken. Er waren 53 mensen en
27 auto’s van de partij. Na het ontbijt
en het krijgen van het routeboek en
een verrassing konden we vertrekken
richting Moussy.
Wij kwamen langs mooie wegen en
landschappen maar natuurlijk moest
tegen de middag terug de innerlijke mens gesterkt worden en stopten we in Monthermé om daar het middagmaal te gebruiken.
Na ons vertrek in Monthermé was er een bezoek voorzien
aan het champagnehuis “Lecomte” in Vinay waar we opgewacht werden door een charmante jonge dame die ons
een prachtige rondleiding en uitstekende uitleg gaf over
de ganse procedure van druivenpluk tot aan het eindresultaat en dan was het natuurlijk proeven van de heerlijke
champagne.

Van daaruit vertrokken we richting Auberge Champenoise waar we de nacht zouden doorbrengen en na een
welverdiende douche aan het avondmaal uitgenodigd
werden. Na het avondeten ging iedereen slapen want zaterdagmorgen moesten we vroeg uit
de veren daar we om 8uur terug gingen vertrekken.
Zaterdagmorgen was er een prachtige rondrit voorzien doorheen de kleine straatjes waar je links en rechts
de druivenranken zag staan en de
enorme massa mensen (plukkers) die
de druiven manueel aan het plukken
waren. Dit gebeurt enorm veel door
zigeuners vertelde men ons. Was wel
zeer indrukwekkend als je die mensenmassa ziet.
Om 10.30uur werden we verwacht om
het 2de champagnehuis te bezoeken
“Vadin-Plateau” in Cumieres. Wij kregen hier eveneens een volledige rondleiding en uitleg. Alvorens hier te mogen proeven heeft de mevrouw die de
rondleiding deed een fles champagne
geopend met de sabel , lukte haar niet
van de 1ste keer maar na de 3de keer
wel en kon de proeverij beginnen.
Op het middaguur was er door de organisatoren (Mechelen) een verrassing voorzien waar niemand iets van af
wist. Toen wij ter plaatste aankwamen zagen we een boot
die op ons stond te wachten want we gingen een tochtje
op het water maken en daar een broodje met rilette, kop,
salami of verschillende soorten kaas te eten. De schipper
voorzag ons van de nodige uitleg van alle champagnehuizen en bezienswaardigheden die links en rechts van de
boot lagen en waar we voorbij vaarden.
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Na de boottocht zetten we onze oldtimerrit verder want
wij werden om 15.15uur verwacht op onze 3de afspraak
met champagnehuis “Mercier” in Epernay. Hier was wel
enorm veel volk en ook bewaking want is al veel groter dan
de andere champagnehuizen en ligt niet ver van Avenue
de Champagne. Bij Mercier maakten wij met een treintje
een rit van de 18km tellende kelders waar alles met een
vertaaltoestel uitgelegd werd in het Nederlands of de taal
die je zelf wou en daarna natuurlijk terug de proeverij. Dus
aan proeverij hebben we zeker genoeg gehad.
Dan terug naar ons hotelletje om ons op te frissen en van
een heerlijk 6 gangenmenu te genieten en daarna voldaan in ons bedje te kruipen.
Zondagmorgen nog een lekker ontbijtje en dan terug
koers richting ons Belgenlandje om daar voor de laatste
maal te samen van een heerlijk middagmaal te genieten.
Het weer was er schitterend.
Wij denken en zijn ervan overtuigd dat iedereen zeker tevreden was over dit superleuk weekend en hopen dat er
volgend jaar nog zo een weekend georganiseerd wordt.
Wij willen dan ook de mensen (afdeling Mechelen) die dit
weekend georganiseerd hebben hartelijk bedanken voor
hun schitterend werk en hun fantastisch routeboek zonder een enkele fout.
Tekst: Josiane & Johan Rooselaers
Foto’s Niels Pelgrims
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Beurs mechelen

29 - 30 okt.

2016

Verslag Beurs Mechelen
Tijdens het weekend van 29 en
30 Oktober 2016, had in de Nekkerhal van Mechelen het “classic
car salon” voor classic cars en
youngtimers plaats.

VVK had er een enorme grote stand. Onze aanhangwagen en de drie wagens uit het oldtimerpark van de familie
Verbakel, stonden er meer dan ruim uitgestald.
Volgens de gemaakte publiciteit zou de alom bekende
“Mike Brewer” van het Discovery channel programma
“Wheeler Dealers” aanwezig zijn! Ik moet zeggen dat hij
extreem uitblonk door zijn afwezigheid! Het waarom zijn
we niet echt te weten gekomen. In vervanging zal ik maar
zeggen was er een namaak “STIG” van het programma
Top Gear die in de hal rondliep als wel met een kleine T1
VW minibus rond reed.
Op zondag waren er een massa bezoekers voor de beurs
als ook aan de VVK stand. We hebben weer een aantal
mensen de nodige info verschaft en ook het genoegen
gehad om een paar nieuwe leden te verwelkomen in onze
VVK familie. Dus kunnen we zeggen dat het al bij al een
geslaagde beurs was voor VVK.
Hop naar de volgende beurs te Brussel tijdens het weekend van 18 tot 20 november 2016.
Verslag: Jean Trappeniers
Foto’s: Lieve Convents
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Sinterklaas

26 nov.

2016

Verslag Sinterklaas
in Lommel

Op 26 november 2016 kwam Sinterklaas op bezoek in het clublokaal van de afdeling Lommel.
Volgens onze fotograaf ter plaatse was het zeer gezellig. De volwassenen en de kinderen
waren zeer blij met het bezoek van de Sint en zijn Pieten.
Na het bezoekje amuseerde Louis Rutten het publiek met
zijn goocheltrucs.

Foto’s: Rina Gielen
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Technisch Artikel

Naar aanleiding van een (steeds weerkerend) defect aan
een van onze oldtimers – deze viel steeds in panne op
de meest onverwachte momenten, maar steeds na een
lange en/of zware rit ,doch na een afkoelingsperiode van
een 10 à 15 minuten kon hij gewoon weer verder -– een
beetje uitleg over de bobijn in de oldtimer.
De bobijn in onze oldtimers.
In de zestiger en zeventiger jaren maakte men al eens gebruik van een voorschakelweerstand (soms ook wel een
ballastweerstand genoemd) aan de bobijn.
Wat was nu de eigenlijke reden voor het gebruik van de
voorschakelweerstand.
1- Als we de wagen, in koude toestand starten is de olie
dik en de motor koud. De startmotor zal veel stroom
(ampère) nodig hebben om de motor in gang te krijgen.
We kunnen dit zien als we ook de lichten aansteken (niet
teveel doen hé),deze zullen tijdens het starten dimmen
t.g.v. de spanningsdaling van de batterij, dus dat wil zeggen dat we aan de ingang van de bobijn ook een lagere
spanning (minder dan 12V) zullen krijgen, wat een zwakkere bougievonk en dus slechter starten van de motor tot
gevolg zal hebben.
Wat ook opvalt is: dat de motor in zo’n geval pas zal
starten op het moment dat we de startsleutel loslaten,
omdat op dit moment de volle batterijspanning terug ter
beschikking is.
2- Een ander probleem was dat de zes- en achtcilindermotoren het bij hoge toerentallen heel moeilijk hadden
om de bobijn volledig op te laden met als gevolg dat bij
hoge toeren de vonken plots wegvielen. Het ontstaan van
een bobijn met gewijzigd magnetisch circuit was een oplossing hiervoor (dit zijn de van uitzicht vierkante bobijnen).
Oplossing
Nu kunnen we m.b.v. een voorschakelweerstand in samenwerking met een supplementair contact op de startmotor, onze bobijn bij het starten van de motor overboosten (voorzien van een hogere werkspanning).
Daarom gebruikten ze een bobijn met een lagere
werkspanning (bv. 9Volt, soms zelfs 6Volt), dus lagere
weerstand van de primaire wikkeling. D.w.z. dat de bobijn
bij normale werking slechts een gereduceerde spanning
mocht ontvangen. Deze spanningsval werd veroorzaakt
door de fameuze voorschakelweerstand.
De bobijn die men hiervoor ontwikkelde was voorzien van
een primaire wikkeling met een weerstandswaarde van
1,5 Ω (max 2 Ω).
Onze normale bobijnen hebben een primaire weerstand
van 3 à 3,4 Ω.De stroom die door de normale bobijn vloeit
is dus 12Volt gedeeld door 3 Ω = 4 Ampère.

Wanneer we de bobijn met gereduceerde weerstand
aansluiten op 12 Volt (dus zonder voorschakelweerstand)
komen we op een stroom door de primaire wikkeling van
minimum: 12 Volt gedeeld door 2 Ω = 6 Ampère. In sommige installaties kan dit oplopen tot 12V:1,5Ω = 8A.
Bij een afgeregelde spanning van de alternator van 14,4V
kan de primaire stroom oplopen tot bijna 10 Ampère.
Het voelbare verschil tussen deze twee bobijnen is dat de
gereduceerde bobijn in het geval van rechtstreekse aansluiting van 12 Volt (of in bedrijf 14,4 volt) véél, véél warmer ( = heet) wordt en na verloop van tijd gaat overslaan
in haar eigen behuizing en gaat doorbranden.
Daarom mag men deze bobijnen met gereduceerde
spanning nooit rechtstreeks aansluiten aan de batterijspanning, maar steeds gebruikmaken van een voorschakelweerstand.
In het schema (1) zien we dat bij het starten de voorschakelweerstand wordt overbrugd (uitgeschakeld) via dit
supplementair contact op de startmotor ,zodat we dus de
volle batterijspanning op de ingang van de bobijn krijgen.
Dit geeft dus normaal een boost aan de bobijn waardoor
die in staat is om de 10.000 Volt te produceren die nodig
is om het (start-) mengsel te kunnen aansteken en de motor gemakkelijker te starten.
Voor de echte techneuten : bij normaal toerental hebben
beide bobijnen hetzelfde vermogen en bij hoog toerental neemt het vermogen van de bobijn met voorschakelweerstand minder af dan een bobijn zonder voorschakelweerstand
Opgelet echter : niet alle auto’s beschikken over het nodige supplementaire contact (dat noodzakelijk is) op de
startmotor.
Een tweede opmerking : niet alle constructeurs gebruiken dezelfde voorschakelweerstanden – niet alleen de
weerstandswaarden van de Rv kunnen verschillen ook
de uitvoering is niet dezelfde. Soms gebruikt men een
weerstandsdraad (dan ziet ge helemaal niet dat ge beschikt over een auto met een ontsteking installatie met
voorschakelweerstand).Soms gebruiken ze een blokvormige weerstand en bij andere modellen twee weerstanden in serie (bv. BMW).
Enkele waarde van de Rv :
Datsun : Rv = 1,6 Ω
Toyota : Rv =1,3 à 1,7 Ω (schijnbaar steekt dat bij die mannen niet zo nauw).
BMW : Rv = 0,9 Ω +/- 0,05 Ω.
BMW met twee Rv’s in serie : RV1 = 0,6 Ω en RV2 = 0,4
Ω (zie tekening)
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De bobijn in onze oldtimer
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=
=
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=
=

contactslot

30
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0,4 Ω
15

4

1
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1,5 Ω

bobijn

51 (extra contact op de startmotor)

Hoe weten we nu over welke ontstekingsinstallatie
we beschikken ?
Meet de bobijn m.b.v. een ohm-meter.
-Meet de weerstand v/d primaire wikkeling van de bobijn:
tussen +(15) en – (1) .
-Indien U +/- 3 ohm meet dan heeft U een standaard bobijn.

Opgelet : de wagens die voorzien zijn vanuit de fabriek
met elektronische ontsteking hebben ook een bobijn met
een (zeer) lage primaire weerstand en die werken zonder
voorschakelweerstand.
Maar die uitleg is voor een volgende keer.

Tekst: Etienne Neckebroeck

-Indien U +/- 1,5 ohm meet dan heeft U een ontstekingsbobijn voor het gebruik met een voorschakelweerstand.
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SHOP

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

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

Deze bestaan zowel in heren als vrouwenmodellen :

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.

De prijzen voor
de kledij man of
vrouw zijn :
Softshell vesten:
60 Euro en Fleece
40 Euro
Polo met korte m
ouw: 25 Euro
Hemd met lange
mouw: 35 Euro
Bij iedere bestel
ling wordt 7.5 Eu
ro verzendingskosten aangerek
end.

De VVK carbadge
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 regioverantwoordelijke op de babbelavonden. Bij verzending dienen wij 5 € kosten aan te
rekenen.
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KALENDER
Hieronder vindt u alle evenementen die de verschillende regio’s voor u in petto
hebben in 2017: het gaat van ritten, kwisnamiddag, avondritten, sommige zelfs
verkleed als u wilt, weekend weg, buitenlandse reis, enz…. Hopelijk vindt u uw
gading en mogen we u regelmatig begroeten. Voor meer informatie kan u de
website consulteren of de postbode in het oog houden.

15 januari
20 januari
21 – 22 januari
22 januari
22 januari
18 – 19 februari
25 februari
3 – 5 maart
12 maart
18 – 19 maart
1 april
6 april
17 april
22-23 april
30 april
21 mei
28 mei
10-24 juni
11 juni
11 juni
15 juni
18 juni
1 juli
2 juli
14 juli
16 juli
20 juli
23 juli
5 augustus
13 augustus
20 augustus
27 augustus
3 september
17 september
1 oktober
28 Oktober
17-19 november
26 november
3 december
9 december
16-17 december

Algemene vergadering (in clublokaal Mechelen)
Nieuwjaarsreceptie Beringen
beurs Roeselare
Nieuwjaarsreceptie West Vlaanderen (beurs Roeselare)
Voor de laatste keer door Antwerpen (Antwerpen en Mechelen)
beurs Gent
busreis naar Louwman museum (Lommel)
beurs Antwerpen
oldtimerkwis (Aarschot)
beurs Genk
bowling Lommel
busreis Essen
Paasuitstap (Beringen)
lenterit (Lommel)
Op de grens tussen West en Oost (West Vlaanderen)
De Muur (Mechelen)
Maasroute (Lommel)
Buitenlandse reis: Donauwalzer (West Vlaanderen)
Pallieterclassic (Antwerpen)
Noord Limburgse Oldtimerrit (Lommel)
avondrit Mechelen
Eurospar (Beringen)
avondrit en BBQ (Aarschot)
Ardennenrit (Beringen)
Avondrit: Kuieren op zijn West Vlaams (West Vlaanderen)
’t Zeetje (Antwerpen)
avondrit Mechelen
Kempenrit (Aarschot)
Classic Days am Schloss (Beringen)
Beverlo (Beringen)
Canadian Memorial Tour (West Vlaanderen)
zomerrit (Lommel)
Sterren veroveren de Polders (West Vlaanderen)
Herfstrit (Mechelen)
De Vlaamse Ardennen (West Vlaanderen)
Avondrit: Halloween (Mechelen)
beurs Brussel
eindejaarsdiner Mechelen
eindejaarsetentje West Vlaanderen
eindejaar diner Lommel
beurs Kortrijk
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BABBELAVONDEN

Onze babbelavonden vangen telkens aan om 20 uur, behalve in Aarschot waar deze om 19 uur aanvangt, en worden
gehouden in onze regionale clublokalen. 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.

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

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

Asse
Clublokaal: Geen vast clublokaal
Babbelavond enkel op uitnodiging

Beringen
Clublokaal: Taverne Modern
Koolmijnlaan 210 - 3582 Beringen
Babbelavond elke tweede vrijdag van de maand
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Lommel
Vakantiedomein De Lage Kempen
Kiefhoekstraat 19 – 3941 Hechtel-Eksel
Babbelavond elke vierde vrijdag van de maand

Mechelen
Clublokaal: Het Hof van Laar
Humbeeksebaan 177 – 1980 Zemst
NIEUW!!
Babbelavond elke DERDE donderdag van de maand

Oost-Vlaanderen
Clublokaal: Geen vast clublokaal
Babbelavond enkel op uitnodiging

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