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Woord van de voorzitter
We zijn het nieuwe jaar begonnen met verschillende problemen omtrent de informatieverspreiding naar onze leden. Er waren problemen met ons nieuw emailadres
en met het gebruik van de nieuwe database, maar langzamerhand hebben we deze
problemen kunnen oplossen. Ik ben er zeker van dat jullie begrijpen dat het huidige
bestuur van de VVK voor een zware taak stond toen zij het voorzitterschap en het
secretariaat overnamen van Peeter en Dora en dat deze overname kon gebeuren
met “vallen en opstaan”. We zijn er ons van bewust dat we nog veel moeten leren en
dat er ook nog fouten zullen gemaakt worden. Maar, neem van ons aan dat wij zeker ons best zullen doen om jullie wat betreft VVK een aangenaam jaar te bezorgen!
Regelmatig kregen wij van leden telefoontjes dat de verwachte mails niet bij hen
waren toegekomen. We hebben ondervonden dat er bij verschillende leden de
e-mails die wij verstuurden in hun “ongewenste mail “ of “spam” terechtkwamen.
Het volstaat dan om deze mails naar jullie gewone “in-box” te verplaatsen en dan
zullen alle mails die U ontvangt van ons emailadres niet meer als “ongewenst” of
“spam” worden beschouwd.
Ook wil ik hier nogmaals een oproep doen aan alle leden die de info van VVK per
post krijgen om indien zij in het bezit zijn van een emailadres ,dit ons zo snel mogelijk te bezorgen. Dit zal het secretariaat veel werk besparen en onze penningmeester zal ook blij zijn omdat dit kostenbesparend zal werken.
Indien jullie inlichtingen of informatie willen over bepaalde activiteiten, dan is de
meest gemakkelijke manier om op de website de kalender te raadplegen. Zodra
wij in het bezit zijn van de nodige gegevens over een activiteit, zorgen wij ervoor
dat deze op de website wordt geplaatst zodat jullie deze kunnen consulteren. Voor
leden zonder email zullen de uitnodigingen voor de activiteiten zoveel mogelijk gebundeld met de post worden verstuurd. Hierbij wil ik dan nogmaals een oproep
doen om voor deze activiteiten zo snel als mogelijk in te schrijven en niet de mogelijke herinneringen die wij zullen versturen af te wachten. Deze werkwijze zal het
onze organisatoren vergemakkelijken om bepaalde afspraken in verband met hun
organisatie te maken.
Verder wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie stellen in mij als voorzitter, in Lieve als nieuwe secretaresse en in Patricia als nieuwe penningmeester van
de VVK.

Jean Verbakel
Voorzitter
Stichtend lid van
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VVK gezichten vandaag

Naar aanleiding van de bestuurswissel van eind 2015 zetten we de nieuwe VVK beheerraad en regio-verantwoordelijken even op een rijtje:

Secretariaat

Voorzitter

Lieve Convents
Jean Verbakel

Penningmeester

Ondervoorzitters

Patricia Laureys
Afdeling Antwerpen

Alfons Jans

Geert De Backer
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Jean-Pierre Geers, Walter De Vries
en Freddy Stroykens

Afdeling Lommel

Ria Belmans en Theo Rutten
Afdeling Beringen

Rita Swinnen en Alfons Jans

Afdeling Mechelen

Jeanke Trappeniers, Patricia Laureys,
Lieve Convents en Jean Verbakel
Afdeling Aarschot

Bruno Vandeput, Philip Kleykens
en Ronny Leemans
Afdeling West en Oost Vlaanderen

Afdeling Asse

Geert De Backer, Myriam Hendryckx
en August Van de Velde
Johan Rooselaers

White Star Division Jean-Jacques Vandenneucker
Geronimo Tim ‘t Kint
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De VVK trailer

De VVK trailer is misschien de meest ongekende werkende kracht achter gans het beurs gebeuren van VVK.
De vorige kleine trailer is vorig jaar vervangen door een
groter exemplaar, wat het werken natuurlijk een stuk gemakkelijker maakt. Wat vroeger allemaal door twee kleine
deurtjes moest, en dan nog bijna op de hurken gezeten,
gaat nu rechtstaand (zelf door ondergetekende) via een
achter laadklep of langs de zijkant met een opendraaiende deur over de volledige lengte. Je kunt nu de vraag
stellen, waarom hebben we zo een grote trailer nodig?
Wel we zullen even opsommen wat de VVK- crew altijd
meesleurt om een stand uit te bouwen tot een succes, en
je zult het onmiddellijk begrijpen.
 Vier kunststof bakken op wielen waar de wanden en

het bureau insteken.
 Zes houten stoelen
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 Twee hoge stoelen voor aan het bureau
 Twee masten voor de verlichting met de nodige grond-

gewichten
 Een koelkast
 Een houten kist op wielen waar al de afzetpalen met

de nodige rode koorden insteken
 Kunststof planten
 6 Rollen vloerbekleding
 4 Beach vlaggen met de nodige grondgewichten
 Een grote plooitafel voor in de keuken
 Twee hoge ronde tafels
 Vier hoge stoelen

 Een trapladder
 8 Plastic boxen met tassen, verlichting, koffie, water-

koker, afwasmiddel, keukenhanddoeken, drinkbekers,
verlengkabels, reserve lampen, dubbele tape voor de
vloerbekleding vast te leggen enz..
 gereedschapskist
 Borstel, vuilbak, kuisgerief,
 Verbandkist enz..

zijn , en is onze trailer zeker welkom en niet overbodig!
Bij deze ook nog even de mensen bedanken die zich telkens weer de moeite doen om een beurs succesvol te
maken en zeker een dank U aan u de leden die coucou
komen zeggen, want daar doen we het toch in de eerste
plaats voor.
Bedankt, Jeanke
Foto’s: Werner Legrand

 De tv vervoeren, gebeurd in de koffer van de auto.

Geloof mij als ik zeg dat dit alles bij elkaar een hele hoop
is. Daar komt dan nog bij, als er een speciaal thema gedaan wordt op de stand zoals in Antwerpen en laatstleden in Brussel, dat al de bijkomende attributen nog eens
apart vervoerd worden. Zoals je merkt komt er telkens
een hoop bij kijken om ergens op een beurs aanwezig te
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BEURZEN BRUSSEL EN KORTRIJK

Van 6 tot 8 november 2015, werd de eerste editie van de Interclassic Brussel gehouden in de Paleizen van Brussels Expo.
Centraal tijdens deze tentoonstelling
stonden de merken Bugatti en de Citroën
DS. Onze VVK stand werd hiervoor zelfs
omgebouwd tot een DS-garage.

Na Brussel werd in het weekend voor
Kerstmis opnieuw te Kortrijk Expo voor de
tweede maal Dreamcar internationaal gehouden. Deze flink gegroeide beurs was
nog voor velen de laatste kans om een
eindejaarsgeschenk te komen om onder
de kerstboom te leggen.

Foto’s: Werner Legrand en Niels Pelgrims
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de mercedes benz C111

In de periode van 28 april tot 15 november 2015 werd in het MB-Museum te Stuttgart, bij veel VVk-ers
gekend door de “Ziller en Glocknertour”, een “Sonderausstellung” gehouden rond de C111. Bij MB was
de C111 de naam van een reeks
prototypes (concept cars) gebouwd vanaf het eind van
de jaren zestig om vooral nieuwe technieken en materialen te gaan testen. Voor het eerst, alhoewel men iets
vermoede, kreeg de vakwereld evenals de pers dit type
wagen te zien op de IAA te Frankfurt in 1969. De reactie
op deze nieuwe creatie van MB was verbluffend en toen
in het voorjaar van 1970 een nog betere en sterkere variante van de C111 het daglicht zag werd hij een droomauto
voor een ganse generatie. Het design van deze voertuigen was revolutionair en deed onmiddellijk terug denken
aan de MB SL 300 “Gullwing” met zijn vleugeldeuren uit
de jaren vijftig want ook deze carrosserie, gebouwd uit
glasvezel versterkte kunststof, kreeg die mee. Als krachtbron werd gekozen om de C111 te voorzien van een 3 of
4 rotor Wankelmotor die achteraan in het midden van het
voertuig ingebouwd werd.
Alhoewel er met deze wagens tal van records werden gehaald besliste MB al snel door problemen met de motor
die de hoge eisen niet haalden en de sinds 1970 ingeslagen weg naar passieve veiligheid betreffende het hier
aanwezige kunststoffen koetswerk van de C111 deze
niet in massaproductie te nemen en de reeks verder als
testvoertuigen te gebruiken. In een later stadium besliste
men ook deze type voertuigen te gaan voorzien met dieselmotoren. Hiermee werden resultaten behaald die nog
steeds niet geëvenaard werden.

Enkele technische gegevens :
 Typ: MB C111/II
 Bouwjaar: 1970


Type motor: Vierscheiben Wankelmotor



Max. snelheid : 300 km/u



Radstand : 2620 mm

 Lengte/Breedte/Hoogte : 4440 x 1800 x 1120

mm Optreksnelheid : 4,8 s van o op 100 km/u
Vermogen : 392 Nm bij 4000-5500 U/min. Vermogen : 257kW (350PS) bij 7000 u/min.

Tekst: Geert De Backer
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clubetentje west vlaanderen

Om het werkjaar 2015 af te sluiten organiseerde VVK
West Vlaanderen op Sinterklaasdag zijn jaarlijks clubetentje. Voor de tweede maal werd gekozen om het in
“Hof Ter Molen” te Leke in de onmiddellijke omgeving van
Diksmuide te laten doorgaan waar het tussen 12.00 uur
en 17.30 weer een culinair genieten was gaande van lekkere aperitiefhapjes, een carpaccio van rundvlees, een
stukje Heek op Italiaanse wijze, lekkere duifjes en een
zoetig dessertbuffet. Bij dit alles werd nagekaart over de
ritten van 2015 en werden reeds plannen gesmeed voor
het ritseizoen 2016.
Fotomateriaal en tekst: Geert De Backer
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kerstfeest AFDELING lommel

12 dec.

2016

Op het einde van het jaar sluit de
afdeling Lommel traditioneel af
met een kerstfeestje voor de leden. Dit jaar ging het feest door in
feestzaal Kok-o-Folie te Lommel
Kerkhoven.

Bij het binnengaan werden we ontvangen door Theo en
zijn madam. Zij lieten ons al direct bedienen met een lekker aperitiefje. Stilaan stroomden alle ingeschreven deelnemers binnen, dit waren er dit jaar 58, iets minder dan
vorig jaar. Wat is de oorzaak hiervan ? Geen tijd, andere
bezigheden…. Misschien was het te zoeken in de activiteit van vorig jaar, de karaoke. Uit rondvraag bleek dat de
meesten niet te vinden waren in een “Meedoe” activiteit
en dat men graag rustig en lekker iets wil eten en eens
wat bijpraten over het afgelopen oldtimer seizoen.
Zodoende heeft Theo als organisator dit jaar hier rekening mee gehouden. Tafel per tafel mochten we eerst
aanschuiven voor een overheerlijk koud buffet. Diverse
groenten, zalm, andere vis, gehaktballetjes, sauzen…. ,
voor ieder wat wils. Ik moet toegeven na twee rondes
van dit koud buffet zei mijn maag dat ik effe de handrem moest optrekken. Nadien kwam er nog soep en een
warm buffet.
Gelukkig had de organisator voor een tussendoortje gezorgd in de vorm van entertainment met de naam “Animolly”. Ik wist niet wat ik hiervan moest verwachten,
maar zijn eerste optreden als acteur die al lijmend verschillende stukjes liedjes na elkaar op een ludieke manier
meedeed, kon ik wel smaken.
Het deed me een beetje denken aan de tijd dat André Van
Duin op de TV was. Zijn smoelenwerk en bewegelijkheid
van armen en benen waren bewonderenswaardig. Nadat
de artiest de vloer met zijn zweet had natgemaakt ging
hij de verteltoer op. Ik onthoud vooral zijn sketch waarin hij zijn oude viewmaster vergeleek met het moderne

Facebook. Vooral het “Liken”, “Delen” en “Deleten” had
hij mooi vergeleken. Wat ik ook nog onthoud is de vergelijking die hij maakte tussen zijn pet en een “Ipad”. Alle
aanwezigen weten wel waar ik het over heb.
Na dit stukje amusement was het tijd voor het dessertbuffet. Pffffff, had ik spijt dat ik te veel van het warm buffet gegeten had. Je kon je niet inbeelden welk dessert er
niet was, teveel om op te sommen en zeer belangrijk: het
was overheerlijk. Volgegeten, gedronken en zeer voldaan
keken we tenslotte nog naar een laatste optreden van
“Animolly”. Dit was ook grappig en goed, maar toch iets
minder dan zijn eerste optreden.
Door Theo en zijn madam werden er ook nog enkele medewerkers in de bloemetjes gezet. Zonder hun vrijwillige inzet is het moeilijk om mooie activiteiten te hebben,
waarvoor dank.
Toch mooi om zo het oldtimer seizoen af te sluiten, lekker bijkletsen bij een overheerlijk buffet en een drankje.
Bedankt aan de organisatoren en aan de kok van Kok-oFolie. En zoals altijd hadden de afwezigen weeral maar
eens ongelijk.
Tekst : Peter Jaenen & Miet Cuppens
Foto’s: Rina Gielen
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nieuwjaarsreceptie beringen

Foto’s: Rina Gielen
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Algemene ledenveragering

24 jan.

Naar jaarlijkse gewoonte hield in
januari ook uw oldtimerclub zijn
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Dit jaar ging deze door
in een hotel in Edegem nabij Antwerpen en werden na het afhandelen van de noodzakelijke formaliteiten hieraan verbonden de aanwezige leden uitgenodigd op een stuk taart
met koffie. Het was meteen een mooie kans om elkaar
terug te zien en te wisselen van gedachten.

2016

Foto’s: Werner Legrand
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Auto retro brugge

januari

Naar traditie opende Auto Retro
opnieuw zijn deuren tijdens het
laatste weekend van januari en
was deze kleine maar o zo familiale beurs opnieuw een treffer.
Het thema dit jaar stond in het
teken van Lamborghini. Dit automerk die in 1963 door
Ferruccio Lamborghini op 30 oktober opgericht werd
kende reeds een lange geschiedenis in het bouwen van
tractoren in Italië als Spanje. Toen de oprichter begin de
jaren ‘60 na klachten over zijn eigen sportwagen bij Ferrari wandelen gestuurd werd besloot hij zijn eigen sportwagen op de markt te brengen.

2016

In een zeer korte tijd slaagde hij hierin en zijn eerste creatie, de Lamborghini 350
GTV, kon men bewonderen op het autosalon van Genève in 1963. De opvallende stier welke het embleem
siert werd snel een geduchte concurrent voor Ferrari. De
weg van de Formule 1 of 2 sloeg Lamborghini nooit in
maar het richtte zich steeds op de verkoop van sportwagens aan particulieren. Na 1998 werd het verkocht aan
di- verse autofabrikanten en kwam zo bij
de huidige eigenaar terecht Audi zelf horende tot de Volkswagen groep. Velen is
het waarschijnlijk niet geweten dat heden
de Zeebrugse haven, momenteel de grootste autohaven ter wereld, instaat voor de
verscheping van deze pracht wagens wereldwijd. Naast de talrijke Lamborghini’s
waren op de beurs ook prachtige DS’en
en een paar MB V170’s te zien.

Tekst: Geert De Backer - Foto’s: Werner Legrand
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Verslag bowling en grillavond VVK LOMMEL

5 maart

Aan het einde van een best mooie
dag, lekker buiten gewerkt en flink
honger gekweekt, konden we in
de FitLounge in Meeuwen met de
benen onder tafel. De grill stond
al op “ralentie” warm te draaien,
een beetje “gazze geven” en we waren vertrokken.

2016

Alle deelnemers waren goed op tijd, het buffet kon meteen aangevallen worden. Lekker mals supervers vlees
en een ter plaatse bereide, uitgebreide saladebar, met
honger ging je hier niet van tafel, al niet meer na de eerste
ronde. Toch moesten we nog een klein beetje plaats houden voor de finale, het desserten buffet. Chocomousse,
speculaastiramisu, vers fruit… allemaal even lekker. Roger stelde al voor om even te gaan liggen voor het bowlen. Dat was eigenlijk wel een goed idee, de buikjes stonden strak gespannen. Om het in de bewoording van Theo
te zeggen :”Het was niet overdreven slecht”. Iedereen die
Theo een beetje kent, weet dan dat het
goed was. En dat was het.
Na deze uitgebreide maaltijd was het tijd
om een tiental procent van de opgenomen calorieën er op een sportieve manier

weer van af te bowlen. Baan 7 en 8 stonden voor ons gezelschap klaar. Baan 7 was het VVKM-team en op baan 8
het VVKV-team. De mannen tegen de vrouwen dus. Het
was blijkbaar voor iedereen al weer een tijdje geleden dat
ze ballen nog eens geworpen hadden, maar na de opwarming ging het niet slecht. Volgens Pierre lag de baan wel
wat scheef waardoor er toch hier en daar een bal in de
goot belandde. Het kon natuurlijk ook aan de ballen liggen… Tussendoor heeft Ria nog gepoogd om de baan te
saboteren, wat niet helemaal lukte, maar Rogers idee om
met een tweede bal de eerste een “duwke” te geven, lukte wel, de mechaniek zat in de knoop… Wie weet zijn de
uitbaters dat tegen volgend jaar alweer vergeten en mogen we toch nog terugkomen. De deelnemers aan deze
editie hebben toch al allemaal gezegd dat ze volgend jaar
weer meedoen.
De tijd vliegt als je plezier hebt en zo was het al weer half
twaalf geworden. Bedankt deelnemende clubvrienden
om er zo een gezellige avond van te maken.
Vanzelfsprekend zijn de beelden van deze
vrolijke bende, gemaakt door onze clubfotograaf Rina weer online te bekijken op de site.
Uw verslaggever ter plaatse : Edwin Bach.

D R U K K E R I J

Tel. 03 760 10 10
Walgoedstraat 1 • 9140 Temse
www.drukkerijvd.be
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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
7 april 2016
9 april 2016
10 april 2016
17 april 2016
24 april 2016
1 mei 2016
8 mei 2016
14 mei 2016
15 mei 2016
16 mei 2016
16 mei 2016
21 tot 28 mei 2016
22 mei 2016
29 mei 2016
5 juni 2016
11 juni 2016
19 juni 2016
19 juni 2016
23 juni 2016
3 juli 2016
8 juli 2016
10 juli 2016
17 juli 2016
23 juli 2016
31 juli 2016
6 augustus 2016
14 augustus 2016
15 augustus 2016
19 tot 21 augustus 2016
28 augustus 2016
28 augustus 2016
4 september 2016
23 tot 25 september 2016
2 oktober 2016
9 oktober 2016
16 oktober 2016
26 november 2016
4 december 2016
10 december 2016

Busreis Essen
KB run Kleine-Brogel (Lommel)
lenterit (organisatie van Tiense Veiligheidsclub)
Plukketuffersroute (West-Vlaanderen)
Lenterit Lommel
Ardennenrit (Beringen)
Buitenland (Mechelen)
10e Aardbeirit (organisatie van Herman Bourdiaudhy)
8st Pinksteroldtimerrit (organisatie van Urbain Lambrichts)
Pinksterrit (organisatie van Tiense Veiligheidsclub)
Affligemrun (Geronimo)
Italiaanse Meren (ism P. Van Hove)
Tour de Limbourg (Beringen)
Pallieter Classic (Antwerpen)
rondrit Bocholt door Jos Smeets
RC puzzeltocht (Lommel)
Eurospar (Beringen)
Harelbeke (organisatie Ford Taunus club)
avondrit (Mechelen)
het Zeetje (Antwerpen)
Een pareltje erfgoed aan de Vlaamse Kust (West Vlaanderen)
zomerrit (organisatie van de Tiense Veiligheidsclub)
Kempenrit (Aarschot)
BBQ (Mechelen)
oldtimer summer meeting (organisatie van de Tiense Veiligheidsclub)
Classic Day am Schloss (Beringen)
Halfoogst (Beringen)
Halfoogst (Aarschot)
The White Star Pajot Camp (White Star Division)
Interclubtreffen (Lommel)
Getelinierondrit (organisatie van de Tiense Veiligheidsclub)
Mandelroute (West Vlaanderen)
Champagnestreek (Mechelen)
Dwars door de Vlaamse Ardennen (West Vlaanderen)
afsluitrit (Beringen)
herfstrit (Aarschot)
Sinterklaasfeest (Lommel)
Eindejaarsfeest (West Vlaanderen)
Eindejaarsfeest (Lommel)
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BABBELAVONDEN

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.

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-Paal
Babbelavond elke tweede vrijdag van de maand

Lommel
Clublokaal: Taverne “’t Exelhof”
Nieuwstraat 35 – 3941 Hechtel-Eksel
Babbelavond elke vierde vrijdag van de maand

Mechelen
Clublokaal: Brasserie ‘t Park
Vrijbroekpark – 2800 Mechelen
Babbelavond elke voorlaatste 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

