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Stichtend lid van

Woord van de voorzitter
“Het is weer voorbij die mooie zomer”. Dit was een bekend populair liedje
in de jaren 70. Nu op dit moment is het dus ook weer actueel. Het verlof is
voorbij, het is weer veel drukker op onze wegen, de dagen worden korter
en sommigen onder ons denken er al aan om hun oldtimer klaar te maken
voor de winter.
Dat het verlof voorbij is hebben we ook ervaren aan de reactie van het Antwerpse stadsbestuur. Na een lange “gedoog” periode hebben ze blijkbaar
de tijd gevonden om de eerste “Gasboetes” te versturen aan oldtimerbezitters die het aandurfden de
LEZ-zone binnen te rijden zonder eerst de ingewikkelde procedure om toegang te krijgen tot de zone te
doorlopen en daarna een aanzienlijk bedrag over te maken aan de Antwerpse Stadskas. Ergens moeten
we blij zijn met deze actie van de Stadsadministratie. Pas na het uitschrijven van boetes kon de BFOV in
actie komen om dan via gerechtelijke procedures proberen te bekomen dat we met onze oldtimers vrije
toegang krijgen tot de ingestelde LEZ –zone. We wachten dus nu met spanning op de resultaten maar
jullie weten ook dat de gerechtelijke molen in ons land zeer langzaam maalt. Tot een definitieve uitspraak
zijn er dus maar 2 oplossingen namelijk “Het stad” met de oldtimer vermijden of betalen om door de
zone met “propere lucht“ te rijden.
Voor de mobiele activiteiten loopt het seizoen op zijn laatste beentjes. Volgend jaar heeft VVK iets speciaal te vieren namelijk onze veertigste verjaardag. Jullie zullen denken “bestaan jullie al zo lang ?” Inderdaad in 1978 zijn enkele oldtimerliefhebbers in Limburg met het idee gestart om een club op te richten
voor liefhebbers van oude auto’s. Toen waren dat voornamelijk auto’s die we nu als “losse koplampen “
zouden vermelden. Nu in 2017 zijn we een club met bijna 1100 leden verspreid over gans Vlaanderen en
het gamma van auto’s is alleszins veel uitgebreider dan in onze beginjaren.
Deze groei is niet alleen de verdienste van het huidige bestuur maar wel het resultaat van jarenlang degelijk vrijwilligerswerk in al onze afdelingen. Ook het ontstaan van de verzekering via de BFOV heeft een
boost gegeven aan ons leden aantal. Maar 1100 leden tevreden houden is soms wel een zware taak.
100% tevredenheid kan men nastreven maar je hebt altijd wel leden waarvoor het niet goed genoeg is,
die het te duur vinden of die het niet kunnen vinden met bepaalde leden van ons bestuur. Moeten we als
club hier van wakker leggen ? Persoonlijk denk ik van niet. Gegronde niet anonieme klachten moeten
onderzocht worden maar we moeten ons zeker niet zot laten maken door geruchten en halve waarheden
die soms worden verspreid over zaken die niet rechtstreeks te maken hebben met de werking van onze
klub. Maar niet alleen negatieve zaken moeten gemeld worden, het is vooral aan positieve dingen dat
we ons als bestuur kunnen optrekken en zo de energie vinden om jullie in de toekomst nog geweldige
activiteiten te kunnen aanbieden.
Jean Verbakel
Voorzitter VVKvzw
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Tel: 0495 129 084  e-mail: info@vvkvzw.be  www.vlaamsevehikelklub.be
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te koop

TE KOOP aangeboden
VW T-3 camper bouwjaar 1984.
Bijzonderheden:
Turbo-diesel motor is volledig gereviseerd.
Carrosserie gerestaureerd.
Binneninrichting is nieuw.
Voorzien van piloot-zetels.
Voor inlichtingen bel 011 64 44 40.

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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Maasroute

28 mei

2017

Verslag Maasroute
38 auto’s waren op de afspraak
voor de Maasroute, een prachtige
rit uitgestippeld door Ria en Cindy.

Het weer was prachtig. We startten in Neeroeteren met
een reuze stuk vla.

Daarna gingen we op pad: 99 kilometer toerden we door
de Maaskant, door pittoreske dorpjes waar we nog nooit
geweest waren.
Halfweg was er een tussenstop voorzien midden in de
Limburgse bossen. ‘avonds schoven we aan voor een
letter eetfestijn, bij de chef-kok van het Orshof.

Weer een geslaagde dag!
Tekst: Theo Rutten
Foto’s: Rina Gielen
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2e Pallieterclassic

11 juni

2017

2e Pallieterclassic
Inderdaad, op 21.06.2017 was het
al de tweede uitgave van de Pallieterclassic!

Om eerlijk te zijn, dacht ik dat het
heel moeilijk zou zijn om de eerste editie te evenaren, laat
staan te verbeteren!

Ik denk dat we de hele “Pallieter Crew” mogen proficiat
wensen voor hun harde werk aan deze organisatie van de
tweede editie, en hopen op een derde uitgave van deze
TOPPER.

Aan heel de “Pallietercrew”
SUPER PROFICIAT !!!

Om een vergelijking te maken met vorige editie, zou ik u
kunnen vertellen dat:
-

het aantal deelnemers zeker niet minder was.
de vriendelijke ontvangst van de organisatie zeer
gemeend en oprecht was
de koffie zeer gegeerd en lekker was
de boottocht rond Lier zeker in de gading van de
deelnemers lag
de tussenstop op de Cars and Coffee in Koningshooikt met de nodige drank en eten, zeker een topper was
de rondrit meer dan geslaagd was
het routeboek heel top was! (zelfs na de late aanpassingen door wegenwerken)
van het lekkere eten na aankomst (super)… !
het goede weer aanwezig was
dat zoals in de eerste editie de nodige prijzen en
trofees verdeeld werden enz.…..
Maar dit alles ga ik niet doen!

En hopelijk naar een derde editie in 2018!

Tekst: Jean Trappeniers
Foto’s: Niels Pelgrims

Ik kan enkel maar zeggen:
“wie er niet bij was
had weer maar eens ongelijk”.
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Noord Limburgse Oldtimerrit

11 juni

2017

Noord Limburgse Oldtimerrit
Bij een stralende zon zakten
28 oldtimer liefhebbers af naar
Bocholt om aldaar te verzamelen in café “De Bierketel” op het
Kerkplein.

Na het genieten van een lekkere kop koffie en een wafel
werd er gekozen voor een rit van 101 km

Aan allen die meegewerkt hebben voor het slagen van
deze rondrit een dikke “Dank U wel” en ook aan de VVK
– afdeling Lommel.

Groetjes
Tekst: Jos en Nieke Smeets
Foto’s: Rina Gielen

voor de gewone oldtimers of een rit van 50 km voor de
losse koplampen.
Er werd gereden over Noord Limburgse binnenwegen,
met een klein ommetje in Nederland om dan weer via Molenbeersel terug in België te komen. Onderweg genieten
van een kleine verfrissing, een versnapering, de mooie
omgeving en dan verder naar de volgende halte in Eksel
bij de “Eindhoeve” alwaar een ijsje werd getrakteerd. De
losse koplampen reden een andere route via Bree terug
naar Bocholt om alhier bij “Mocasin” te genieten van een
ijsje.
Terug aangekomen in Bocholt werden allen nog onthaald
op soep en belegde broodjes en werd er nog nagekaart
over de rondrit.
Bij het vertrek werden van alle voertuigen foto’s genomen,
Hopelijk heeft iedereen genoten van deze rondrit en kan
ik reeds zeggen dat de 3é Noord Limburgse Oldtimer
rondrit in 2018 zal plaatsvinden op 17 juni dus : zet deze
datum maar in jullie agenda om hem zeker niet te vergeten.
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Avondrit Mechelen

16 juni

2017

Avondrit Mechelen
Bijna traditie getrouw kwam onze
Staf op de proppen met zijn nu
al 4de avondrit “De Zuiderkempen-route”, voor afdeling Mechelen.

Dat hij niet echt voorzien was op het vele volk dat hij over
de vloer kreeg, was spijtig genoeg wel een beetje te merken aan de service.
Dit deed echter niks aan de voor de rest goede rit van
Staf en Vicky.

Op 15 juni omstreeks 20uur, vertrokken we aan ons lokaal met een 36-tal deelnemers voor een rit van ongeveer
40km.

Leuk was ook dat we onze vorige voorzitter met zijn
vrouw Dora nog eens mochten verwelkomen.

Deze keer ging het richting Mechelen, Bonheiden, Keerbergen enz uit, om te eindigen in Rijmenam in “De Mussepot“.

Staf en Vicky, bedankt en tot een volgende.

Dat Staf en zijn vrouwtje de steek daar waarschijnlijk
goed kennen, mochten we ondervinden aan de mooie
wegjes langs de gezellige wijken.

Tekst: Jean Trappeniers.
Foto’s: Niels Pelgrims

Door het grote aantal deelnemers, moest de eigenaar van
De Mussepot, zijn privé parking aan de overkant van zijn
zaak openen om iedereen parkeerplaats te geven.
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Eurospar

18 juni

2017

Eurospar
We doen al verschillende jaren
mee, maar dit was nieuw.

We vertrokken niet in Schoonderbuken maar in het sport
café ``De Koekoek``
in Halen.
Het was mooi weer en na een hartelijk onthaal ontvingen
we een rallyplaat, roadbook en de talrijke consumptiebonnen, hier konden we buiten gezellig op het terras zitten met een lekkere tas koffie en een versnapering.
We vertrokken via Diest, waar we de zaak van ``Brezan``
konden bezoeken.
Daar werd ons een drink aangeboden van de zaak en bij
het vertrek kregen we ook ons tweede deel van het roadbook.
Van daaruit konden we vertrekken naar de hoofdsponsor,
de Eurospar in Halen.
En zoals elk jaar kregen we een lekkere friet, frisdrank, en
voor zij die het wensten nog een cava geschonken door
Drinks Vandepoel.
Nadien konden we beginnen aan de mooie, fijne rustige
rit. Fons en Rita hadden weer de mooie plaatsjes uitgezocht, al ben ik van de streek, doch er zijn blijkbaar nog
plaatsen waar we nog niet geweest waren.
Tussen door nog een stop bij Car-Cave. Een bedrijf dat
oldtimers hersteld en rijklaar maakt, daar mochten we
een drink uitkiezen naar wens en werden we na het bezoek nog verrast met een rijk gevuld pakket van Damhert.
Op het einde van de rit, bij aankomst op de prachtige Abdij van Herkenrode konden we op het terras aanschuiven
voor de BBQ, met nog een lekker abdijbiertje erbij genoten we van deze mooie dag.
Ik denk dat iedereen tevreden huiswaarts keerde, we hopen er volgend jaar weer bij te zijn.
Proficiat aan de organisators

Tekst: Eddy Van Wetswinkel
Foto’s: Fons Jans
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Donauwalzer

10-24 juni

2017

In Neumarkt kwamen we bij elkaar
onze oldtimers waren rijklaar.
Het Maybach museum werd het startpunt,
het mooie weer werd ons gegund.
Toen volgde een eerste uitdaging
en arriveerden we in Greding.
Van Greding naar Passau werd een lange rit,
gelukkig waren we toen nog fit.
We brachten aan bezoek aan Melk,
daar was keuze voor elk.
Velen bezochten de Stift,
gebouwd dankzij menige gift.
Op het programma stond ook Wien,
daar hebben we veel gezien.
Het VVK bestuur Mechelen kwam er op bezoek,
maar dat stond niet in het roadbook.
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We reden er rond in een oldtimerbus,

De reis was zonovergoten,

maar toch zaten we knus

we hebben ervan genoten.

We bewonderden de Dom en het Prater,

We toerden door wouden en dalen,

en zagen ook menig theater.

en zagen de Donau vele malen.

Op de Donauturm hebben we gegeten,

Voor elk traject,

het panorama zullen we niet snel vergeten.

was het roadbook perfect.

Boedapest doorkruisten we “hop on – hop off”,

We doorkruisten prachtige natuur,

ook dat vonden we tof.

en proefden ook rijke cultuur.

We aanschouwden het parlement,

Ondertussen zijn we kampioen,

een waardig cultuurelement.

in het herkennen van alle tinten groen.

We reden voorbij het Burchtpaleis en het Vissersbastion,

De reis zit erop,

en ook het mooie West Station.

de organisatie was top.

Naar de mening van het volledige team ,

We vonden het van jullie een knappe prestatie,

was de Salzkammergut trip subliem.

en voor ons een geweldige sensatie.

Myriam en Geert,

Het werd een reis van de bovenste plank,

de Donauwalzer heeft ons veel geleerd.

waarvoor een welgemeende dank .

Tekst : Rita Haarselhorst
Foto: Geert De Backer
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Ardennenrit

2 juli

De Ardennenrit op 2 Juli startte
op een nieuwe locatie.

2017

Het was een schot in de roos met
een zeer goed verzorgd ontbijt en
een goede sterke kop koffie om
wakker te worden.

En dan op weg om +/- 200 km af te leggen zonder over
een autostrade te rijden.
Het ging via Huy en Havelange, langs mooie kastelen en
waters.
Het was een mooie rit.
Alleen hadden we liefst een iets hogere temperatuur gehad, maar in dit land is dat namelijk altijd een gok.
Tekst: Rita Swinnen
Foto’s: Rita Swinnen en Lieve Convents
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’’Kuieren op z’n West-Vlaams’’

14 juli

Naar jaarlijkse gewoonte werd in
West Vlaanderen de babbelavond
van juli gewisseld voor een aangename en mooie avondrit. Met
deze rondrit van een 65 km wensten wij onze deelnemers mee te
nemen vanuit de zuidrand van
het Brugse Ommeland, doorheen het Houtland naar de
polders rond Diksmuide waar we langsheen de IJzer ter
hoogte van de Tervaete brug halt hielden voor een aangename aperostop onder een stralende avondzon. Iets
verder in een restaurant die 100 jaar geleden fungeerde
als militairveldhospitaal werden we verwacht voor een
lekkere broke van de koe.

2017

Tekst en foto’s: Geert De Backer
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’’’t Zeetje’’ Antwerpen - Knokke Heist

16 juli

2017

16 juli, zondagmorgen, een bewolkte hemel maar goed weer om
een rit te rijden. Om 8.30 uur aan
Tennis Borgerweert in Zwijndrecht, 47 ingeschreven oldtimerkes.

Bestuurders en bijrijders kregen een lekker ontbijtje voorgeschoteld, even wat bijpraten, routeblad ingekeken en
wegwezen.
Een afwisselend parcours, kleine landelijke wegen en
goede banen waar ook eens goed kon doorgereden worden.
Het gemeentebestuur van Knokke Heist had ons deze
keer een andere plaats op de dijk toegewezen. Onze “gewone” plaats gaf te veel hinder aan de fietsers en wandelaars wegens te smal en ook omdat er meer fietsenstallingen en terrassen werden geplaatst.
De nieuwe locatie was veel zonniger. Het enige nadeel
was dat er iets verder moest gelopen worden voor het
drankje in “La Plage”.

Uiterlijk 16.45 uur moesten de wagens van de dijk verlaten daar er ’s avonds een avondmarkt was in Duinbergen,
waarvan de uitlopers tot aan de evenementenstand kwamen, dus de plaats waar VVK stond.

De gemeentebesturen worden er niet gemakkelijker op
voor de organisatoren. Vroeger was in Knokke Heist alles goed en al wat we vroegen kregen we. Dit jaar een
berg formulieren om in te vullen en zelfs de namen van de
vrijwilligers die de parkeerbegeleiding op de dijk deden
moesten op voorhand opgegeven worden om gescreend
te worden. De vrijwilligers werden aanzien als een privé
bewakingsdienst en werden ook alzo behandeld.

Dank voor de aanwezigen en de afwezigen hadden weer
eens ongelijk!

Tekst en foto’s: “Het A team”

De toeristische dienst van Knokke Heist had onze komst
aangekondigd in de diverse gemeentelijke bladen en ook
in De Zondag onder het regionieuws was onze komst
aangekondigd. Hierdoor en mede door het zonnige weer
waren er veel belangstellenden die een kijkje kwamen nemen en een praatje maken.
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’’de aapjesroute’’

20 juli

2017

Na hun vorige editie “De kuikensroute“, zochten de jongste leden
van Mechelen terug een naam
in de dierenwereld voor hun 2de
avondrit nl: Jeanke en de aapjesroute! (Jeanke ??).

Ben benieuwd naar de naam van hun volgende rit “de
Ezeltjesroute” misschien.
Met een dertigtal wagens gingen we van start in ons lokaal voor een rit van een 50-tal km.
De deelnemers kwamen vooral van de afdelingen Asse,
Aarschot, Antwerpen en Mechelen.
De overvloedige regen en onweer die ze vorig jaar hebben gekend, bleef dit jaar gelukkig ver uit de buurt , mede
dankzij mijn weggedragen eieren naar de zusters Clarissen. En ja, het waren er nog die niet besmet waren.
Na een beetje zoeken (zoals in het routeboek vermeld),
vonden we de fotograaf van dienst “Niels”, zijn vogeltje
om een mooie foto te maken.
De rit ging over mooie binnenbaantjes die zelfs vele mensen uit onze contreien niet kennen.
Dus durf ik te zeggen dat hun missie weer meer dan geslaagd was.
Dus kuikens, aapjes en of ezeltjes ?, dikke proficiat voor
de rit en hop naar de volgende:
“De Halloween- route” in oktober!!
Dikke merci in de naam van alle deelnemers,
Tekst: Jean Trappeniers
Foto’s: Niels Pelgrims
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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 VVK 2017
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.

1 oktober
28 oktober
17-19 november
26 november
9 december
16-17 december

De Vlaamse Ardennen (West Vlaanderen)
Avondrit: Halloween (Mechelen)
beurs Brussel
eindejaarsdiner Mechelen
eindejaar diner Lommel
beurs Kortrijk

Oproep verslagjes voor Clubboekje
Beste oldtimer vrienden,
Velen onder ons zijn blij wanneer het info boekje van onze
klub VVK in de bus valt, om te kunnen zien en lezen wat
er de laatste tijd zoal gebeurd is, binnen de grote VVK
familie.
Graag had ik een oproep gedaan aan de verborgen schrijvers onder ons, om ook eens in hun pen te kruipen en een
verslagje binnen te sturen naar het secretariaat, over een
evenement waaraan ze zelf hebben deelgenomen. Het
gaat er tenslotte over dat iedereen eens zijn bevindingen
kan laten horen. Geloof mij dat het leuk is om een verslag
te mogen lezen dat je zelf hebt binnen gestuurd! Dus laat
jullie horen of liever, schrijven is de boodschap.
Als er twee verslagen van eenzelfde rit binnenkomen,
wordt er één verslagje gekozen voor het boekje en het
tweede komt op de website. Dus het is zeker geen verloren moeite!
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BABBELAVONDEN

Onze babbelavonden vangen telkens aan om 20 uur 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 om 19u

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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