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Stichtend lid van

Nu de winter ons eindelijk verlaten heeft, kunnen we weer uitkijken naar de
komende “rollende” activiteiten. We hebben het winterseizoen afgesloten met vanaf 17 februari om de veertien dagen deel te nemen aan een
oldtimerbeurs. We hebben telkens vele leden van alle afdelingen mogen
ontvangen voor een drankje en een gezellige babbel. In Antwerpen hebben wij het feestjaar verder gezet door alle leden te laten genieten van een
groot stuk verjaardagstaart, speciaal voor deze gelegenheid gemaakt.
Zoals jullie nu allemaal wel zouden moeten weten, vieren we dit jaar onze
veertigste verjaardag. Er zullen dus meerdere activiteiten georganiseerd
worden waarbij we onze leden extra in de watten zullen leggen. We hebben immers voor dit verjaardagsjaar een speciaal budget voorzien. Ook de afdelingen hebben een extra budget gekregen zodat
ook regionaal voor de leden wat extra kan voorzien worden. Reeds 2 activiteiten hebben van deze
voorziene extra’s kunnen genieten. Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering is doorgegaan in Autoworld waar we de vergadering afsloten met een lunch en aansluitend een bezoek aan het museum
waar nog de speciale tentoonstelling van Amerikaanse auto’s liep. De afdeling Beringen nodigde
ons uit op een “fingerfood” avond die een groot succes kende en ook weer afgesloten werd met een
prachtige verjaardagstaart, door één van onze leden gebakken.
Voor al deze organisaties is er niet alleen voldoende geld nodig maar ook voldoende medewerkers die
tijd en energie willen vrijmaken om dit allemaal rond te krijgen. Ook dit jaar weer hebben we afscheid
moeten nemen van enkele bestuursleden. Alleen voor onze afdeling Aarschot hebben we 2 leden
bereid gevonden om wat van hun vrije tijd op te offeren voor VVK en een bestuursfunctie op te nemen.
Voor de afdeling West-Vlaanderen hebben we echter een groter probleem. Naar aanleiding van enkele
niet correcte financiële afrekeningen is het vertrouwen van de rest van het bestuur in de huidige
verantwoordelijken van deze afdeling volledig zoek. Bij mij rust dan ook de zware taak om voor deze
afdeling een oplossing te zoeken zodat de leden van deze afdeling niet in de kou komen te staan.
Wat me bij dit alles het meest verontrust is dat de volledige werking van de vereniging draaiende moet
gehouden worden door steeds minder medewerkers. We bestaan 40 jaar, we hebben meer dan 1000
leden, we zijn financieel gezond, zijn goed gestructureerd maar van de 1000 leden zijn er maar een
veertigtal bestuursleden en vrijwilligers die instaan voor het complete reilen en zeilen van onze club.
Daarom nogmaals mijn verzoek aan alle leden, denk niet alleen wat VVK voor u kan betekenen, maar
denk er ook eens over na wat u kan betekenen voor VVK! Wij engageren ons om leden die naar ons
komen met voorstellen, voor eender welke activiteit, met raad en daad bij te staan en te adviseren om
hun voorstellen te realiseren.
Dit woord van de voorzitter was nog maar net geschreven toen we drie kandidaturen ontvangen
hebben van drie leden, die zich kandidaat stellen om toe te treden tot de raad van bestuur. Maar beste
leden, laat het niet bij deze 3 blijven!
Ik wens u een fijn “oldtimer-seizoen” en hoop u talrijk aanwezig te zien op onze activiteiten!
Jean Verbakel
Voorzitter VVKvzw

Vereniging zonder winstoogmerk  Maatschappelijke zetel: Muizenhoekstraat 53 - 2812 Muizen
Verantwoordelijke uitgever: VVK vzw – Muizenhoekstraat 53 2812 Muizen
Tel: 0495 129 084  e-mail: info@vvkvzw.be  www.vlaamsevehikelklub.be
Afgiftekantoor: Sint-Niklaas  Erkenningsnummer P2A3533  4 x per jaar
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het bestuur anno 2018
Algemeen bestuur:

Mechelen: Jean Trappeniers

Voorzitter: Jean Verbakel

West Vlaanderen: bij het ter perse gaan van dit magazine is een oplossing nog niet bekend.

Penningmeester: Patricia Laureys

Goed nieuws!
Nieuwe kandidaturen werden ons toegestuurd van Valerie Verbakel voor Mechelen
en Cindy en Edwin Bach voor Lommel.
Deze kandidaturen zullen tijdens de algemene vergadering van 21 april 2018 besproken worden.

Secretariaat: Lieve Convents
Ondervoorzitter: Alfons Jans

Onze regio’s:
Asse: Johan Rooselaers
Aarschot: Louis Docx en Patrick Vansweevelt
Antwerpen: Jean-Pierre Geers en Freddy Stroykens
Beringen: Alfons Jans, Rita Swinnen en Martin Larminier

Foto’s van alle bestuursleden zullen in Info 2 gepubliceerd worden.

Lommel: Theo Rutten en Ria Belmans

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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Te Koop aangeboden
TE KOOP AANGEBODEN
FORD THUNDERBIRD 2D COUPE - 1980
Automatische versnellingsbak. Benzine. Servoremmen. Servostuur.
Open dak.
8 cilinder. 4.2 L. 115 PK. Snelheidsmeter zowel in kilometers als in
miles. 15.495 miles.
Voor meer informatie : bel naar 0474/54-24-08.

Overlijdensbericht

De heer Jef Dewit

weduwnaar van mevrouw Lieske Plessers (†2009)
Oprichter Reizen Dewit. Lid van de Nierpatiënten,
Samana en de Oldtimers Beringen.
Geboren te Sint-Huibrechts-Lille op 6 december 1931 en
onverwacht overleden in het ZOL Campus Sint-Jan
te Genk op 19 februari 2018.
Alles is heimwee
Wolken en water
Alles is heimwee
Naar vroeger – naar later
Vroeger is over
Later – een ster
Gisteren is oud
En morgen nog ver.
Toon Hermans.
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Sinterklaas in Lommel

25 november

2017

Die zaterdagmiddag konden de
VVK-leden en hun (klein)kinderen
verzamelen in het Lommels clubhuis waar onze vrijwilligers weer
kosten noch moeite gespaard
hebben om de Goedheiligman te
ontvangen.

Weinigen weten het, maar het organiseren van zo een
middag vergt heel wat voorbereiding en brengt ook heel
wat kosten met zich mee. Jammer dat de opkomst dan
zo bedroevend laag is. Dus voor dit jaar, kom echt eens
langs! Iedereen met of zonder (klein)kinderen, ingeschreven of niet, maakt allemaal niet uit, kom gewoon met gelijkgestelde zielen een pintje of koffietje drinken. Vraag
maar eens aan degenen die erbij waren, er wordt heel wat
afgelachen. Het zou jammer zijn om het van de kalender
af te moeten halen, het moet natuurlijk wel haalbaar zijn
voor de organisatie…

“goodiebag” vol lekkers. Daar had onze immer aanwezige hulpsinterklaas achter de schermen toch maar mooi
voor gezorgd.
Tevreden gezichtjes bij de kleintjes en een grote glimlach
bij de groten, daar doen we het voor. Aan de aanwezigen,
dankjewel voor het komen, aan de afwezigen, jullie hebben een leuke middag gemist!
We hopen jullie talrijker terug te zien ergens in november !

De enige echte Sinterklaas en drie van zijn leukste pieten.

Van de Goedheiligman kwamen we ook dit jaar wel weer
het een en het ander te weten over onze leden. Dat er
in het grote boek van Sinterklaas echt alles staat werd
deze middag weer duidelijk. Over ieder had de Sint wel
een leuke anekdote of opmerking. Zo kwamen we te weten dat Luc Willems ongeveer de leeftijd van Sinterklaas
moet zien te evenaren om al zijn projecten, die nu nog in
zijn kelder en garage rus(roes)ten, tot een gerestaureerd
einde te brengen. Ook hebben we gehoord dat de Sint
ooit een Italiaans paard heeft gehad, maar dat kon hem
toch niet echt bekoren. Waarom niet, dat zijn we niet te
weten gekomen. Ook stond in het grote boek geschreven
dat Jos Melotte het meest geliefde lid is van de beide
Limburgse VVK afdelingen, altijd present, nooit commentaar en super content. De Sint, hij kan het weten…
Gust Jaenen kreeg van de Sint dan weer de opmerking
om zijn “vliegerkes” hobby eens wat meer links te laten
liggen en wat vaker met de oldtimer op pad te gaan. Je
kon wel horen waar de Sint zijn passie lag… Maar wij zeggen Gust, geniet van al je hobby’s!
Iedereen die zich van tevoren bij het Lommels bestuur
had aangemeld kreeg van Sinterklaas persoonlijk een
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Kerstfeest Lommel

9 december

2017

Kerstfeest Lommel

Zaterdag avond om 18u30 werden we verwacht op het welbekende Kerstfeest van de afdeling
Lommel. En Ria, Cindy, Theo en
Edwin stonden ons al op te wachten, om ons te verwelkomen.
Toen we plaats hadden genomen begon Theo ons allen
welkom te heten en een aantal personen te huldigen, die
in de loop van het jaar geholpen hadden met het organiseren van de uitstappen enz…
Het aperitief werd ons aangeboden en we mochten plaats
nemen aan tafel. Het was dit jaar een ander systeem als
vorige jaren, de soep werd aan tafel bediend, tomaten
soep met balletjes.
Na de soep nam Edwin het woord, hij vond, en zeker terecht dat er een medewerker van de VVK werd ondergewaardeerd, ze is niet zo maar een vrijwilliger, maar
dikwijls een Chinese vrijwilliger, er wordt niet gevraagd
Ria heb je goesting, neen er wordt gezegd Ria we gaan
dit of dat doen. Ria bedankt voor alles wat je voor de
afdeling Lommel doet! En graag een applaus voor Ria.
Natuurlijk mogen we het opperhoofd van de afdeling
Lommel niet vergeten. Het mag weleens gezegd Theo
bedankt, wat je allemaal doet voor de afdeling, niet alleen ritten uitstippelen, verzekeringen in orde maken,
feestjes in goede banen leiden. Theo, bedankt en een
applaus, anders krijgen we ruzie in het huishouden.
En nu gaan we beginnen aan onze winter barbecue waar
we naar hartelust vlees, vis en allerlei salades( zeer lekker) konden kiezen. En we konden nog terug gaan tot
onze buikjes goed gevuld waren. De dranken werden aan
tafel bediend en dit was allemaal in de prijs inbegrepen.
Nadien werd ons een bord aangeboden met 5 verschillende nagerechten (zeer lekker).
Nogmaals bedankt voor het gezellig en goed georganiseerd feest, en voor ons geschenk dat we allemaal mee
mochten nemen, we zullen er volgend jaar zeker weer bij
zijn.

Verslaggever van dienst : Rina Gielen.
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fingerfood beringen

19 januari

Op vrijdag 19 januari 2018 hebben
Alfons en zijn team de VVK-leden
uitgenodigd om samen met hun
het glas te heffen op een mooi
jaar. Een mooi jaar waarin leden
van alle afdelingen kunnen verbroederen door samen mooie ritten te rijden waarvoor organisatoren veel moeite doen om
u te plezieren. Een mooi jaar waar de
verschillende afdelingen u verwachten op de babbelavonden. Kijkook
eens over de dorpsgrenzen heen, de
bestuursleden zullen u dankbaar zijn
en u beleeft gegarandeerd een leuke
avond met interessante benzinegesprekken.

2018

Honderdtwintig VVK leden hebben
de uitnodiging aangenomen en waren
naar de grote zaal in de mijngebouwen in Beringen afgezakt. Het was er
weer gezellig druk en het is altijd leuk
om de vele bekende en onbekende gezichten weer terug te zien. Toen iedereen de eerste cava of fruitsap had
ontvangen en een plaatsje aan één van de grote tafels
had gevonden, hield de verantwoordelijke van de afdeling
Beringen zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak. Jammer dat
de kwaliteit van de geluidsinstallatie in al die jaren er niet
beter op geworden is. Misschien toch eens aan de grote baas vragen of er geen budget voorzien kan worden
voor een goede mobiele luidspreker met microfoon. Ook
wreed handig bij andere evenementen. Jean?

Het Beringse keukenteam, Alfons, Rita, Theo, Florentine,
Martin, Rita, Loes en Davy hadden alle registers weer
opengetrokken om ons te verwennen met talrijke hartige
hapjes, het een nog mooier gepresenteerd als het ander.
Toastjes, stokbroodjes, lepeltjes met een lekker gerechtje
uit de zee… Maar, naast een lust voor het oog waren ze
ook nog eens erg lekker, ook niet onbelangrijk! Volgend
jaar hetzelfde recept? Lekker!
Als zoete afsluiter hadden Alfons en
Rita de Zutendaalse bakker op rust
Rik ingeschakeld. Als Rik voor zijn
oldtimers net zo’n oog voor detail
heeft als voor zijn taart, dan moeten
het pareltjes zijn! Een prachtige taart,
met als pronkstuk een chocolade oldtimer bakkerswagen er boven op. De
taart vond gretig aftrek en sommigen
hadden het geluk om voor een tweede ronde te kunnen gaan. De chocolade oldtimer heeft de voorzitter geveild voor de goede zaak. Gerda was
de gelukkige hoogste bieder. Heeft Paul weer geluk, die
kan gratis meesmullen.
Als aandenken aan deze gezellige avond en om ons te
herinneren aan het jubileum dat onze club dit jaar te beurt
valt, kreeg iedereen een gegraveerd glas mee naar huis.
Het zal, denk ik, niet gemakkelijk zijn zo’n gevulde avond
gratis aan de leden aan te kunnen bieden. VVK Beringen
heeft het toch maar klaargespeeld. Goed werk!
Uw verslaggever ter plaatse : Edwin Bach.
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de beurzen in één oogopslag

17-18 februari 2018: beurs Gent

17-18 maart 2018:beurs Genk

Alles is klaar om onze leden te ontvangen op de stand:

2-4 maart 2018: beurs Antwerpen
Ook voor deze beurs hebben onze vaste “standbouwers”
hun beste beentje voorgezet om onze leden goed te ontvangen, met een stukje verjaardagstaart
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Reisverslag

Onze reis naar de USA met onze eigen classic car.
Na meer dan een jaar voorbereiding was het dan zover.
Op 14 september vertrokken we met de organisatie TOURAMERICAL naar het westen van de USA met onze eigen
classic cars.
Onze wagens hadden er dan al een bewogen reis op zitten. Deze werden in augustus reeds in containers geladen
en verscheept richting Houston, waar ze dan nog eens
ongeveer een 1500 km over land werden vervoerd naar
de startplaats Albuquerque New Mexico. Maar alles verliep zeer moeizaam want moedertje natuur had voor de
wagens een helse beproeving in petto. Zij moesten een
orkaan van categorie 4 ontwijken en kwamen in Mexico
terecht, waar ze dan even mochten rusten tot de storm
was gaan liggen en dan terug richting Houston konden
gaan. Eind goed, al goed, de wagens waren op tijd aan
de start.

Dag 2 richting Taos: Na de roadbook GOED gelezen te
hebben, vooral wat mag en niet mag en nieuwe verkeerstekens te hebben geleerd, zijn we klaar om naar Taos te
rijden voor een trip van 252 km deze dag. Onze roadbook
kon gelezen worden op drie manieren: volgens gedetailleerde kaart, gewone wegbeschrijving of met tripmeter.
Dus verkeerd rijden was bijna onmogelijk.
Dan kregen we ook nog een beschrijving van wat we elke
dag van highlights konden zien. Dus kortom: de roadbook
was een prachtige gids.
Taos is een kunstkolonie en een skigebied van wereldklasse, wat we niet gezien hebben is sneeuw, nee het
was nog ZOMER. Super weertje.
Dag 3: Taos--Durango: trip van 323 km Highlights--Rio
Grande Gorge Bridge en Pagosa Springs.

Dag -1. Vertrek van Brussel naar Schiphol en van daaruit
richting Atlanta om vervolgens van daaruit aan te komen
op de eindbestemming Albuquerque. Zeer vermoeiend,
lange reis maar volgende dag even rusten om dan goed
uitgeslapen aan het vertrek te komen.
Dag 1. Auto poetsen en de eerste groep van 45 wagens
een goede reis wensen en s ‘avonds groep twee verwelkomen.

8
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Touramical

Deze laatste staat bekend om zijn natuurlijke warmwaterbronnen die heerlijk warm zijn om lekker in te baden
en te relaxen, wat we dan ook gedaan hebben. Verder ja
de natuur onderweg en de landschappen waren gewoon
prachtig al van dag een. Je wist niet naar waar eerst te
kijken. En hier hadden we dan onze pechdag. Porsche in
panne. PFFF, daar waar je voor vreesde gebeurde dan al
op dag 2. Maar dan kwam onze reddende engel Kris Van
den Brande aangereden en die stelde ons direct gerust:
“lk zal dat hier is vlug fixen se”. Geef mij een handdoekje om op te liggen en effe sleutelen en klaar. Vertrekken
maar met die car. Wat een opluchting. Nog eens nen dikke merci zenne mateke.
Dag 4:Durango--Moab: trip van 353 km Highlights--Silverston Gold Mine en San Juan Mountains en Canyonlands nationale parken. Weerom genieten van de prachtige omgeving.

Dag 5: Moab--Capitol Reef: trip van 250 km Highlights--National Parks gewoon om doodstil van te worden. We hadden al veel foto’s en filmpjes gezien maar je
kunt dit niet vastleggen op foto of film. Dit moet je met
je eigen ogen gezien hebben. Dan pas weet je hoe groot
deze rotsformaties zijn en hoe ver deze landschappen reiken. “Amazing” zoals ze ginder zeggen hé.

Dag 6: Capitol Reef--Bryce Canyon: trip van 183 km highlights--Scenic Byway 12, Bryce Canyon. SSSSTTT hoe
was het? Ga gewoon eens kijken.
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Touramical
Dag 7: Bryce Canyon--Page: trip van 241 km Highlights--Zion National Park, Lake Powel. Hier hebben we
een andere tijdzone bereikt: nog een uurtje minder dan
bij ons.

Dag 8: Page--Williams: trip van 310 km Highlights--Dinosaur Tracks, Grand Canyon National Park met helicopterflight.

daar dan ook gezet omdat het klimaat daar zo droog is
dat ze niet roesten. Hooverdam: zien, niet te beschrijven,
immens groot. Las Vegas: voor we ons hotel bereikten
moesten we eerst een stuk “de strip” oprijden. Dit is een
rechte baan met drie rijvakken waarlangs alle grote hotels
staan. lk kan je verzekeren, je fotostoestelleke raakt hier
oververhit zenne. Ongelooflijk wat je daar ziet langs alle
kanten. Dit is pas “amazing”.
Dag 10: Las Vegas--Las Vegas Dagje rust: nu ja rust in
Vegas, NO WAY. Op stap naar alle hotels en casino’s en
shows natuurlijk. En wat dacht je van cars and coffee Las
Vegas. Wat keken die mannen ginder raar op toen wij
daar met onze Porchekes toekwamen. Voor de zoveelste
keer moesten we weer eens uitleggen hoe we de auto’s
verschepen en hoe we door de USA een trip maakten.
Facebook werd ingeschakeld adressen en telefoonnummers uitgewisseld en fotokes genomen. En dan nog even
shoppen in de groooote outlets om onze valiezekes goed
te kunnen vullen.

Wat dacht je? Gewoon een fantastische belevenis. Door
de Grand Canyon vliegen. Om nooit te vergeten. Immense rotsformatie met in de diepte de mooie Coloradoriver.
Dag 9: Williams--Las Vegas: trip van 376 km Highlights-Route 66, Hoover Dam, Kingman. Ja de bekende route
66, toch een klein stukje ervan dat we gereden hebben
want deze route vertrekt in Chicago en stopt op de pier
van Santa Monica en was pure nostalgie. Daar zijn vele
fotokes getrokken tussen al die oude stationnetjes en vele
souvenirtjes gekocht in die stokoude winkeltjes. In Kingman konden we dan weer het vliegtuigkerkhof gaan bewonderen waar honderden vliegtuigen staan geparkeerd
voor altijd of om een tweede leven te krijgen . Ze worden
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Touramical
En dan doodmoe naar je luxekamer om vanuit je kingsize
bed nog eens een laatste keer naar de drukte van Las
Vegas te kijken om dan eindelijk proberen te slapen en
weg te dromen ...

Dag 14: San Francisco--San Francisco: dagje rust... Highlights: Alcatraz, Painted Ladies, Fisherman ‘s Warf, Golden Gate Bridge.

Dag 11: Las Vegas--Mammoth Lake: trip van 521 km Highlights: McDonald’s ontbijt, Death Valley National Park,
Mammoth Lakes.

Hier zijn we zeer vroeg in de morgen vertrokken omdat
we door de hitte van Death Valley moesten. Maar eerst
was er het ontbijt bij McDonalds. Was zeer voedend. Kiloke bij zeker. Death Valley is dus echt zo dood als een pier
maar wat een verandering van landschap na
een paar uur als je dan terecht kwam in het
prachtige landschap van Mammouth Lake.
Mooie natuur, prachtige meren die omringd
worden door bergen met hier en daar wat
sneeuw als decoratie . We waren weeral stil
van bewondering.
Dag 12: Mammoth Lakes--Modesto trip van
360 km Highlights: Yosemite National Park.
Wat een mooie natuur heeft dit land toch.
Achter elke hoek of achter elke draai zie je
een ander beeld. Het ene is nog mooier dan
het andere .
Dag 13: Modesto--San Francisco: trip van 146 km Highlights: Livermore and wineries San Francisco and Oakland. Prachtige wijnstreek en drukke stad San Francisco.

Aangezien we in Oakland sliepen moesten we van daaruit over de Oaklandbridge naar San Francisco stad. Daar
rondgelopen en genoten van die oude trammetjes die
over de heuvelende straten gleden, zijn we richting Golden gate Bridge gereden waar we VEEEL geduld moesten hebben om 6 $ te betalen om er over te mogen. Maar
we werden beloond met een machtig gevoel, ja daar reden we dan maar hé over die prachtige brug met onze
oldie en met de zon boven ons zonder een wolkje, wat
zeer uitzonderlijk is voor die streek. Want de
volgende dag zag je de brug niet eens, die
lag volledig in de mist. Verder zijn we naar
het zeer schilderachtige stadje Sausolito
gereden waar we tot rust konden komen na
de drukte van San Francisco. s’ Avonds was
er dan het Farewell dinner met dresscode:
American collars, wat iedereen goed had
begrepen. Hier kwamen de twee groepen bij
elkaar: de STARS en de Stripes.
Daar werd stevig gevierd en afscheid genomen van de mensen die een kortere tour
reden.
Dag 15: San Francisco--Monterey: trip van
257 km Highlights: Davenport, Santa Cruz, Monterey, 17Mile Drive/Pebble Beach en Carmel.
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Touramical
Gewoon prachtig die kuststreek af te rijden maar wat me
is zeker is bijgebleven is die 17 Mile Drive en Pebble Beach. Weerom “Amazing”. lk had al veel concours d ‘élégance gezien op tv in Pebble Beach maar nu stonden we
daar wel echt met onze oldies. Super . De 17 Mile Drive
was gewoon ongelooflijk mooi. Hier kon je weer het grote
verschil zien tussen arm en rijk .
Die kloof is zo groot in de USA. Op het ene moment zie je
mensen langs de kant liggen of stappen ze met hun winkelkarretje volgeladen met hun spullen doorheen de straten en een beetje verder kom je in een wijk waar huizen
staan die je verbeelding overtreffen. Hoe groots het land
ook is, we hebben daar zeer veel armoede gezien. Het
eerste stuk van de reis zagen we veel mensen in campers
wonen.
Dag 16: Monterey--Santa Barbara: trip van 450 km Highlights: Wineries, Pismo Beach, State Beaches en Santa
Barbara.
Weerom mooie streek en zeer mooie kustlijn om langs te
rijden en te genieten.
Dag 17:Santa Barbara--Los Angeles: trip van 230 km Highlights: Malibu, Santa Monica, Venice beach en een tour
door Los Angeles.

Ja, mooie stranden, mooie pier met pretpark erbovenop.
Maar de highlight was het automuseum Thousend Oaks.
lk denk voor ieder van ons de meest indrukwekkende highlight van het verlof.
Onze reisorganisator Manu Stappaerts had voor ons een
verassing: namelijk een vriend van hem die een museum

had van classic cars en alles wat classic was zoals je ze a
lleen maar in de USA vind. Wat een pareltjes van wagens
had die man staan. En het museum was a Ileen maar voor
zijn ogen bestemd. Normaal komt daar zelden iemand
binnen. Wat een eer dat wij daar een kijkje mochten nemen. Wij werden daar ontvangen als echte liefhebbers
van classic cars. Drinken en lekkere snacks werden ons
aangeboden met op de achtergrond een echt livebandje
dat stond te rocken tussen de knappe oldies en toebehoren. Bedankt Michael Malamut om dit prachtige museum
met ons te delen. En dank u Manu dat je dit voor ons kon
regelen.
Dag 18: Los Angeles--Los Angeles: Laatste dag van die
amazing reis. Highlights: LA en drop-off our cars.
Allée voorruit we gingen LA verkennen met onze roadbook op de schoot en de man aan het stuur. Dat was
vlug over en dikke ruzie. lk zie niks en ik weet niet meer
naar waar ik moet. Veel te druk en veel te veel te zien.
Dus wagen aan de kant en het busje komt zo nemen. Na
een dik uur wachten op het busje komt zo, hebben we LA
verkend zoals het moet. Afstappen waar je wil en terug
opstappen als je gezien hebt wat je moet zien. Ondertussen steek je oortjes in en heb je je gids bij je. Zo hebben
we elke beroemde straten van LA verkend en afgesnuffeld naar de nodige souvenirs. En was het een mooie afsluiter van een geweldige reis met onze eigenste oldie die
het goed heeft gedaan.
Met zeer veel dank aan het topteam van TOURAMERICAL die deze reis tot in de puntjes hebben voorbereid en
tot een fantastisch einde hebben gebracht. Dikke merci
aan het team van de bagage die elke dag met onze valiezen sleurden, aan het team die de wagens van s’ morgens vroeg tot s’ avonds laat aan het repareren waren (en
dat waren er elke dag wat), de fotograaf die van de ene
groep naar de andere groep reed om de mooiste foto’s
te kunnen maken en nu een prachtig fotoboek aan het
maken is voor ieder van ons en het team dat steeds op
verassingsplaatsen stond met al dat lekkers.
Het was een reis om nooit te vergeten en we zullen er nog
lang over na praten met de liefhebbers van Classic Cars.

verslag en foto’s door Ilse en Daniël De Decker
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Voor u gelezen

Voor u gelezen : SCODA 1100 OHC: 1957
In 1957 ontwikkelde ingenieur Franticek Sajdl voor het
competitieprogramma van Scoda een open sportwagen,
net zoals de toenmalige prestigemerken dat ook deden.
Dit is het tijdperk van de Jaguar D-type, de Ferrari 250
Testarrossa en de Aston DB3. Het spreekt voor zich dat
de Tsjechische ingenieur zich door deze modellen liet inspireren, maar uiteraard was in de rekken bij Scoda geen
indrukwekkende V12 of zescilindermotor voorhanden.
Daarom richtte Sajdl zich op de bescheiden 1,1 liter viercilinder van de brave Scoda 440 gezinswagen. In deze
auto ontwikkelde die motor 50 pk, wat in die tijd zeer behoorlijk was.
De krachtbron werd grondig herwerkt en kreeg twee bovenliggende nokkenassen in plaats van de enkele as en
dat bezorgde de wagen meteen zijn naam. In het Engels
noemt men een ‘ bovenliggende nokkenas ‘ ook wel ‘
Overhead Camshaft ‘: OHC. De motor werd gevoed door
twee dubbele carburators, waardoor het vermogen bijna
verdubbelde en steeg van 50 naar 92 pk bij 7700 opm.
Dit kwam neer op een specifiek vermogen van 84 pk/liter,
nog een cijfer dat destijds indruk maakte.
Vanaf dan moest hij nog enkel de wagen ontwerpen
waarin dit bommetje geplaatst kon worden. De ingenieur
vertrok van een wit blad, ook het chassis was volledig
nieuw en bestond uit stalen buizen met een relatief kleine
diameter. Voor het koetswerk deden de grote constructeurs meestal beroep op staal of aluminium, maar hier
kozen de ontwerpers voor glasvezel. Daarmee woog de
Scoda 1100 OHC amper 550 kilogram. Het is duidelijk dat
de 92 pk ruimschoots volstonden. Met deze motor haalde
men een topsnelheid van meer dan 200km/u.

1960

De toestand in de wereld verhinderde in die periode
echter dat de Scoda 1100 OHC de internationale carrière kon uitbouwen die hij verdiende. De wagen was enkel op Oost-Europese circuits te zien en kende daar erg
veel succes. Hij zegevierde daar onder meer in de race
van Mlada Boleslav bij zijn eerste optreden met de piloot
Miroslav Fousek. Echte racefanaten kennen ongetwijfeld
Vaclav Bobec, één van de zeldzame piloten uit het voormalige Oostblok die aan de 24 uren van Le Mans deelnam (in 1950 met Scoda). Hij behaalde ook de meeste
zeges aan stuur van deze 1100 OHC.
Tussen 1957 en 1960 werden slechts drie exemplaren van
de Scoda 1100 OHC gebouwd. Vandaag blijven er nog
slechts twee stuks van over, waarvan één rijklaar is, en
eigendom is van het Scoda museum. Rijklaar is het minst
wat we hierover kunnen zeggen, want deze wagen kwam
in actie op het Goodwood Festival of Speed in 2011
en wordt af en toe ook ingezet voor een Historic Grand
Prix. Soms wordt hij tijdens evenementen die door Scoda
worden georganseerd ook toevertrouwd aan journalisten
en die zijn steeds vol lof over de motorprestaties en het
hedendaagse rijgevoel.Kortom, U zal het er mee eens zijn
om een eerbetoon te brengen aan deze 60-jarige. Hoewel hij in West-Europa eerder miskend is, speelt de 1100
OHC desondanks een belangrijke rol in de autosportgeschiedenis van Scoda.
Bron: Scoda Magazine
Voor u gelezen door Theo Konings
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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.

14

Clubblad.indd 14

29/03/18 09:25

KALENDER VVK 2018
Zoals u hieronder kan zien, staat er ook voor 2018 het een en ander op het programma! De volledige informatie zal tijdig ter beschikking gesteld worden. Hou
daarom de website, uw e-mail of de post in het oog!

19 januari
20 januari
28 januari
17-18 februari
2-4 maart
17 maart
17-18 maart
22 maart
31 maart
2 april
21 april
22 april
29 april
12-13 mei
20 mei
27 mei
3 juni
7 - 14 juni
10 juni
17 juni
21 juni
1 juli
8 juli
15 juli
19 juli
4 augustus
12 augustus
26 augustus
2 september
2 september
9 september
15 september
21-23 september
27 oktober
10 november
16-18 november
8 december
9 december

Fingerfoodavond (Beringen)
Nieuwjaarsreceptie (West-Vlaanderen)
Algemene ledenvergadering
Beurs Gent
Beurs Antwerpen
bowling (Lommel)
beurs Genk
Essen
kaas- en wijnavond (The White Star Division)
Paasuitstap (Beringen)
tweede algemene vergadering *
Lenterit (Lommel)
De boterrit (Mechelen)
Nationale meeting BFOV (30 jaar bestaan viering)
10de Pinkster Oldtimerrit (Urbain Lambrichts)
Pallieterclassic (Antwerpen)
Exclusieve rit wit goud onder donkere velden (Lommel)
buitenlandse reis naar Kroatië (Mechelen)
Noord Limburgse Oldtimerrit (Lommel)
Eurospar (Beringen)
Avondrit Mechelen
Ardennenrit (Beringen)
VVK 40 jaar!
’t Zeetje (Antwerpen)
Avondrit Mechelen
Schloss Dyck (Beringen)
Beverlo (Beringen)
Zomerrit (Lommel)
Sterren veroveren de polders
de Pass-Partout rit (Beringen)
De Leuven Foor rondrit (Aarschot)
Vrijheid in zicht ‘18’ (Filip Willems)
Letzeburgs-Deutchen Mosel-tour (Mechelen)
2de Halloweenrit (Mechelen)
Variété by Lynn (Mechelen)
beurs Brussel
Kerstfeest Lommel
eindejaarsetentje Mechelen

		
* : tweede algemene vergadering voor de werkende leden,
		 die per post een uitnodiging zullen ontvangen
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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
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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