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Woord van de voorzitter
Het jaar is al weer bijna voorbij en traditioneel worden er dan de
jaaroverzichten voorgesteld. Voor VVK kan ik zeggen dat het een
“normaal” jaar was. De geplande activiteiten zijn allemaal doorgegaan.
We zijn ook tevreden over de opkomst op deze activiteiten, maar we
zijn er ons ook van bewust dat het op dit vlak beter kan.
We hebben gedurende het jaar een veelvoud van diverse activiteiten
en als we de balans opmaken van de deelnames zien we dat slechts
15% van de leden minstens 3 maal aan een activiteit van onze klub heeft deelgenomen. Maar
wat ook merken is dat bij die 15% er ook leden zijn die meer dan 10 keer hebben deelgenomen.
We hebben dus ook een groot aantal “ vaste klanten” waarop we kunnen rekenen als we iets
organiseren.
Wat het aantal leden betreft, zijn we in 2017 niet gegroeid, en blijven “steken” op 1100 leden.
Jaarlijks verliezen we een 80 tot 100 tal leden en jaarlijks mogen we een gelijk aantal als nieuw lid
begroeten.
Financieel hadden we ook een rustig jaar. We werden niet geconfronteerd met grote uitgaven en
zijn dan ook bij de meeste uitgaven binnen het geplande budget kunnen blijven.
Wat de interne organisatie aangaat werden we wel geconfronteerd met het ontslag van de verantwoordelijke van de afdeling Aarschot en Antwerpen. Gelukkig hebben we na een oproep aan
al de leden van de afdeling Aarschot 2 leden gevonden die zich bereid verklaart hebben om de
werking van deze afdeling in goede banen te leiden.
Nu een woordje over wat jullie kunnen verwachten in 2018. Zoals jullie misschien al weten viert
VVK in 2018 zijn 40 jarig bestaan. Zoals het dan ook de gewoonte is worden er in dit verjaardagsjaar enkele bijzondere activiteiten op poten gezet . Ik moet al de leden dan ook vragen 2 datums
bijzonder in het oog te houden . De eerste datum is zondag 28 januari 2018 waar we de algemene vergadering organiseren in Autoworld. De tweede bijzondere activiteit, een groot feest, zal
doorgaan op zondag 8 juli . Dus maak een plaatsje vrij in jullie kalender op deze 2 dagen. Nadere
informatie over deze activiteiten zal tijdig verschijnen op de website en via brief voor de leden
zonder email.
Op de website vinden jullie ook al het overzicht van de geplande activiteiten voor 2018. Zoals
jullie wel merken is het weer een volle kalender en zullen jullie ruime keuze hebben om aan onze
activiteiten deel te nemen.
Om het jaar goed af te sluiten wens ik jullie allemaal een zalige Kerst en een gezond en gelukkig
2018 en dit vanwege het ganse bestuur van VVK.
Jean Verbakel
Voorzitter VVKvzw
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kempenrit

23 juli

2017

Kempenrit
Na weken van tropische temperaturen hadden we deze zondag
niet bepaald het weer waar we altijd naar uitkijken.

De 14de -eeuwse hoeve was voor de tweede maal een
ideale plaats voor de Kempenrit.
Met 23 auto’s was de opkomst niet zo denderend, maar
wel voldoende genoeg om de Schranshoeve vol te krijgen.
Tijdens de inschrijving hoorde ik dat de verantwoordelijken van twee afdelingen nog koerske hadden gereden
om niet als laatste toe te komen. De oorzaak was het
rijden met GPS en één letter in de naam verkeerd, kan het
gebeuren dat je in een andere gemeente belandt!
Een rit langs kanalen, binnenwegen, mooie plaatsjes…
spijtig dat de mais intussen zo gegroeid was. Het was al
eens plezant wanneer je langs een aardappelveld reed.

Er was genoeg gelegenheid om iets te nuttigen en ook
bij aankomst in de Schranshoeve, waar men het gekozen
gerecht aangeboden kreeg.

Toch een geslaagde rit voor Aarschot en VVK.
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beverlo

13 augustus

9 uur morgens, grijze miezerige
ochtend, nog geen zon te zien,
maar misschien komt ze nog wel,
misschien.

We passeerden een afwisseling van bossen, weilanden
en akkers, via Heppen, Olmen, Olmen-Balen, we kwamen voorbij de zoo van Olmen, en dan, om 12 uur, het
zonnetje, 20 ° C, dat doet deugd.

Om 10 uur arriveerden we in Beverlo waar ervaren gidsen hielpen
de oldies keurig in lijn te parkeren want de opkomst was
groot en iedereen heeft graag een mooie plaats.

Tijdens het rijden kregen we plots het gezelschap van
een paard tussen onze oldies, een echt paard dan!, de
ruiter was nog erg onervaren en werd gevolgd door een
fietser om samen het paard in toom te houden, wat niet
lukte. Het arme dier was hypernerveus door de passerende oldie’s, die met de nodige voorzichtigheid voor mens,
paard en wagens probeerde voorbij te gaan.

2017

De inschrijftafel stond in de tent opgesteld en na de passage bij Fons en Rita voor de nodige documenten en rallybord konden we genieten van een kopje koffie met een
flinke koffiekoek.

Na 33 Km was er een stop voorzien aan het Zilvermeer in
Mol, en alles was volgens afspraak. Goede parkeerplaatsen, vrije ingang op vertoon van ons kaartje van de club
en een voor ons gereserveerd buitenterras aan taverne
Zilverbos, meer moet dat niet zijn!. We konden nog wel
even blijven maar helaas, er moest ook nog gereden worden, hier zullen we zeker nog eens terug komen.
Maar na 39 Km richting Blauwe Kei was er een niet voorziene omleiding en waren we even de weg en het noorden
kwijt, grapje he, ervaren rotten als we zijn en na wat zoek
werk vonden we de aansluiting weer terug. Die Blauwe
Kei moeten we dan later nog eens gaan zoeken, misschien samen dan met een terrasje aan taverne Zilverbos!
Als compensatie deed de zon extra hard haar best en
hadden we al een goede zonnebril nodig.

Er was ook een curiosa en hobby markt zodat we ook
daar eens konden snuisteren. Iets over 11 uur was het tijd
voor vertrek, de 3 MG ’s lieten we liever voor ons vertrekken want die snorren nogal graag door. Het routeboek
was duidelijk opgesteld maar veel praatjes onderweg
ging niet, de co-piloot had ook haar/zijn werk, en zo hoort
het ook, team work.

Met enige Km meer op de teller arriveerden we weer keurig in Beverlo en konden we verder genieten van drankjes,
hapjes, animatie en nog een babbel hier en daar.
Het was mooi geweest en we kregen nog een mooi aandenken mee ook. Aan de organisators van de VVK afd.
Beringen en toerisme Beringen een dikke proficiat.
Tekst: Rita Larminier
Foto’s: Alfons Jans
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zomerrit

27 augustus

2017

We rijden richting Lommel naar
Het Vanhoof Stadion waar we
worden verwacht voor ons ontbijt.
Hier krijgen we ons roadboek en
een enveloppe met de bonnetjes
voor eten en drinken en inkom
van het museum.

geen slaapcabine. Dan Trucks die meegedaan hadden
aan Parijs-Dakar, leger voertuigen en motorengalerij. Een
strandwagentje DAF Kini : Bouwjaar 1966 en interieur
ontworpen door Giovanni Michelotti. ( interieur met rieten
stoelen) (zie foto). Nu eigendom van de koninklijke familie
(geschonken aan hen bij de geboorte van Willem-Alexander in 1967, en kreeg toen de naam KINI.

Voor we vertrekken vullen we eerst nog onze magen met
de lekkere broodjes en de koffie ( of drank naar keuze).
Dan vertrekken we om 10 uur voor onze rit naar Eindhoven met ons roadbook in de hand. Onze rit gaat langs
hele mooie landelijke wegen met veel fietsers, verkeersdrempels, voorrangen van rechts enz.…
Na een uur rijden kregen we wat dorst en stopte we aan
Brasserie Gezellig.NL. Na een kwartiertje gezellig babbelen zetten we onze rit verder want we moeten om 13 u aan
het museum zijn.
In Eindhoven parkeerden we ons bij Praxix (grote parking). Vandaar gaan we te voet langs het kanaal (een
100m) tot het Daf museum. Hier werden onze auto’s bewaakt door Theo Rutten (dank u).
Hier krijgen we een rondleiding van 1.5u. In de inkomhal
staat een autootje “Daf rijdende regenjas”. Met één deur
en een open dak. Dit diende als valluik moest de auto
omvallen op de kant van de deur.
Het DAF Museum betekent een rondgang door de tijd ,
langs het historische erfgoed van “Doorne’s Aanhangwagen Fabriek” DAF. Dit vanaf de oprichting van het bedrijf
door de gebroeders Hub en Wim van Doorne tot en met
de modernste vrachtwagens die in de Eindhovense DAF
fabrieken van de band komen.
Het museum was verdeeld in verschillende niveaus:
De Smidse : de eerste werkplaats met allerlei gereedschappen van vroeger.
De Trucks : vanaf 1949 startte DAF met de productie.
Er staan zomaar een 40 tal trucks van de beginperiode
tot de nu moderne truck. Ook uitleg gekregen over de #
motoren maar daar verstond ik toch niets van. De DAF
95 is in 1988 de truck van het jaar geworden, had ook

De personenauto’s : Het prototype van de DAF 600 van
1956 staat in het Lauwmanmuseum. Deze zijn overgenomen door VOLVO, maar hadden geen succes. Dit niveau
staat vol met # modellen van gewone personen-tot race
en rallyauto’s en ook een motorgalerij, met de beroemde
variomatic aandrijving.
Na het bezoek zijn we nog iets gaan drinken en begeven
we ons terug naar de parking.
De inrichting van het museum trok heel sterk op het
Lauwmanmuseum, of omgekeerd?
Dan rijden we terug langs mooie rustige wegen naar
Lommel, waar we bij aankomst ons nog een hotdog en
een drankje stond te wachten.
Het was een zeer mooie rit en we hebben er van genoten,
dank u voor de inrichters: Theo, Ria, Edwin en Cindy.

Tekst en foto’s: Rina Gielen
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herfstrit

17 september

2017

Heerlijke herfstrit
Zoals elke brave burger volgen
wij de oproep van de afdeling
Mechelen om eens langs landelijke wegen en gemeenten richting
“Brabantse Kouter” te rijden.

Bij onze aankomst in ons Clubhuis in Zemst, blijkt dat wij
niet alleen mee willen rijden. Rond de ontbijttafels hebben zich al veel dappere volgelingen verzameld.
Na het gezellige ontbijt en de nodige uitleg betreffend het
roadbook mogen wij vertrekken. Het is heerlijk weer en
er worden toch de een of ander fietser verwacht…Dus
opletten heeft man ons gezegd.
Door een bosrijke omgeving, langs echt leuke straatjes
met, eeuuuuuh, leuke bochtjes gaat het richting tussenstop.

Ik kan begrijpen dat je een oldtimer op je oprit hebt staan,
maar een boot?? Naja iedereen zij eigen
speelgoed. Na een tijd te hebben
genoten van de zon, een
heerlijke
omgeving,
het nodige gekibbel
over links en rechts,
de eerste straat , oh
nee, het is nu wel
de tweede, vinden
wij onze weg dan
toch.
Op de Potaerdehoeve
worden wij door het gezin van Jos en Kathleen
van Houte – Laureys met de kinderen
Louis, Helene, Elise en Stephanie ontvangen.

Bij koffie, thee en zelfgebakken Cupcakes mogen wij bekomen van deel een van ons leuk ritje.
Natuurlijk mogen wij ook eens rondkijken op deze boerderij. Naast de oude hoeve uit 1772 is hier in 2010 een
nieuwe en hypermoderne stal gebouwd. Er staan borstel
waar de koeien langs lopen indien ze jeuk hebben of toch
denken dat ze een beetje vuil zijn. De lieve melkgevende
dames worden gemolken door 2 Lely melkrobots. Dat wil
zeggen, als de dames denken dat de uier te zwaar wordt
gaan ze langs de robot en deze beslist of ze ja of nee
gemolken worden. Nee, de robot kan de koe niet zien,
elk beestje heeft een halsbandje met een klein zendertje waar een nummer instaat. Als mevrouw te snel terug
komt mag ze weer buiten stappen, tenslotte is het niet
gezond om alle vijf minuten gemolken te worden. Ik denk
dat het voor de Lady’s meer om de lekkere korrels gaat
dat zij tijdens het melken bekomen. Ahja, er rijdt ook nog
een reinigingsrobot tussen de beestjes. Dus eigenlijk zou
de boer een beetje overbodig zijn, maar hij moet nog altijd voor heu en stro zorgen en voor de juiste menging van
het krachtvoer. En natuurlijk voor het aanbrengen van de
manlijke begeleiding, anders bekomen wij geen kalfjes,
die dan weer voor ons vlees en melk zorgen…..
Na deze uitgebreide rondleiding en de interessant
uitleg wordt het vertrek voorbereid.
Na een kort ritje, sch…. Kasseien, komen wij bij “Het Bos” aan. Reeds
in 1906, als deze boerderij gebouwd werd, kon men
er van een boterham met
platte kaas
en drankje
genieten.
Va n d a a g
is het iets
uitgebreide
menu
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afgestemd op de mensen van dezen tijd. Aangezien het
zonnetje er nog altijd is genieten wij op een leuk terrasje
van onze aperitief. Wij gaan bij het eten in elk geval genoeg beweging hebben, er is een barbecue geplant en
die staat buiten en wij mogen binnen zitten om te eten. Ik
denk dat de meesten wel honger hebben, den het is wel
heel stil in de zaal, afgezien van het geklepper van het
bestek en het beleefde mag ik eens passeren, of graag
het een of andere doorgeven. Na een zalig etentje, het
een of andere drankje, de afsluitende tas koffie, moeten
wij weer vertrekken.
Weer gaat het langs gezellige baantje, over een brug die
eigenlijk verband is???? Langs Heksenhuisjes, nog meer
oldtimers gaat het richting eindpunt. Volgens mij heeft de
een of andere een afkorting genomen, na al het zwaar
werk zijn wij weer niet de eerste aan de aankomst. Maar
goed dat er bij Vanessa voor de deur toch veel plaats is.
Hier in het “Hof van Laar” mogen wij nog van een afsluitertje genieten.

Wij willen ons hartelijk bedanken bij Carine en Eddy, die al
het zware werk gedaan hebben. Het was een leuke rit, ik
heb weer eens iets geleerd en het eten was ook perfect.
Wij wachten al vol ongeduld op het volgende door jullie
georganiseerde evenement.

Tekst en foto’s: Gaby en Werner
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Vlaamse Ardennen

1 oktober

Op 1 oktober organiseerde VVK
West Vlaanderen een toeristische
rondrit doorheen een stuk van de
wondermooie Vlaamse Ardennen. Gestart werd met een luxe
ontbijtbuffet bij Van Der Valk te
Drongen. Vanhier hier ging het
richting Gavere - Zwalm om zo de Vlaamse Ardennen te
bereiken. Deze heuvelachtige streek in het zuiden van
provincie Oost-Vlaanderen variërend in hoogte tussen de
88 en de 145 meter is niet duidelijk omlijnd, maar meestal
bedoelt men hiermee de streek rond Zwalm, Oudenaarde,
Zottegem en Geraardsbergen. Het is een zeer goed gekende toeristische regio waar het aangenaam vertoeven
is. De hier aanwezige heuvelrijen lopen over de taalgrens
heen en vormen er het Henegouwse Pays des
Collines dat geografisch een geheel vormt
met de Vlaamse Ardennen. Het is vooral het
wisselend landschap die het toeliet met onze
oldtimers te cruisen door een prachtige om-

2017

geving . Ondanks dreigende regenwolken en voorspellingen die niet veel goeds beloofden bleef het tijdens de rit
zelf droog en zo kon op een aangename manier ook nog
de oude Zwalmmolen bezocht worden waar menig leden
vers gemalen meel kochten. Over de middag stopte onze
oldtimercaravan in de Biestmolen waar een heerlijk lunch
op ons wachtte in een unieke locatie. Het eindpunt lag in
het bezoekerscentrum van de Ronde Van Vlaanderen op
de Markt van Oudenaarde.

Tekst en foto’s: Geert De Backer
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Halloween

28 oktober

Zaterdag 28 oktober: het is zover!
Met spanning werd er hier uitgekeken naar de griezelavondrit ingericht door de afdeling Mechelen. Vlug nog even de versiering
van de wagen in orde gebracht en
onze verkleedkleren aangetrokken en vertrekken maar.

2017

Aangekomen bij het clublokaal heerste er een gezellige
drukte. Een groot aantal leden waren van de partij en
velen hadden zich verkleed. We zagen heksen, duivels,
zombies, vampieren opgesmukt met bloed, spinnen,
hakmessen en nog veel meer. Sommigen droegen maskers, anderen een pruik. Bij een aantal kon je raden wie
het was, anderen waren volledig onherkenbaar; een griezelige bedoening volledig in Halloweensfeer.
Na de vereiste formaliteiten werd het roadbook uitgedeeld en konden wij vertrekken.
De route slingerde langs rustige wegen door Muizen,
Bonheiden , Keerbergen, Haacht.
Tijdens de rit werden we aan donkere bospaden een
paar maal opgeschrikt door spookachtige verschijningen
langs de baan, best wel akelig.
Op een grote parking werd gestopt. Aan het tentje van de
club werd er gezorgd voor een drankje en een hapje. Een
gelegenheid om even bij te praten.
Na de pauze werd het tweede deel van het parcours afgelegd. Opnieuw reden we de langs de rustige wegen
naar het eindpunt: het clublokaal.
Hier werden wij vergast op een kom heerlijke pompoensoep en werd er bij een drankje tot vroeg in de morgen
(we kregen immers een uurtje bij die nacht) gezellig gebabbeld.
Het was een leuke afsluiter van het rittenseizoen en het
droge weer was mooi meegenomen.
Nogmaals bedankt aan de vier jonge leden voor deze geslaagde rit.
Tekst: Nico en Rita Haarselhorst
Foto’s: Jean Trappeniers
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Reisverslag

Reisverslag: trip Hongarije
Na enkele maanden van voorbereiding zoals het uitstippelen van de reis, onderhoud en keuring van de Datsun konden we op 10 juli eindelijk op avontuur vertrekken
vanop het gemeenteplein van Leopoldsburg.

Ook het open air Aviation Museum Szolnok Reptar konden we bezoeken. Daar kregen we de unieke kans om de
Datsun tussen de gevechtsvliegtuigen te plaatsen; en dit
dank zij György, voormalig 2de in bevel op de vliegbasis
Kecskemét én MIG-29 piloot.
De 10de juli om 5u30 was het zover, eerst richting Koningshooikt om Jef op te halen en dan…wijle weg. Op
weg naar het Hongaarse Kecskemét reden we via Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk. In Oostenrijk deden we drie
passen : de Arlbergpas, Gerlospas en Großclockner. De
Datsun deed zijn klimwerk voortreffelijk.

17 juli…maandagmorgen 7u30…tijd om aan de terugrit
te beginnen. Op de terugweg werd er gereden via Oostenrijk waar we 2 overnachtingen gedaan hebben in Lieserhofen en Sankt Anton am Arlberg en dan via Italië en
Zwitserland waar we over de Umbrailpas, Stelviopas en
Arlbergpas reden. Rijden op al die passen was een geweldige ervaring.

Met enkele tussenstops in Loßburg, Fügen en Lieserhofen arriveerden we op 13 juli in Kecskemét. Hier bleven
we enkele dagen en logeerden bij György en Rozália,
goede vrienden van mij. In deze periode bezochten we
de Datsun Club in Budapest en deden we sightseeing in
het gezelschap van György, Rozália, János en Edit. Op
dat ogenblik waren er de WK zwemmen.
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En last but not least een paar woordjes van dank aan de
Nissan garage Minnekens uit Lier voor de technische ondersteuning; aan de BFOV voor de gratis keuringen van
oldtimers die zij op regelmatige tijdstippen organiseren
en niet te vergeten aan György, Rozália, János en Edit
voor het aangename verblijf…köszönöm szépen!

Op woensdag 19 juli vertrokken we in Sankt Anton am
Arlberg voor een rit van 974 km huiswaarts; en met nog
een tussenstop in Koningshooikt was ik woensdagavond
opnieuw thuis in Leopoldsburg.
In het totaal reden we 5.052 km op 10 dagen en hebben
we 5 verschillende bergpassen gedaan in Oostenrijk, Italië en Zwitserland.

Tekst en foto’s: John Dils

We hebben onderweg geen problemen gehad met de
Datsun, hij heeft het zeer goed gedaan.
En volgend jaar????
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Voor u gelezen
Voor u gelezen : 70 JAAR : 10 WEETJES OVER DE
RENAULT 4CV
Dit jaar wordt hij 70 jaar en toch lijkt hij jonger dan ooit.
De Renault 4 cv blijft ondanks zijn leeftijd en bescheiden
prestaties een legende.
De compacte 4cv (3,66m lang, 1,43m breed en 1,45m
hoog) had een 4 cilinder benzinemotor van 750cc helemaal achterin. Met een 20tal pk haalde deze motor (gekoppeld aan een manuele 3 versnellingsbak) een topsnelheid van 100km per uur met 4 personen aan boord.

1 HIJ WERD IN HET
GROOTSTE GEHEIM
ONTWORPEN
In oktober 1940
was Frankrijk bezet door Duitsland. Bij Renault
wilden
Charles
Edmond Serre en
Fernand
Picard
een kleine auto
ontwikkelen. Het
project werd geheim
gehouden voor de bezetter
en voor Louis Renault zelf, die
niet geloofde in de toekomst van auto’s voor de grote massa. Door er in kleine
groep aan te werken, duurde het tot december
1942 eer er een eerste prototype was.

2 FERDINAND PORSCHE WERD GERAADPLEEGD
Na de oorlog zat Ferdinand Porsche gevangen in Frankrijk. Toch was hij geen gewone gevangene: de minister
voor industriële productie in die tijd, Marcel Paul, vroeg
hem zijn advies over de toekomstige kleine auto. De CEO
van Renault destijds, Pierre Lefaucheux, was niet op de
hoogte. Ferdinand Porsche gaf uiteindelijk algemeen advies, waardoor de auto in 1947 in productie kon.

3 ER WERDEN SLECHTS 3 PROTOTYPES GEBOUWD
Vandaag maken constructeurs heel wat prototypes, maar
Renault hield het bij 3. Het laatste prototype is het enige
dat niet tijdens de oorlog werd gebouwd en is ook het
enige exemplaar met 4 deuren.

4 HIJ ZORGDE VOOR EEN WETSWIJZIGING
Net voor de commercialisering merkte Renault op dat de
koplampen lager stonden dan wettelijk toegelaten. Verder
stond de productie klaar. De Nationale Commissie voor
de Automobiel nam een nieuwe wet aan die de hoogte
van de koplampen op 550mm zette.

5 DE LEVERTERMIJN DUURDE EEN JAAR
De Renault 4cv werd voorgesteld op
het salon van Parijs in 1946 en was
meteen een succes. Probleem:
de productie kon moeilijk
volgen omdat de fabriek
gebombardeerd
was. Maar langzaam nam het
productietempo
toe:
van
15 auto’s
per dag in
1948
tot
375 exemplaren in
1950.

6
ZIJN BIJNAAM
DANKT HIJ AAN DUITSE
TANKS
¨”Motte de beurre” ( klontje boter), zijn bijnaam dankt
deze 4cv aan zijn vorm, maar ook aan de zandgele kleur
van de eerste exemplaren. Na de oorlog was er een groot
gebrek aan verf, en Renault geraakte aan overtollige verf
van het Duitse leger, dat het voor zijn tanks in het Afrika
Korps gebruikte. Het zandgeel deed denken aan de kleur
van boter.

7 DE 4CV WAS EEN VRIJHEIDSSYMBOOL
Met zijn lage prijs en 4 zitplaatsen werd de 4cv bijzonder
snel populair bij de Fransen. Het was de auto van de betaalde vakantie, van arbeiders en bedienden, die voor het
eerst op vakantie gingen. Na de traumatische oorlog gaf
de 4cv vertrouwen in de toekomst, de vrijheid en volgens
de slogan van toen zette het “Frankrijk terug op 4 wielen”.
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8 HIJ WERD OVERAL UITGEVOERD
Franrijk was natuurlijk de belangrijkste markt voor deze
auto. Maar hij was lang niet de enige: de buurlanden,
170000 exemplaren voor de Verenigde Staten, en in 1951
zelfs een productie licentie voor Japan, onder het merk
Hino. Ook Mexico en Zuid Amerika gingen voor de bijl.

9 ER WERDEN MEER DAN EEN MILJOEN EXEMPLAREN GEBOUWD
Tussen 1947 en 1961 werden er 1105547 exemplaren gebouwd. Daardoor was de 4cv van 1947 tot 1955 de meest
verkochte auto in Frankrijk. Het was eveneens de eerste
Franse auto waar er een miljoen stuks van werden gebouwd.

10 HIJ DEED ZOWEL DIENST BIJ DE POLITIE ALS IN DE
RALLY VAN MONTE CARLO
De 4cv kreeg allerlei varianten. Renault begreep al snel
dat zijn model voor verschillende doelen kon dienen.
Naast de “Service” – en “Affaires” – modellen kreeg hij
ook een “ Commerciale” bestelwagenversie, een “ decouvrabele” met een kap die tot achteraan afrolde, “Pie”,
met opgevoerde motor en aangepast koetswerk voor de
Parijse politie en tenslotte “1063” voor de fans van autoraces. Sportieve uitstapjes volgden er in de vorm van
overwinningen in zijn klasse in de rally van Monte Carlo in
1949 en enkele prestigieuze wedstrijden zoals de Coupe
des Alpes, Tour de France, Mille Miglia, Luik-Rome-Luik,
Tour de Belgique,...
bron Hbvl Vroom
Voor u gelezen door Theo Konings

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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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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voorlopige 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
22 april
22 april
28-29 april
29 april
12-13 mei
20 mei
27 mei
3 juni
7 - 14 juni
10 juni
17 juni
21 juni
24 juni of 15 juli
1 juli
8 juli
13 juli
19 juli
4 augustus
12 augustus
11-12 augustus
26 augustus
2 september
2 september
9 september
16 september
21-23 september
7 oktober
27 oktober
16-18 november
8 december
9 december

Nieuwjaarsreceptie (Beringen)
Nieuwjaarsreceptie (West-Vlaanderen)
Algemene ledenvergadering
Beurs Gent
Beurs Antwerpen
bowling (Lommel)
beurs Genk
Essen
kaas- en wijnavond (The White Star Division)
Paasuitstap (Beringen)
Lenterit (Lommel)
Dwars door Niemandsland (West Vlaanderen)
beurs Roeselare
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 (onder voorbehoud)
’t Zeetje (Antwerpen – onder voorbehoud)
Ardennenrit (Beringen)
VVK 40 jaar!
De A11 verbindt (West Vlaanderen)
Avondrit Mechelen
Schloss Dyck (Beringen)
Beverlo (Beringen)
infostand op Schaffen (onder voorbehoud)
Zomerrit (Lommel)
Sterren veroveren… (West Vlaanderen)
de Pass-Partout rit (Beringen)
De Leuven foor rondrit (Aarschot)
Scheldeland (West Vlaanderen)
Letzeburgs-Deutchen Mosel-tour (Mechelen)
gluren bij de Noorderburen (West Vlaanderen)
2de Halloweenrit (Mechelen)
beurs Brussel
Kerstfeest Lommel
eindejaarsetentje Mechelen
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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

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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We wensen u
Iets goeds, iets lekkers
Iets aardig, iets liefs
Maar hoe dan ook iets positiefs
Veel oldtimer plezier en een goede gezondheid

in 2018!
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