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Woord van de voorzitter
Nu jullie Info 1 van 2019 ontvangen hebben, is het jaar al enkele maanden opgeschoten. We
hebben zoals elk jaar deelgenomen aan de beurzen van Gent, Antwerpen en Genk. In deze
Info vindt u dan ook enkele foto’s van de stand op deze beurzen. Ik wil dan hier ook nog
een woord van dank richten aan de leden die hun auto hebben aangeboden om deze op
de stand van VVK te plaatsen. Ook een “dikke dank u wel” aan de andere leden die positief
geantwoord hebben op de vraag om hun auto op de stand te plaatsen maar die niet werden
geselecteerd. Misschien de volgende beurs?
Ook vindt u in deze Info een overzicht met foto’s van alle bestuursleden van alle afdelingen.
Zoals elk jaar zijn er weer een aantal nieuwe gezichten en zoals u zal merken zijn er ook een
aantal afvallers. De afdeling West-Vlaanderen start met een compleet nieuwe ploeg. De afdelingen Asse en Mechelen krijgen er een medewerker bij. Voor de afdeling Beringen vallen
er twee medewerkers weg en voor de afdeling Antwerpen valt er één medewerker af.
Ook dit jaar hebben we weer een rijk gevulde kalender mooi verdeeld over alle afdelingen. Ik
wil nu al alle bestuursleden danken voor alle inspanningen die zij zullen leveren om al deze
activiteiten tot een succes te maken. Nu is het wel aan jullie om talrijk aan deze aangeboden
activiteiten deel te nemen. Wat ook zeker de moeite is, om ook eens mee te doen aan een
activiteit van een andere afdeling. De organisatoren zullen jullie met open armen ontvangen.
Een goede response is immers de beste motivatie om in de toekomst verder te organiseren.
Nu het woord toekomst is gevallen, moet ik zeker vermelden dat er in de oldtimerwereld
met enige argwaan naar de toekomst gekeken wordt. Op de beurzen hoor je van handelaars
dat de verkoop een stuk achteruit gaat. De potentiële kopers twijfelen om tot een aankoop
over te gaan met als argument “zullen we in de toekomst nog wel met een oude auto mogen
rijden?”. Verder is er de problematiek van de LEZ-zones. Steeds meer steden denken het
fijnstof probleem op te kunnen lossen door oude auto’s de toegang tot hun grondgebied
te ontzeggen. Het volgend probleem is dat er geen eenvormigheid is in de toegangsregels.
In alle administraties wordt gelijke behandeling van klanten één van de voornaamste regels.
Kunnen onze stedelijke verantwoordelijken voor deze materie niet eens bij elkaar gaan zitten
en het eens worden over uniforme toegangsregels. Nu creëren zij gewoon “chaos”. Dan
is er ook nog het woord keuring voor oldtimers niet gevallen. Hierover wil ik nu niet verder
uitweiden. Hopelijk komt hier in de loop van het jaar ook enige duidelijkheid.
Als besluit zou ik zeggen “laat ons dit jaar nog zo veel mogelijk van onze oldtimers genieten”
en we zullen wel zien wat de toekomst brengt.
Jean Verbakel, Voorzitter VVKvzw
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Het bestuur anno 2019

Aarschot:
Links: Patrick Vansweevelt
Rechts: Louis Docx

Antwerpen:
Jean-Pierre Geers

Asse:
Links: Johan Rooselaers
Rechts: Davy Borghys

Beringen:
Links: Rita Peeters
Rechts: Martin Larminier (afdelingsverantwoordelijke)
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Lommel:
Achteraan links: Edwin Bach
Achteraan rechts: Theo Rutten (afdelings-verantwoordelijke)
Vooraan links: Cindy Christiaens
Vooraan rechts: Ria Belmans

Mechelen:
Links: Niels Pelgrims
Midden: Valerie Verbakel
Rechts:
Jean Trappeniers (afdelingsverantwoordelijke)

West-Vlaanderen:
Links: Martine Behaegel (afdelingsverantwoordelijke)
Midden: Philip Verbeeke
Rechts: Daisy Van der Maelen

Algemeen Bestuur:
Achteraan links:
Patrick Vansweevelt (ondervoorzitter)
Achteraan rechts: Jean Verbakel (voorzitter)
Vooraan rechts: Patricia Laureys (penningmeester)
Vooraan links: Lieve Convents (secretariaat)
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Nieuwjaarsreceptie Beringen

09 jan.

2019

Nieuwjaarsreceptie Beringen

Een verslag schrijven vlak na deze
uitgebreide Nieuwjaarsreceptie
van 18 januari vroeg wel enige
concentratie. Drank, koude en
warme lekkere hapjes werden er
à volonté geserveerd. Tientallen flessen Prosecco enz…..
zijn er soldaat gemaakt. Ongeveer 120 mensen gaven
present en volgens mij heeft iedereen ten volle genoten
en zonder het te beseffen, het nieuwe welgevuld VVK oldtimer gebeuren voor 2019 feestelijk geopend.
Dit jaar werd er gekozen voor een andere locatie en een
nieuwe invulling. Voor al wie voorgaande recepties heeft
meegemaakt was het even wennen aan de vernieuwde
situatie. Niet dat het andere jaren minder goed of beter
was, men zou het eerder kunnen omschrijven als een gezonde en tevens gezellige opfrissing, het voelde aan alsof
we onder fris gewassen beddengoed doken. We hadden
er in ieder geval een heerlijk gevoel bij. Als achtergrondverstrooiing projecteerde een beamer heel wat leuke foto’s van diverse VVK oldtimer bijeenkomsten. Een trouw
lid uit Munsterbilzen kwam dit jaar zelfs al voor de tweede
keer naar de nieuwe locatie. Hij was de voorgaande week
eens komen kijken of de drank al voorradig was maar in
feite had hij zich van een week vergist

gelijktijdig door dezelfde deur kunnen, men dan zo een
dergelijke situatie creëert. Alfons blijft wel lid van de VVK
en dat is zeer positief.
Met gesloten hand en met de duim omhoog mag ik deze
welgevulde avond toejuichen. Een dikke proficiat aan
Martin en vrouwlief Rita voor deze geslaagde avond. Ook
een dikke merci aan al de helpers en helpsters, een ganse VVK afvaardiging was aanwezig met helpende handen, en dit tot eenieders tevredenheid.

Tekst: Jos Ramaekers
Foto’s: Rina Gielen

Onze voorzitter, Jean Verbakel, had het ontslag van onze
Regionale voorzitter en ondervoorzitter van de VVK ,Alfons Jans, aangekaart en ons gerustgesteld met de boodschap dat Martin Larminier nu de bevoegdheid van Regionale voorzitter Beringen verder zal behartigen. Wat er
gebeurd is weet ik niet en moet ik ook niet weten. Algemeen kan men stellen, dat als op een gegeven ogenblik
de verschillende visies van verantwoordelijken niet meer
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Algemene Ledenvergadering

27 jan.

2019

Algemene Vergadering

Op zondag 27 januari was er naar
jaarlijkse gewoonte de Algemene Vergadering. Deze keer vond
de vergadering plaats in Zichem.
Zoals gebruikelijk, was bijna iedereen ruimschoots op tijd en
begonnen we met een glaasje cava of fruitsap. De zaal
was tip top in orde en ondanks dat de beamer niet aanwezig was ging de vergadering zelf ook vlot. De voorzitter
en secretaresse hebben hun plan goed getrokken zonder
dat we de presentatie zagen en we zagen wel dat het
goed was. Nadien was het tijd voor lekkere taart waarbij
er nog bijgekletst werd.
Er waren flink wat leden aanwezig van elke afdeling en
graag willen we het bestuur van de afdeling Aarschot bedanken voor het regelen van de zaal en de andere praktische regelingen.

Tekst: Valerie Verbakel
Foto’s: Rina Gielen
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beurs GENT

16-17 feb.

2019

beurs GENK

16-17 maart

2019
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BEURS ANTWERPEN

1-3 maart

Zoals elk jaar heeft VVK het eerste
weekend van maart weer deelgenomen aan het “Antwerp classic
salon”. We mogen toch wel zeggen dat dit de mooiste beurs is in
België.

vertraging in de hallen konden. Voor ons was de beurs
dan ook pas om 20.30 uur afgelopen, nadat de aanhanger weer netjes in de garage stond.

Voor ons begon het al met het opbouwen van de beurs
op donderdagmorgen. De opbouw is altijd al een beetje chaos. Alle materiaal en alle auto’s moeten door één
poort naar binnen en alhoewel we er vroeg bij waren, was
het al een hele klus om met onze aanhanger binnen te
geraken. Een van de deelnemers had namelijk zijn aanhangwagen met auto midden in het gangpad geparkeerd.
Tegen de middag hadden we onze stand klaar en ook de
auto was ruim op tijd.

Foto’s: Lieve Convents

2019

Tekst: Jean Verbakel

Op de dagen van de beurs hebben we alle dagen zeer
veel leden op bezoek gekregen, waarvoor onze hartelijke dank! Op zaterdag en zondag hebben we onze leden een croissant een chocoladebroodje en een drankje
aangeboden. Ook hebben we de tijd gevonden om met
de mensen van Marsh te “verbroederen”. Zondag voormiddag kregen we nog het goede nieuws dat de auto op
de stand in de prijzen was gevallen. Hij werd geselecteerd als derde mooiste auto op de clubstanden. Daar de
eigenaar van de wagen nog niet aanwezig was, heb ikzelf
de prijs in ontvangst genomen.
Op zondagavond restte er dan nog de afbouw van de
beurs. Voor ons liep dit zoals altijd zeer ordelijk en gestructureerd, alleen is er altijd hetzelfde probleem om de
expositiehallen te verlaten. Enkele grote vrachtwagens
hadden namelijk de hele parking geblokkeerd met als
resultaat dat wij met de aanhanger pas met een grote
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Winterwielen

17 maart

2019

Winterwielen
Enkele dagen voor het begin van
de lente halen we onze oldtimers
uit hun winterslaap voor de eerste
rit van de VVK kalender.

We verzamelen in het clublokaal
“Belle Vue” waar we na het nuttigen van een lekker bakje
troost, uitdelen van het roadbook en de nodige bonnetjes
vertrekken naar de oldtimermeeting “Winter op Wielen”
te Brasschaat.
Het lijkt wel of de weergoden dit evenement alle eer willen aandoen! Ze zegenen ons met winterse regenbuien,
hagel kortom weer met een winters karakter! Maar af en
toe ook de zon die de lucht betovert met bijzonder mooie
wolkenformaties en regenbogen! De uitgestippelde route
van ongeveer 50km brengt ons afwisselend langs kleine
en grote wegen doorheen de Kempen. Veel groen, bossen, lanen met prachtige kastelen en villa’s kenmerken de
Noorderkempen.
Aangekomen in Brasschaat parkeren we onze wagens
aan het vliegveld en worden we verwacht voor een lunch
in de Aeroclub Events.
De gekozen gerechten zijn zeer smaakvol met als afsluiter een overheerlijk dessert!
Na de middag bezoeken we het Gunfire museum. Het
rijke militaire verleden van de Belgische artillerie en het
vliegwezen staan hier tentoongesteld. Zeer boeiend en
leerrijk!
Gezegend en gedoopt voor een veilig en leuk oldtimerseizoen tellen we af naar de volgende activiteit.

Tekst: Het Antwerp team.
Foto’s: Niels Pelgrims
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Voor u gelezen

27 jan.

2019

TOP 5 AUTO’S VAN DE
GROOTSTE GANGSTERS

Ze staan bekend om hun misdaden en hun geschiedenis staat
op de donkerste pagina’s. Al
deze bandieten hadden een favoriet vervoermiddel, statige en
krachtige wagens die geassocieerd worden met hun
gangster-bestuurders.

CADDILAC TOWN SEDAN 1928 – AL CAPONE:
De maffiabaas uit Chicago verdiende een fortuin met alcoholtrafiek tijdens de drooglegging in de jaren ‘20. Al
Capone, bijgenaamd Scarface door drie littekens in zijn
gezicht, liet zich altijd zien in flamboyante kleren en koos
een Cadillac Town Sedan als auto. Deze geblindeerde
auto woog meer dan drie ton en was uitgerust met een
sirene en een radio-ontvanger. Net als politiewagens dus.
De auto bestaat nog altijd en werd geveild voor bijna 460
000 euro.

CITROEN TRACTION 15 - PIERROT LE FOU:
De Traction werd ‘ de koningin van de weg ‘ genoemd
en was de uitverkoren auto van generaal de Gaulle. Maar
hij kende niet altijd fijne momenten. Enkele gewetenloze
die zich boven de wet waanden, vormden de ‘gang’ van
de Tractions. Achter het stuur van Citroen Traction
15/6 pleegden ze gewaagde, gewelddadige
en soms zelfs dodelijke diefstallen in Frank-

rijk. Aan het hoofd stond Pierre Loutrel, oftewel Pierrot
le Fou, publieke vijand nr. één. De ‘15’ was een perfecte
medeplichtige door zijn kracht en moderne weggedrag.
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voor u gelezen – vervolg

FORD V8 – BONNIE EN CLYDE:
Bonnie en Clyde is het romantische koppel dat terreur
zaaide in het Amerika van de jaren ‘30. Van 1932 tot 1934
beroofden de tortelduifjes winkels en banken. Ze aarzelden niet om het vuur te openen, ook op politie, en voerden hun misdaden uit met een Ford A, uitgerust met een

avantgardische en krachtige V8 motor. Hun verhaal werd
in 1934 gestopt toen een spervuur van politiekogels hun
auto doorzeefden. De auto kreeg 130 impacts te verwerken.

LINCOLN CONTINENTAL- LUCKY LUCIANO:
In het begin van de 20°eeuw streek de maffia neer in New
York. Vijf families van Italiaanse origine heersten over de
stad en leefden van alcoholtrafiek (tijdens de drooglegging), prostitutie, afpersing, huurmoorden, … Ze twijfelden niet om beleidsmakers of
politie om te kopen of te intimideren en zaaiden terreur in

New York in de jaren ‘30. Lucky Luciano was één van de
maffiosi, capo di tutti capi (baas van alle bazen en godfather van de Luciano familie). Deze Siciliaan verplaatste
zich vaak met een Lincoln Continental met chauffeur.
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voor u gelezen – vervolg

BMW 528i – JACQUES MESRINE:
De Beierse constructeur kreeg vaak het imago
van gangsterauto opgekleefd. Na de 2002 van de
Baader-Meinhof-bende haalde de 528i van Jacques
Mesrine de voorpagina’s. Jacques Mesrine, publieke vijand nummer één in Frankrijk, had een ontelbaar aantal
inbraken, berovingen en zelfs ontsnappingen op zijn ac-

tief. Hij opende vaak het vuur en eindigde zoals Bonnie
en Clyde in een hinderlaag van de politie op 2 november
1979. De door kogels doorzeefde BMW 528i werd 28 jaar
in beslag genomen door justitie en uiteindelijk vernietigd.

Bron: Het Belang van Limburg ‘Vroom’
voor u gelezen door Theo Konings
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te koop aangeboden
TE KOOp
Te koop MG B BJ 1969
15 Km test gereden na restauratie.
Voor inlichtingen kan u contact opnemen op nummer 0477/44.18.29

TE KOOP
ALVIS TA 14 DHC ( drophead - coupé)
Bwj: 30-06-1949 Cilinderinhoud : 1892 cc
Auto had een body-off restauratie van 2012 tot
2015 incl. Chassis
Motor gereviseerd en voor loodvrije benzine
omgebouwd , koppeling , waterpomp en
carburator vernieuwd.
Remmen en banden vernieuwd. Uitlaat
totaal vervangen. Roestvrij.
Interieur incl. deurpanelen opnieuw
bekleed met leder en cabriodak
vernieuwd.
Auto heeft sinds restauratie
ongeveer 1500 km zonder problemen gereden.
Alle papieren vanaf dag 1 en
eigenaars aanwezig, verschillende foto’s restauratie voorhanden.
De vraagprijs is € 29500 (onderhandelbaar bij de auto) Mijn telefoonnummer
0495265697
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KALENDER VVK 2019
Hieronder vindt u alle evenementen die de verschillende regio’s voor u in petto
hebben in 2019: 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.

7 april
11 april
14 april
22 april
28 april
5 mei
19 mei
31 mei – 10 juni
2 juni
9 juni
16 juni
20 juni
23 juni
30 juni
7 juli
12 juli
14 juli
18 juli
28 juli
3 augustus
4 augustus
11 augustus
23-25 augustus
1 september
8 september
22 september
6 oktober
26 oktober
31 oktober
15-17 november
16 november
7 december
8 december

Seizoen opener Mechelen
Techno Classica Essen
CARS en de koffie staat klaar (Herman De Roost)
Paasuitstap (Beringen)
Lenterit (Lommel)
Heropeningsrondrit Asse
RC rit (Lommel)
buitenlandse reis naar Frankrijk
4e Pallieterclassic – Memoriam Robert Vercammen
Pinkster rit van Urbain Lambrichts
Eurospar (Beringen)
avondrit Mechelen
4e Noordlimburgse oldtimerrit (Lommel)
Schaffen Classic (Jean-Lou De Graef)
de Ardennenrit (Beringen)
avondrit (West Vlaanderen)
De andersom rit (Mechelen)
avondrit (Mechelen)
’t Zeetje (Antwerpen)
Schloss Dyck
De oogstrit (West Vlaanderen)
Beverlo (Beringen)
Zomerrit Lommel
Passe-Partout (Beringen)
Leuven Foorrit – editie 2 (Aarschot)
Seizoen afsluiter Mechelen
Waaslandtour (Antwerpen)
Halloween – derde editie (Mechelen)
Seasons Closing Event Zolder (Herman De Roost)
beurs Brussel
infoavond buitenlandse reis 2020 (Mechelen)
eindejaarsetentje (Lommel)
eindejaarsetentje (Mechelen)
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Kalender 2019 White Star Division
16 tot 17 maart
30 maart
19 tot 21 april
4 mei
		
17 tot 19 mei
1 tot 9 juni
Rond 21 juli
		
2 tot 4 augustus
		
7 en 8 September
		
		
		
6, 7 en 8 September
		
nog niet gekend
14 december

winterrally BMVT te Houffalize
kaas- en wijnavond WSD
internationaal treffen Patton Drivers in Ulbeek
Herdenking politieke gevangen in Zottegem
op uitnodiging van het stadsbestuur.
Railroad to Liberty 3 – Codus te Eeklo ( organisatie Micha De Mets)
Reis naar Normandië – 75 jarige herdenking landing
rondritje en barbecue met onze leden en gezinsleden
ter vervanging van het nieuwjaar diner (nog te bepalen)
Camp Airfield Liberation - vliegveld Overboelare
organisatie Helmut en Mario Provez.
Gezamenlijke organisatie Stad Halle en Gemeente Herne
rond einde WO2.
Op 7/9 een evenement in Hondzocht en
op 8/9 aan de patriot in Herne.
Grote organisatie Stad Antwerpen “ 75 jarige bevrijding Antwerpen”
meer info volgt.
Kamp & rondrit Noir facteur Soignies - organisatie Rebecq Historical Assoc
Bastogne Historical Walk 2019.

		 Agenda wordt nog verder aangevuld in de loop van het jaar

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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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: Taverne “In den Rozenkrans”
Abdij Vlierbeek 14 3010 Kessel-Lo
Babbelavond elke 1e zaterdag van de maand om 19 uur

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

Asse
Clublokaal: Brouwershuis
Marktstraat 59 in 1745 Opwijk
Babbelavond elke tweede vrijdag van de maand

Beringen
Clublokaal: Taverne Modern
Koolmijnlaan 210 - 3582 Beringen
Babbelavond elke tweede vrijdag van de maand
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Lommel
Clublokaal: Den Brugwachter
Luikersteenweg 283 3920 Lommel
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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