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Woord van de voorzitter
Wĳ zĳn de winter weer doorgekomen zonder een vlokje sneeuw te zien en we
hebben na meer als 8 maanden na de verkiezingen nog steeds geen federale
regering. Al deze situaties hebben we in het verleden ook al meegemaakt.
Bĳ VVK proberen wĳ het wel anders te doen. Wat het weer betreft daar
kunnen we niks aan veranderen , maar wat betreft de werking proberen we
wel al op het einde van het afgelopen jaar een interessante kalender met
diverse activiteiten samen te stellen. Wĳ kunnen het ons niet veroorloven om
alles op zĳn beloop te laten en hopen dat er wel eens iemand zal opstaan die
het werk gaat organiseren of overnemen.
Ook dit jaar zĳn er onze verschillende afdelingen weer in geslaagd om een attractieve activiteitenkalender samen te stellen. Ze proberen om zoveel mogelĳk leden te bereiken met zowel rondritten,
buitenlandse reizen als infoavonden en ook onze maandelĳkse babbelavonden in de verschillende
afdelingen. Ergens vind ik het wel spĳtig dat we meestal steeds dezelfde leden zien op onze organisaties,
maar ik hoor van andere vertegenwoordigers van oldtimerclubs dat dit bĳ hen ook het geval is.
We vieren ook nog dit jaar de verjaardagen van verschillende afdelingen. Zo bestaat de Mechelen
10 jaar, de afdeling Lommel 20 jaar , de afdeling Antwerpen 30 jaar en de afdeling Aarschot 35 jaar.
Het is ook al 20 jaar geleden dat de militaire afdeling “The White Star Division” besloot om zich bĳ VVK
aan te sluiten. Ik ben er zeker van dat deze afdelingen hun verjaardag op een speciale manier zullen
vieren. Dus beste leden, hou de kalender in het oog en schrĳf op tĳd in.
Wat we verder nog kunnen verwachten rond het hele oldtimer gebeuren is een beetje “koffiedik“ kĳken.
Zo lang we geen federale regering hebben, kan er op dit vlak al niks veranderen. Wat betreft de lage
emissiezones hebben we het goede nieuws ontvangen dat de stad Mechelen beslist heeft om ze niet in te
voeren. We merken ook dat er steeds meer weerstand komt , zelfs binnen politieke partĳen die ze in hun
steden hebben ingevoerd. De invoer van een LEZ Zone wordt steeds meer gezien als een asociale maatregel waarbĳ de minst gegoeden het ergst in hun mobiliteitsbehoeften worden getroffen. Ook moeten we
ons vragen stellen als bepaalde politiekers zoals recent in Gent zelfs weigeren om te bestuderen of de
invoer van een LEZ zone wel een redelĳke impact heeft op de luchtkwaliteit. Ze zĳn er van overtuigd dat
de luchtkwaliteit verbeterd maar meestal zĳn alle politiekers overtuigd van hun grote gelĳk tot achteraf
het tegendeel wordt bewezen.
Dan hebben we ook nog niet gehad over de keuring. Zoals jullie moeten weten moet elke oldtimer tegen
het einde van het jaar gekeurd worden. Persoonlĳk ben ik al met een auto geweest en voor mĳ was het
een positieve ervaring. Algemeen is het volgens mĳ een goede maatregel. Zo zĳn we tenminste verplicht
om onze oldtimers regelmatig te onderhouden en krĳgen dan bĳ een keuring daarvan ook de bevestiging.
In de toekomst zal men ons niet meer kunnen verwĳten dat we met oude wrakken op weg zĳn .
Dus beste leden , er is werk aan de winkel. Maak jullie oldtimers in orde zodat jullie van alle aangeboden
activiteiten op een veilige manier kunnen genieten, weliswaar
na de corona-crisis.
Stichtend lid van BFOV
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Bestuur anno 2020
AARSCHOT

Herman Deroost, Ann Crabbé en Patrick Vansweevelt

ASSE

Johan Rooselaers en Davy Borghys

LOMMEL

ANTWERPEN

Jean-Pierre Geers en Valerie Verbakel

BERINGEN

Rita Peeters en Martin Larminier

MECHELEN

Jean Trappeniers
en Patricia Laureys

Cindy Christiaens, Edwin Bach, Theo Rutten en Ria Belmans

WEST VLAANDEREN

TER INFORMATIE:
Martin Larminier heeft ook de taak als penningmeester,
Patrick Vansweevelt is ook ondervoorzitter

Martine Behaegel, Philip Verbeeke, Daisy Van der Maelen
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Nieuwjaarsdrink Aarschot

5
januari

2020

TOT DE VOLGENDE BABBELAVOND !
Dat was de meest gehoorde zin bĳ het afscheid van de deelnemers van de nieuwjaarsreceptie op
zondag 5 januari. De foto’s laten het zien, lachende gezichten. Een vĳftig feestvierders waren van
de partĳ in het nieuwe clublokaal, Café ’t Vervolg Langestraat 202 in Rillaar (Aarschot), van VVK
Aarschot. Patrick hield een prachtige inspirerende speech, wat was er in 2019 allemaal gedaan en
wat waren de plannen van volgend jaar. Iedereen kon volgen op de TV schermen.
En velen hielden woord, ze namen inderdaad deel aan de volgende VVK-babbelavond.
Tekst en foto’s: Herman Deroost
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Nieuwjaarsreceptie Beringen

10
januari

2020

Vrĳdag 10 januari 2020 begeven we ons rond 18.50 uur richting LA BARACCA om daar de nieuwjaarsreceptie bĳ te wonen. Voor de tweede keer op rĳ gaat die op deze locatie door. Binnengekomen merken we op dat we dit jaar niet de eerste zĳn, 114 andere leden waren al aanwezig.
Op zĳn vertrouwde plaats zie ik Theo Rutten zitten die ons een gelukkig jaar toewenst en vraagt
om de aanwezigheidslĳst te ondertekenen, zeker niet vergeten voegt hĳ eraan toe. Vervolgens
krĳgen we van de dames Rita, Ria, Cindy en Florentine het aperitief aangeboden.

Effen de vrienden een gelukkig jaar toewensen en een
plaatsje zoeken aan de tafel. Een ietwat zenuwachtige
afdelingsvoorzitter (met name
Martin) houdt alles netjes in
het oog, het moet goed zĳn
als we iets organiseren.
Al snel worden de eerste hapje aangeboden en de glazen
worden nog eens bĳgevuld,
dit gebeurt door de afdelingsverantwoordelĳken als echte
professionals.
Ondertussen worden aan
de tafels de ervaringen van
vorig jaar veelvuldig aan
elkaar uitgewisseld, stand
van zaken aangaande restauratieprojecten, verkopen en
aankopen alsook bepaalde
voorvallen wat dan weer voor
een zeer gezellige sfeer heeft
gezorgd.
Dan begeeft Martin zich naar
het podium, “hĳ gaat speechen”, brengt een relaas
van hoe het vorige oldtimer
jaar verlopen is, met op de
achtergrond een presentatie met prachtige foto’s
genomen op de uitstappen
en rondritten.
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Nieuwjaarsreceptie Beringen
Hĳ weet ons te vertellen
dat een aantal afdelingen in
2020 iets te vieren hebben ze
bestaan respectievelĳk tussen de
10 en 35 jaar. Hĳ voegt eraan toe
dat zeker een aantal mensen even
in de bloemekes gezet mogen
worden, met name de verantwoordelĳken van de afdeling Lommel,
Ria, Cindy, Erwin en Theo waar hĳ
steeds op kon rekenen, de voorzitter Jean Verbakel en de secretaris Lieve Convents voor hun werk
om de VVK te begeleiden , maar
vooral een dikke merci voor
Florentine en Theo Konings die op
elke activiteit de helpende hand
zĳn om alles mee in goede banen
te leiden.
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Maar bescheiden als hĳ zelf is, ik
mag het jullie misschien nog niet
vertellen, heeft Martin de uitdaging aangegaan om de zware taak van Penningmeester van VVK op zich te nemen.
De nodige officiële foto’s worden genomen en het feest gaat verder.
De belegde broodjes worden aangevoerd en de tomatensoep met balletjes is ook van de partĳ, daarna nog worstenbroodjes en een dessertje vergezeld van de nodige drankjes.
Ook de opgedane ervaringen dit
jaar op de autokeuring met de
oldtimer kwamen aan bod tĳdens
de gesprekken aan de tafel, deze
werden meestal positief ervaren.
We zĳn intussen de klok van 23.00
uur voorbĳ en een aantal onder
ons gaat richting huiswaarts. De
weergoden waren dit jaar milder
voor ons, vorig jaar had het ferm
gevroren, nu was het voor de tĳd
van het jaar nog relatief warm.
Een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie, zeker voor herhaling
vatbaar.

Tekst: vanwege een VVK lid dat incognito wil blĳven
Foto’s: Rina Gielen
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Algemene Vergadering

19
januari

DOOR DE OGEN VAN DE
VOORZITTER

Zoals jullie wel weten is elke VZW
verplicht om een jaarlĳkse vergadering te houden. Op de bestuursvergadering van september 2019 meldde
de verantwoordelĳken van de afdeling
Lommel dat hun afdeling in 2020 20 jaar zou bestaan. Ik vond
het dan ook het juiste moment om hun te vragen de algemene
vergadering van 2020 te verzorgen. Enkele dagen daarna werd
ons gemeld dat er reeds een zaal beschikbaar was en nog
tĳdens de vergadering werd er gevraagd wat er allemaal moet
gezorgd worden.

2020

Op de bewuste dag was alles dik in orde. 110 personen hadden
zich ingeschreven voor deze vergadering. We begonnen met
het tekenen van de verplichte aanwezigheidslĳst en gevolgd
door een welkomstdrank. Daarna werden de agendapunten
overzicht activiteiten 2019, kasverslag, begroting, verkiezing nieuwe bestuursleden, ontslag bestuursleden en herverkiezing
bestuursleden afgewerkt.
Van de leden van het bestuur ontvingen Lieve en ik nog een mooie bos bloemen en een grote doos pralines als dank voor
onze inzet voor VVK.
Na het officiële gedeelte was het tĳd voor de taart. Ons lid Rik
Voncken had een geweldig lekkere verjaardagstaart gebakken
en om deze vergadering af te sluiten waren ook de “Limburgse
vlaaien” aanwezig.
Hartelĳk dank aan team Lommel voor de organisatie en aan
Rik Voncken voor de lekkere verjaardagstaart!

-

n

Tekst: Jean Verbakel
Foto’s: Rina Gielen
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Hoera Lommel 20 jaar

31 januari
1 februari

2020

Vroeg in de morgen vertrok de bus richting Duitsland aldaar.
Na een stop in Lummen en Geel.
Was de groep in zĳn geheel.
Nabĳ Bernkastel-Kues lieten we ons een lekkere lunch bĳ het “Zylinderhaus” smaken.
Daarna gingen we in het oldtimermuseum een ‘rundgang’ maken.
Allemaal auto’s van Duitse makelĳ.
Ook tweewielers en motoren stonden erbĳ.
Authentieke winkeltjes met in de etalages snufjes van toen.
Die hebben we zeker nu niet meer van doen.
Een bandopnemer, typmachine, sunlight zeep, bordenkrĳt.
En veel nostalgie uit vervlogen tĳd.
In de namiddag werden we ontvangen in hotel “Burgklause” met koffie en gebak.
En waren daarna even op ons gemak.
‘s Avonds was er een heerlĳk diner in buffetvorm voorzien.
Wĳ danken de kassa van de VVK bovendien.
Na het ontbĳt bezochten we luxe garage Jacobs met Maserati en Lotus.
We kregen er koffie en een broodje als bonus.
Om af te sluiten brachten we een bezoek aan Aken.
We konden winkelen of van de Dom een foto maken.
Tot slot wil ik dank zeggen aan het hele team.
Voor een TOP weekend zoals in een dream.
Verslag: Rita Poets
Foto’s: Rina Gielen
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Hoera Lommel 20 jaar
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beurs Gent

14 - 15
februari

2020

Wat zou er mis zijn
met de Mazda?

beurs Antwerpen

5-6
maart

2020
We zijn er
helemaal klaar
voor !
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Voor u gelezen – 10 dingen over DS
TIEN DINGEN DIE JE NIET WIST OVER DE LEGENDARISCHE CITROEN DS
Door te breken met tradities en de wetten van de fysica te herschrĳven, zette hĳ het landschap van de jaren 50 op zĳn
kop. De DS is dus een van de belangrĳkste auto’s van de 20ste eeuw. Zĳn ophanging, comfort, lĳn en veiligheid zetten
zĳn concurrenten in de schaduw.
1. Een schot in de roos vanaf de eerste minuten
De kranten spraken al langer over een revolutionair model bĳ citroen, maar het merk loste niets. Op 5 oktober 1955 ging
dan op het salon van Parĳs het doek van het opvallendste model uit de merkgeschiedenis. Tĳdens de eerste 15 minuten
van het salon werden er maar liefst 743 bestelbonnen getekend. Op het einde van de eerste dag stonden er 12000 handtekeningen. Op het einde van het salon: niet minder dan 80000! 62 jaar later is dat record nog steeds niet geëvenaard....
2. Een hydraulisch systeem bediende alles
In 1955 was de grote meerderheid van de auto’s achterwiel aangedreven, met manuele versnellingsbakken met drie
of vier verzetten en een extreem zwaar stuur. Dan kwam Citroën op de proppen met de onwaarschĳnlĳke DS, met een
hydraulisch systeem dat de zelfregelende ophanging aanstuurde, de rem- en de stuurbekrachtiging, de koppeling en de
semi-automaat,...Het systeem was op de eerste modellen weliswaar niet zo betrouwbaar....
3. De motor was de zwakke plek
Voor dit slagschip wilde Citroën eerst een gloednieuwe zescilinder boxer ontwikkelen, die lucht- of watergekoeld zou
zĳn. Maar die motor geraakte niet klaar, en Citroën kon ook niet gaan voor de zes-in-lĳn van zĳn voorganger, de Traction
15/6. Het werd daarom de oude viercilinder uit de Traction 11. Doorheen de jaren werd die verbeterd, betrouwbaarder en
krachtiger. Maar zo romig als de motoren van de concurrentie werd hĳ nooit: hĳ was zwaar, hield niet van hoge toeren,
had een verouderd ontwerp en klonk weinig inspirerend
4. De naam zei alles
De naam DS verwees naar “ déesse “, het Franse woord voor godin. De basisversie heette ID (idee). De namen waren
woordspelingen met de ‘D’, de codeverwĳzing voor de motor.
5. Het zat in de details
De DS zat tjokvol details die vandaag nog moeilĳk voor te stellen zĳn: een dak in plastic voor een lager zwaartepunt, een
éénspakig stuur, velgen met centrale moer (tot 1966), een reservewiel onder de motorkap (voor de radiator), een versnellingspook die ook als starter diende, een zicht naar achteren dat ook met de koffer open gegarandeerd was, koplampen die meedraaiden met de wielen (vanaf 1967), banden van verschillende grootte vooraan en achteraan, vleugels die achteraan met
één vĳs waren vastgemaakt, een smaller spoor achteraan,
deuren zonder raamomlĳsting, een knop
(bĳna
champignonvormig) als rempedaal,
...
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Voor u gelezen – 10 dingen over DS
6. Hĳ redde het leven van Charles de Gaulle
Op 22 augustus 1962 kostte een aanslag bĳna het leven van generaal De Gaulle. De met kogels doorzeefde DS slaagde
er toch in om met lekke voorbanden zĳn aanvallers af te schudden. Een andere auto was het niet gelukt, maar de Citroën
was zo stabiel dat de chauffeur ondanks de lekke banden weggeraakte. De Gaulle was zo onder de indruk van de auto
dat hĳ zwoer altĳd met een DS te rĳden. Het was bovendien een van de zeldzame modellen waar hĳ met zĳn lengte in
paste. Nog een weetje: de DS is een van de zeldzame auto’s die op drie wielen kan rĳden. Om een wiel te vervangen heb
je trouwens geen krik nodig: de hydraulische ophanging vangt dat op.
7. Hĳ won twee keer de rally van Monte Carlo
Dankzĳ zĳn geweldig weggedrag blonk de DS uit in uitdagende rally’s. De voorwielaandrĳving en hydraulische ophanging
konden heel wat moeilĳkheden aan. In 1959 en 1966 won de Citroën de rally van Monte Carlo, in 1961 en 1963 de rally
van Corsica, en in 1969 en 1970 de rally van Marokko.
8. Hĳ kreeg bĳna een speciale motor
Omdat de motor de zwakke plek was van de DS, wilde Citroën er begin jaren 70 iets aan doen. De constructeur werkte
aan tweetakt-1.8 met vier cilinders in V-vorm. Die had een compressor die op zĳn beurt werd aangedreven door een
tweede motor, een 200 cc grote viertakt. De versnellingsbak kreeg een versnelling vooruit en een achteruit. Betrouwbaar
was het geheel niet, dus de ontwikkeling van deze speciale motor werd al snel gestaakt....
9. De cabriolets zĳn een fortuin waard
DS-cabriolets, gebouwd door Chapron of Citroën, zĳn vandaag veel waard: prĳzen beginnen vanaf 150.000 euro voor een
mooi exemplaar!
10. Hĳ speelde mee in heel wat films
Er werden 1,46 miljoen exemplaren gebouwd, waarvan 1,33 miljoen alleen voor de Franse markt. De DS draafde dus op
in heel wat films: de klassieke de Funès-films, Scarface, Back to the Future 2 en X-Men, om er maar enkele te noemen...

Bron:
Het belang van Limburg
‘Vroom’
Voor u gelezen door
Theo Konings
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Kalender White Star Division 2020
Hierbĳ de voorlopige kalender 2020
(daar zullen wellicht nog enkele activiteiten bĳkomen)

n
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6 maart

b

1-2-3 mei

g
y

8-9-10 mei
29-30-31 mei
28 juni

75 jaar Bevrĳding te Brielle (Nederland)
75 jaar V-Day – kampement te Blankenberge
Treffen Pattondrivers te Ulbeek
Oldtimertreffen thema WOII voertuigen –
organisatie Woonzorgcentrum OLVR. Roosdaal

e

r

Schietsessie bĳ Podevĳn te Zottegem

met rondrit in Pajottenland
17-18-19 juli
31 juli - 1-2 augustus
30 augustus
18-19-20 september

kampement regio Oudenaarde Nick Detremmerie
Camp Airfield Liberation te Overboelare
Tanks in Town te Mons – begeleiding van de tanks
Kamp Liberty Wheels Historical Association te Brugelette

INFO 1 - MAART 2020 | 13

KALENDER VVK 2020
Dit is de kalender opgemaakt in het begin van het jaar.
Gelieve de website en correspondentie te raadplegen voor de laatste informatie.

13 april

Paasuitstap (Beringen)

19 april

Rit Mechelen

26 april

De RC rit – 5e jubileum editie (Lommel)

10 mei

High-Tea (Aarschot)

16-17 mei

Tweedaagse (Asse)

31 mei
8 - 14 juni

Buitenlandse reis Kroatië (Mechelen)

14 juni

5e Noordlimburgse oldtimerrit (Lommel)

18 juni

Avondrit Mechelen

21 juni

Bekerrit (Beringen)

4 juli

“Begankenis me aa otos” (Mechelen)

5 juli

Ardennenrit (Beringen)

5 juli

Nostalgierit (Mechelen)

16 juli

Avondrit Mechelen

17 juli

Avondrit West Vlaanderen

1 augustus

Schloss Dyck (Beringen)

2 augustus

’t Zeetje (Antwerpen)

21-23 augustus

3 daagse uitstap (Lommel)

30 augustus

Oogstrit (West Vlaanderen)

5 september

Aarschot gaat Mandarĳns

6 september

2e Kempenrit (Beringen)

13 september
18-20 september
31 oktober
20-22 november

14

Pinsterrit (Urbain Lambrichts)

Leuven foorrit – 3e editie (Aarschot)
Driedaagse Vogezen (Mechelen)
4e editie Halloween (Mechelen)
Beurs Brussel

12 december

Eindejaarsetentje (Lommel)

13 december

Eindejaarsetentje (Mechelen)

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
verzendingskoste
n aangerekend.

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: Café ‘t Vervolg
Langestraat 202 - 3202 Rillaar ( Aarschot)
Babbelavond elke 1e zaterdag van de maand

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

Asse
Clublokaal: Brouwershuis
Marktstraat 59 - 1745 Opwĳk
Babbelavond elke 2de vrĳdag van de maand

Beringen
Clublokaal: Taverne Modern
Koolmĳnlaan 210 - 3582 Beringen
Babbelavond elke 2de vrĳdag van de maand
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Lommel
Clublokaal: Den Brugwachter
Luikersteenweg 283 - 3920 Lommel
Babbelavond elke 4de vrĳdag van de maand

Mechelen
Clublokaal: Het Hof van Laar
Humbeeksebaan 177 – 1980 Zemst
Babbelavond elke 3de 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 2de vrĳdag van de maand

