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Woord van de voorzitter
2020: een jaar dat we ons steeds zullen herinneren als het jaar waarin het
Covid-19 virus ongenadig toesloeg. Ook voor onze club zĳn de gevolgen zeer
groot. We leerden dat we voor onze werking bĳna volledig afhankelĳk zĳn van
de horecasector en dit is nu juist de sector die het ergst getroffen is door
deze crisis.
Voor het jaar 2021 heeft de raad van beheer van jullie club een aantal
uitzonderlĳke maatregelen getroffen en dit vooral omdat we nu nog niet
kunnen voorspellen wat het nieuwe jaar ons gaat brengen en zeker niet
hoelang er nog beperkende maatregelen van toepassing zullen zĳn wat betreft contactmogelĳkheden
en horeca bezoek.
Zo gaan we voor het jaar 2021 aan jullie slechts 25 euro lidgeld vragen. Dit is wel een uitzonderlĳke en
éénmalige regeling. Omdat wĳ voor het afgelopen jaar voor jullie bĳna niets hebben kunnen organiseren
en ook omdat VVK financieel gezond is kunnen we deze geste doen. Het bedrag van 25 euro komt
overeen met 1/1000 van de vaste kosten die VVK jaarlĳks heeft.
Voor het jaar 2021 zullen jullie ook geen lidkaart ontvangen en worden er geen zakagenda’s gedrukt.
Indien er evenementen georganiseerd kunnen worden in 2021, zal de lidkaart van 2020 gebruikt kunnen
worden. We hebben eveneens beslist om voorlopig geen activiteitenkalender op te maken. Het heeft geen
zin om een volledige kalender te plannen en jullie dan maandelĳks moeten meedelen dat alle geplande
activiteiten worden afgelast. We gaan de evolutie van de corona crisis afwachten en wanneer het terug
mogelĳk is op een verantwoorde wĳze iets te organiseren gaan we overgaan tot publiceren van een
activiteitenkalender. Dit wil niet zeggen dat we stilzitten: alle regioverantwoordelĳken hebben al enkele
zaken voorbereid, waar we jullie voorlopig het fijne nog niet van laten weten. Wanneer we zeker zĳn dat
het kan doorgaan, laten we dit onmiddellĳk weten. Hou dan vooral de website in het oog en controleer
regelmatig je mails.
Als vzw zĳn we verplicht om een algemene vergadering te organiseren. Voor deze vergadering gaan we
uitzonderlĳk de leden die 3 keer deelgenomen hebben aan activiteiten in 2019 en 2020 aanschrĳven met
de vraag om werkend lid te worden. Deze vergadering plannen wĳ zo laat mogelĳk. Volgens onze statuten
moeten we dit voor eind maart organiseren. We gaan nog bekĳken wat er tegen eind maart mogelĳk is en
dan een beslissing nemen. We hopen dat de Covid-19 situatie dan toelaat om op een “normale“ manier
deze vergadering te organiseren. Er zĳn nog andere mogelĳkheden, zoals online of schriftelĳk. Hoe de
algemene vergadering georganiseerd zal worden, zal tĳdig gecommuniceerd worden.
Beste leden, een ding is zeker, 2021 kan alleen maar beter verlopen dan het afgelopen jaar. We horen
hoopgevende berichten over nieuwe vaccins, over plannen van vaccinatieacties en zo voort. Dit geeft ons
toch een beetje hoop dat we langzaamaan terugkeren naar een situatie die ons toelaat om op de voor ons
gekende manier evenementen te organiseren in de loop van volgend jaar.
Ik wens jullie allemaal prettige, veilige feesten en een gezond 2021.
Stichtend lid van BFOV
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te koop
Zeldzame Skoda Felicia (bj 1960)
Hĳ is ruim 30 jaar in mĳn bezit en het liefst zie ik hem terug in de handen van een echte kenner/liefhebber belanden. De wagen
verkeert in een zeer eerlĳke en gezonde toestand, maar is (nog) geen concours winner. Buiten het reguliere onderhoud (olie,
filter, smeerpunten, bougies, kleppen afstellen,…) werden de afgelopen jaren o.a. ook de remmen onder handen genomen
(4 nieuwe rempompen, revisie van de hoofdremcilinder, bekleding van de trommelremmen,…)
De motor start met één kwartdraai, ook na maanden stilstand, en verbruikt geen olie.
Voorts beschikt de wagen o.a. over de twee originele Jikov carburatoren, staat hĳ op originele Barum diagonaalbanden (in
goede staat) en beschikt hĳ over de zeldzame Felicia eigen kilometerteller (tot 160 km/u en met zilveren cĳfers) en een periode
eigen oliedrukmeter. De kap verkeert in zeer goede staat. De mindere punten zĳn het interieur (zetels), de achterruit in de kap
die troebel is, de carburatoren die afstelling/revisie nodig hebben, de handrem die niet goed werkt en de chroom die licht
gepikeerd is.
Vraagprĳs is 14.500 EUR. De wagen bevindt zich en is momenteel ingeschreven in België (omgeving Mechelen).
Te bevragen : Tel. 0498 72 20 91
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te koop
Mercedes 300-24,- Cabriolet
Bouwjaar : 1993 - 196.000 km
Prĳs : 15.000 €
Perfect in orde; met hardtop + softtop
Voor inlichtingen : GSM 0477 467 436
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Mercedes 380SL Cabriolet
Bouwjaar 1985 - 158.000 km
Originele staat, chroom velgen, origineel chroom sierlĳsten, striping, V8 motor met 60.000 km,
nieuwe softtop in bordeauxrood.
Perfect in orde.
Prĳs: 45.000 €.
Voor inlichtingen : 0477 467 436
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Michelotti en de Triumph Stag
Het begin.
Een echte Triumph fan weet ondertussen dat de Stag een rechtstreekse afstammeling is van de Triumph 2000. Toch was
de Stag, toen hĳ op de markt kwam in 1970, totaal verschillend van het originele prototype. Op dat ogenblik was hĳ uniek
op vrĳwel elk vlak.
Kort door de bocht kan je zeggen dat de Stag een 4-zits cabrio/hardtop is met het ingekort chassis, de vering en de
tranmissielĳn van een 2000, maar wel met een V8. In feite is het geen van alle. Toen het chassis ingekort werd was er
nog geen sprake van de V8. Ook de transmissie ging meer en meer afwĳken. Alle elementen, zoals wielen, remmen en de
structuur evolueerde permanent naarmate de ontwikkeling verliep. Toen hĳ in de toonzaal verscheen had hĳ nog maar
weinig gemeen met de 2000.
In die periode werkte Triumph ook aan een nieuw gamma motoren. Uiteindelĳk kwamen er motoren met bovenliggende
nokkenas, gekanteld viercilinderblok en de nauw verwante 90° V8. Nog voor die draaide had Saab een grote bestelling
geplaatst voor de viercilinder, met als gevolg dat de ontwikkeling en productie van de V8 vertraagd werden. In 1970 was
deze unieke motor eindelĳk klaar.
Net zoals andere nieuwe Triumph modellen uit die periode werd de Stag niet bedacht door stylisten van Triumph maar waren
het geesteskinderen van Michelotti’s fantasie. In 1965 had hĳ wat tĳd op overschot en besloot hĳ een speciale show wagen
te bouwen op basis van een Triumph 2000: het zou een cabrio worden met vier zitplaatsen maar met minder beenruimte.
Triumph’s technisch directeur, Harry Webster, stuurde op vraag van Michelotti, wetende dat er niet veel van zou overblĳven,
een voor publiciteit gebruikte 2000 naar Turĳn. Maanden later, februari 1966, was Webster weer eens op bezoek in
Michelotti’s ontwerpstudio en zag het prototype. Hĳ viel meteen voor het ontwerp: het paste in het klassiek patroon van
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de man die een sportwagen had toen hĳ huwde en die moest ruilen, liefst voor iets speciaals, toen er kinderen kwamen.
Omgekeerd was er de persoon wiens kinderen het huis uit waren en die nu geld had om een wagen met jong imago te
kopen. Ter plekke besloot hĳ dat hĳ de wagen zou meenemen, Michelotti kon er zelfs niet mee uitpakken op een show! Terug
in Coventry verdween de wagen enige tĳd in de koelkast, gevolg van prioriteiten en geld...
In de zomer van 1966 werd het eerste prototype aan het bestuur voorgesteld. Het kreeg de naam Stag. De vooruitzichten
waren een productie van 12,000 exemplaren per jaar en het project werd goedgekeurd.
In deze fase zou er een 2500cc zescilinder gebruikt worden, gevolgd in een later stadium door de nieuwe V8. Verkoop zou
starten half 1968.

Ontwikkelings-perikelen.
Het originele prototype van 1966 had een soft-top, spaakwielen met centrale moer en schuivende luiken voor de
koplampen. De motor was een 2 liter zescilinder met amper 90 pk. In de lente van 1967 had dit enige exemplaar een stevige
rol-bar, een optionele hardtop en een sterkere motor met benzine-inspuiting gekregen.
Ondertussen had British-Leyland ook Rover overgenomen en wou Donald Stoke er de nieuwe (Buick) V8 van Rover in laten
monteren.
Enkele weken later kreeg Stoke te horen van Webster dat de motor van Rover er niet in paste omdat hĳ te hoog zou zĳn.
Spen King, die later Webster zou opvolgen, meent dat de ingenieurs gewoon niet wilden die motor gebruiken en hun eigen
motor verkozen.
En toen was er het probleem met het bewegen van het motorschutbord. De eerste wagens waren niet stĳf genoeg. Niet
enkel gerammel, maar echt bewegen, was het probleem. John Lloyd, Spen King’s adjunct, had het lumineuze idee om de
rol-bar met de voorruit te verbinden, zo de t-bar creërend. Het verhaal wil dat hĳ dat eerst uitprobeerde met een borstelsteel!
In 1969 werd er ook gedacht aan een fastback versie. In september 1969 werd de studie gestart omdat de directie dacht dat
deze versie beter zou verkopen dan de hardtop versie. Een definitief model was klaar in 1971 maar werd nooit in productie
genomen.

Keuze van de motor.
Origineel zou de Stag de motor van de 2,5 PI krĳgen en de V8 zou later volgen, mogelĳk als optie. Dit was alleszins de
bedoeling van Harry Webster. De V8 zou perfect kunnen zĳn, mocht hĳ verder ontwikkeld zĳn, maar toen Webster wegging
had er met moeite één gedraaid en er was ook geen faciliteit om hem te produceren.
Maar de directie hield aan de V8, temeer dat in september 1967 duidelĳk werd dat de productie niet kon starten voor
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Michelotti en de Triumph Stag
1969 en dat het succes zou samengaan met het succes van een V8 met
injectie. King weet dat er toen een 2,5
liter V8 draaide, maar die had te weinig
koppel bĳ laag toerental. Toen werd er
beslist naar 3 liter over te stappen. De
injectie van Lucas was niet op punt en
Bosch was niet beschikbaar, maar op
aandringen van de Amerikaanse tak van
British Leyland moest het in ieder geval een V8 zĳn. Het gevolg was dat de
wielen 14 duims werden, er een grotere
koppeling, versnellingsbak met andere
verhoudingen, sterkere transmissieas
en grotere remmen nodig waren.
Er bleef niet veel meer over van de
2,5 PI MkII aandrĳflĳn.

Productie.
Hoewel de Stag verwant is aan de 2000 MkII, werd hĳ op een andere manier gebouwd. De eind assemblage was tot 1976 in
Canley op de assemblagelĳn van de TR6. Aangezien de Stag zo ver geëvolueerd was van de 2000, zou het niet duurder zĳn
om aparte tooling te gebruiken i.p.v. die van de 2000 aan te passen. De meeste carrosseriedelen werden in twee
fabrieken geperst in Speke Liverpool en volledig geassembleerd, gespoten en afgebouwd naar Coventry gebracht, om
motor, transmissielĳn en assen, die daar gemaakt werden, in te bouwen.

De verkoop.
De Stag werd in juni 1970 voorgesteld, maar de eerste leveringen waren er pas in de herfst. Het was meteen duidelĳk dat de
speciale versies voor de USA met extra milieu specificaties en extra veiligheidselementen in het koetswerk pas in de herfst
1971 klaar zouden zĳn.
In de USA startte de verkoop in 1971 eerder langzaam: de wagen werd als duur beschouwd en minder snel en zuinig dan
verwacht. Dit was een gevolg van de emissie restricties, wat andere Europese constructeurs ook ondervonden.
In 1973 werd er een en ander aangepast, dit wordt (onofficieel) de MkII genoemd. Nu waren er lichtmetalen wielen
(standaard in de USA) en overdrive op de manuele versnellingsbak te verkrĳgen. USA modellen werden eind 1973 gestopt
omwille van de steeds strenger wordende veiligheidsnormen.
De energiecrisis, met de stĳgende brandstofprĳzen van 1973/1974, had een nefast effect op alle wagens met grote motoren
zoals de Stag . Nadien daalde de verkoop van de Stag, vooral de exportmarkt. Gevolg was dat de plannen om de wagen te
vervangen door een TR8 met langere wielbasis (de Lynx) opgeborgen werden.
Alhoewel Rover V8 motoren in de mid-70er jaren in sommige Stags werden ingebouwd, werd er niet voorzien ze in productie
te nemen. In 1976-1977 kreeg de Stag lichtmetalen velgen en getint glas en in het laatste jaar was de Borg-Warner 65
automaat als optie i.p.v. De 35 te verkrĳgen.
Toen in mei 1977 de productie 2000TC/2500TC/2500S stopte was het onvermĳdelĳk dat de Stag zou volgen.
De laatste rolde van de band op 24 juni 1977, dit bracht het aantal op 25.939

Vertaald en samengevat naar Graham Robson
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10 Dingen die je nog niet wist
over de VW Kever
Hĳ werd gebouwd in opdracht van een van de
vreselĳkste figuren uit de geschiedenis, maar
werd wel één van de populairste auto’s ter
wereld. Dit zĳn 10 verrassende weetjes.

1. Hĳ diende als propaganda tool
voor de nazi’s
Midden jaren 30 was de auto een symbool
van industrieel vermogen. Hitler wilde Duitsland op wielen krĳgen en de rest van Europa
overtreffen. Hĳ gaf dus de opdracht voor een
auto voor het volk, een “Volkswagen”.
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2. Ferdinand Porsche vroeg de Nazi’s of hĳ de auto mocht ontwerpen
De legende wil dat Hitler de hulp inschakelde van Ferdinand Porsche voor het ontwerp van de auto, maar eigenlĳk was het
net andersom. Ferdinand Porsche kwam zich in januari 1934 aanbieden in Berlĳn. Hitler toonde hem het strikte lastenboek,
waarop Porsche de uitdaging aanging.

3. Je moest hem betalen met…. zegels
Het idee was om een letterlĳk spaarboekje te kopen dat je moest vol kleven met zegels van 5 rĳks mark. Je moest rekenen
op 1240 rĳks mark voor de auto, inclusief levering en 2 jaar verzekering. De auto zelf kostte minder dan 1000 rĳks mark.
Zowat 350 000 Duitsers begonnen te sparen, maar kregen door de oorlog hun auto nooit te zien.

4. De inspiratie kwam van een andere auto
De fijnste details kent niemand maar van sommige zaken zĳn we zeker: Adolf Hitler zette heel wat druk op Ferdinand Porsche
om de auto snel te ontwikkelen. Die ging op zoek naar inspiratie en stootte op Hans Ledwinka, ingenieur bĳ het Tsjechische
Tatra, dat ook een kleine auto voor het grote publiek ontwikkelde. De gelĳkenissen tussen beide modellen zĳn opvallend.

5. Een Britse Majoor startte de
productie op
In 1945 lagen heel wat fabrieken (en heel wat
delen van Duitsland) in puin toen de Britse
troepen Wolfsburg bezochten. Een zekere
majoor Yvan Hirst ontdekte de auto, die
verder werd gebouwd door vrĳwilligers die in
het product geloofden. Hirst was overtuigd
van de kwaliteit van het moderne ontwerp en
liet ondanks allerlei problemen de productie
opnieuw opstarten.

n
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10 Dingen die je nog niet wist
over de VW Kever
6. De Kever was een schot in de
roos in de VS
In Europa kende de VW kever heel wat
succes. Maar in de VS nog meer. De Amerikanen waren uitgekeken op te grote en te
gulzige lokale producten toen hun oog viel op
de kleine zuinige Duitse auto.

7. Hĳ kreeg heel wat bĳnamen
Bĳ ons en in Nederland heette hĳ “Kever”,
in Wallonië en Franstalige landen heette hĳ
“Coccinelle” ( lieveheersbeestje), in heel wat
Engelstalige landen “Beetle”. In Noorwegen
was het “Boble” (bel)... zowat elk land koos
een naam van een ander dier.

8. Hĳ reed echt mee in de rally van Monte Carlo.
Zĳn raceavonturen bleven niet beperkt tot Disney films op het grote scherm: de kever nam echt deel aan de Rally van Monte
Carlo. Bĳ zĳn eerste deelname in 1964 haalde hĳ zĳn beste resultaat, met een overwinning in zĳn klasse.

9. VW is nog steeds verbaasd over het succes
VW ingenieur Heinrich Nordhoff is nog steeds verbaasd over het succes van de Kever. Hoe vooruitstrevend de auto voor de
oorlog was, zo verouderd was hĳ erna: de motor miste vermogen en lustte een stevige slok, de geluiddemping was beroerd,
de versnellingsbak was slecht bedienbaar ( bĳ gebrek aan synchro), het weggedrag op nat wegdek was gevaarlĳk,... maar
het succes bleef.

10. Hĳ lag aan de basis van de eerste Porsche
Een boxermotor helemaal achterin, klinkt dat bekend? De Porsche 356 was een stevig herwerkte en getunede Kever, met
verlaagd koetswerk en grondig gewĳzigde motor. Maar de roots blĳven zichtbaar...

bron: autonieuws Vroom Het belang van Limburg
Voor u gelezen door Theo Konings
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Bugatti Type 55 ...
met recht een ’super sport’
De Bugatti Type 55 behoort tot de tĳdloze elite van ’s werelds fraaiste sportmodellen. Dit Type 55 met zĳn door Jean Bugatti
getekende carrosserie geldt als één van de juwelen uit Molsheim. En dat is niet alleen vanwege zĳn verfijnde mechaniek en
tĳdloze lĳnen, maar ook door het uitstekende weggedrag.

Een nieuwe volbloed
Ettore Bugatti huldigde het uitgangspunt dat sportieve toermodellen gebaseerd moesten zĳn op rasechte Grand-Prix
wagens. Dat demonstreerde hĳ in 1927, toen hĳ Type 43 uitbracht, waarbĳ de motor van Type 43 uitbracht, waarbĳ de motor
van Type 35 B (8 cilinders, 2,3 liter met compressor en enkele bovenliggende nokkenas) gecombineerd werd met een nieuw
chassis dat meer geschikt was voor gebruik op de openbare weg.
De auto verkocht goed, daarom ging Bugatti vĳf jaar later met Type 51 op dezelfde manier te werk.
Het Type 51, dat in 1930 op de autosalon van Parĳs stond, gaf weer nieuwe dynamiek aan het chassis van het Type 35 van
1924, het fameuze Grand Prix-model. De motor was afgeleid van die van het Type 35B. De cilinderkop was echter gewĳzigd,
want in plaats van drie kleppen per cilinder had deze krachtbron nu twee schuingeplaatste kleppen per cilinder. Verder
had hĳ een dubbele bovenliggende nokkenas; een efficiëntere en fraaiere constructie. Het Type 51 met zĳn vermogen van
ca.180 pk nam de fakkel over van Type 35 b en blonk zo uit op het circuit. Het was toen logisch dat het inmiddels gedateerd
aandoende Type 43 moest worden opgevolgd door een model dat van dit Type 51 was afgeleid. Deze opvolger zou geheel
en al het project van Jean Bugatti zĳn geweest, de zoon van Ettore Bugatti. Ettore Bugatti gaf zĳn zoon de vrĳe hand voor
de ontwikkeling van deze Super Sport voor op de openbare weg.
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Tĳdens de economische crisis had men geen middelen meer om een geheel nieuw model op te zetten. Jean Bugatti nam
toen het besluit de voorraad aan onderdelen die men nog in huis had te plunderen en daarmee het Type 55 samen te stellen.
Men begon bĳ de motor, een 8cilinder van 2,3 liter met dubbele bovenliggende nokkenas. Voor het chassis gold hetzelfde,
want dat kwam van het Type 47 (Sport), op zĳn beurt afgeleid van het Type 45 (een racewagen met 16-cilinder motor). Dat
project was echter nooit van de grond gekomen. Het nieuwe type had een langere wielbasis (15 centimeter meer) dan het
Grand Prix model. Het weggedrag was comfortabeler en de auto lag stabieler. De wagen woog wel 50 kilo meer.

t

g

INFO 4 - DECEMBER 2020 | 9

Bugatti Type 55 ...
met recht een ’super sport’
Het Type 55 kreeg niet alleen de motor van Type 51 - in getemde versie nog altĳd goed voor 130 pk - maar ook de remmen
en de prachtige aluminium velgen. Het vermogen was teruggeschroefd door een verlaging van de compressieverhouding
en een geringere laaddruk voor de compressor. Verder kreeg de wagen de versnellingsbak - althans de tandraderen - van
Type 49, met een centraal geplaatste pook, een geheel nieuw versnellingsbakhuis dat wat royaler van afmetingen was maar
droeg mede bĳ aan een grotere stĳfheid van de opbouw.

Uit Jean zĳn pen
Op dit samengestelde zeer evenwichtige chassis ontwierp de 23 jarige Bugatti een elegante carrosserie: een sportieve
tweezits roadster zonder portieren, met verlaagd chassis. In de flanken waren uitsparingen aangebracht om de instap
te vergemakkelĳken. Het koetswerk met zĳn streng geordende rondingen en lĳnen die een harmonieus geheel vormden,
straalde dynamiek en elegantie uit. Dat werd benadrukt door de spatborden, die in een zwierige beweging ononderbroken
van voor tot achter doorliepen. Hoewel hĳ de lĳnen niet zelf tekende, heeft Jean Bugatti er zĳn eigen, tĳdloze stempel
opgezet. Met de combinatie van balans en raffinement behoort de Bugatti Type 55 roadster tot de tien mooiste automobielen
die ooit gemaakt zĳn.
Op een chassis Type 55 zĳn diverse koetswerken gebouwd, meestal cabriolets met portieren en een hogere taillelĳn, maar
ook een paar gesloten coupés. Deze varianten missen echter toch de ultieme sierlĳkheid waar de roadster van Jean Bugatti
beroemd om is geworden.
Bron: De eeuw van de Automobiel Uitgave van Hachette Fascicules
Voor u gelezen door Georges Thielens
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Voor u bezocht ...
The Great Dorset Steam Fair
Jaarlĳks op het einde van de maand augustus en
begin september lĳkt het alsof de bakermat van het
oldtimer gebeuren zich situeert in het zuiden van
Engeland.
Iedereen van ons kent de jaarlĳkse Beaulieu
Autojumble die op het eerste weekend van
september wordt georganiseerd. Minder bekend
maar zeker niet minder mooi is het volgende weekend met op het gerestaureerde circuit van Goodwood de “Goodwood revival. Maar alles begint
in deze streek met “The Great Dorset Steamfair”.
Deze 5 daagse manifestatie is niet zo gekend hier
in Europa maar is daarom niet minder interessant
voor Oldtimerliefhebbers.
In 2018 bezochten wĳ dit evenement voor de
tweede keer op rĳ. Het jaar voordien, de eerste
keer, waren we zo overweldigd van wat daar
allemaal aan de toeschouwers wordt geboden dat
we wisten dat we zeker terug zouden gaan. Nadat we onze verhalen aan vrienden vertelden vertrokken we dit jaar met
2 koppels opnieuw naar Dorset .
Daar aangekomen konden onze medereizigers alleen maar bevestigen dat we met onze verhalen zeker niet overdreven
hadden en dat alleen maar een bezoek u een juiste indruk kan geven van deze organisatie.
Wat wordt er allemaal geboden op de Great Dorset Steam Fair (GDSF)? Denk niet dat alles draait om door stoom aangedreven voertuigen. Een andere gebruikte naam is “The British Heritage Show”. Deze benaming geeft een ruimere omschrĳving van het hele gebeuren. Beginnen we met de stoom-aangedreven voertuigen. Er staan er ongeveer 500 werkende
op de site. Dat gaat van trekkers die gebruikt werden voor het vervoer van kermisattracties, trekkers voor de landbouw,
pletwalsen voor wegenbouw, trekkers voor speciaal vervoer tot ook trekkers die gebruikt werden voor het aandrĳven van zaagmachines, dorsmachines, stoomauto’s en stoomvrachtwagens enz. Het mooie hiervan is dat je deze allemaal in werkende
toestand kan bewonderen. Van ’s morgens 10 uur tot laat op de avond hangt er dus ook een grĳs wolkje boven de site
afkomstig van de kolen die nodig zĳn om alle stoommachines te laten werken. Ook een grote collectie miniatuur stoommachines in werking maakt deel uit van de show.
Buiten het stoomgebeuren staan er grote verzamelingen andere voertuigen op de locatie. Dit gaat van vrachtwagens, legervoertuigen, tractoren, trekkers voor uitzonderlĳk vervoer, brandweerwagens, machines voor wegenbouw, auto’s, motoren,
stationair-motoren tot ook fietsen. Alle tentoongestelde voertuigen worden in een arena gepresenteerd aan het publiek.
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Voor u bezocht ...
The Great Dorset Steam Fair
Indien u even genoeg heeft van
gebrom of gesis dan is er voor u nog
veel meer te zien en beleven. Er zĳn
shows in een arena met honden,
paarden, arenden en schapen. Er
zĳn podia waar er optredens zĳn van
dansgroepen. Op de site staan ongeveer een 50 tal grote orgels. Er zĳn
tenten waar er van 11uur tot 1 uur
’s nachts optredens zĳn van orkesten
en bands. Er is een grote onderdelen markt . Er staan een honderdtal kermisattracties en ook meer dan
40 orgels. Dagelĳks zĳn er tractorpulling demonstraties, shows met
motoren en monstertrucks.
Het hoogtepunt van de show is de opstelling van de “showmen engines”. Na zonsondergang worden er een 40 tal stoomtrekkers die gebruikt werden door foorreizigers voor het vervoer van hun materiaal en de stroomvoorziening van hun
attractie in een rĳ opgesteld. Alle machines zĳn werkende, versiert met honderden lichtjes, dit moet men gezien hebben.
Om u een beter zicht te geven op de organisatie hier enkele cĳfers .
• de site heeft een oppervlakte van ongeveer 240 Ha in het graafschap Dorset gemeente Tarrant Hinton op ongeveer
25 kilometer van Bournemouth. Afstand tot Dover 300 km.
• 28 dagen heeft de organisatie de tĳd om van een landbouwgebied de opbouw, het event en de afbouw te realiseren
• 30 grote generators staan in voor de stroomvoorziening
• 1000 standen op de site
• 5000 caravans op de campings
• 25000 kampeerders
• 200.000 bezoekers verwacht over de 5 fair-dagen.
• 700 mobiele toiletten op de site.
• 300 medewerkers.
• 200 ton kolenverbruik en 2100m3 waterverbruik door de stoommachines.
• 80 ton hout nodig voor demonstraties houtzagen.
• 4 ha graan op oude manier geoogst voor demonstraties dorsen en persen.

Dit geeft dus een goed beeld
van de grootte van deze manifestatie.
Nog een tip voor diegene die
na dit artikel ook zin gekregen
hebben om eens een bezoek
te brengen aan deze fair, trek
minstens 2 dagen en zeker
een avond uit voor uw bezoek
en boek op tĳd een hotel in de
omgeving.

Meer info over de Great Dorset
Steam Fair kan u ook steeds
vinden op hun website
www.gdsf.co.uk .
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Hoe ontstaat een rit
voor onze oldtimer leden?
Sommige mensen denken blĳkbaar dat er een boek bestaat zoals de “groene Van Daele” om een rit uit te tekenen. Helaas
pindakaas, zoiets bestaat spĳtig genoeg niet!
Er zĳn verschillende manieren om een rit uit te zetten. Even een paar van die manieren uitlichten.
Eerst de keuze maken tussen het “Bol Pĳl ”systeem of volledig uitschrĳven.
• Verder een richting uitkiezen. Op computer met Google mappen een rit uitstippelen en een voorlopig routeboek
schrĳven.
• Vervolgens het routeboek gaan rĳden om na te zien of er geen eenrichtingen inzitten of doodlopende straten enz.
• Die situaties verbeteren en aanpassen in het routeboek. Soms kom je dan op een situatie die helemaal niet schĳnt
te kloppen en wat blĳkt dan meestal, je hebt bvb op computer een T links gezien maar een T rechts opgeschreven
en dan ineens klopt het een paar situaties verder ineens niet meer.
• Als dit achter de rug is alles nog eens afrĳden om de straatnamen en de situaties nog eens na te zien op schrĳf fouten.
• De nodige afspraken moeten gemaakt worden voor het eten en de stops voorzien.
• De timing maken van inschrĳvingen, vertrek tussenstops en aankomst..
• Als alles oké is moet er nog een uitnodiging geschreven worden om op de website te zetten zodanig dat de leden
kunnen inschrĳven voor de rit.
• De week voor de rit doorgaat, moet ze nog eens afgereden worden om te zien of er geen werken begonnen zĳn
waardoor je ergens niet meer door kan. Is dit het geval moet het roadboek aangepast worden.
• Als eindelĳk alles klaar, rest er nog enkel na te zien hoeveel leden er hebben ingeschreven. Met deze info kunnen
de mensen, waar de stops voorzien zĳn het nodige bestellen
• Dan nog de routeboeken printen en op de dag zelf de inschrĳvingen doen. En… eindelĳk, klaar is kees!!
Een andere manier is niet zoveel verschillend van
de eerste.
I.p.v. de rit op computer uit te tekenen, kies je een
richting, stap je in de auto en ga je verkennen en
opschrĳven. Voor de rest herhaalt zich alles zoals
hierboven eerder beschreven.
Er is ook het “Tripy” Systeem. Deze manier heb ik
momenteel nog niet onder de knie en het zal nog
een tĳdje duren voor ik het volledig zal verstaan!
Het is zeker niet zo simpel dan het voorgesteld is
door de fabrikant. Er rest mĳ nog enkel te oefenen,
oefenen en nog eens oefenen. Ik ben er wel van
overtuigd eenmaal alle tricks gekend zullen zĳn,
het een grote hulp zal zĳn.
Zoals je ziet komt er wel een en ander bĳ zien bĳ
een organisatie, en misschien wel meer dan jullie
denken. Er zĳn ook zoveel factoren waar je al organisator geen vat op hebt zoals slecht weer, andere
mensen die hun afspraken niet nakomen enz..
Daardoor kan er soms, spĳtig genoeg, al eens iets
verkeerd lopen
Als je een meerdaagse in het buitenland inricht is
het al het bovenste werk maal het aantal dagen dat
de rit duurt.
Wel rekening houden dat je in het buitenland zit en
niet even tussen de verkenningen door naar huis
kan rĳden. Dit is echt een pak werk, geloof mĳ
maar!
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Hoe ontstaat een rit
voor onze oldtimer leden?
Dus voor al de mensen die het al aangedurfd
hebben om als vrĳwilliger iets in te richten voor
VVK… Bedankt.
Wĳ hopen in de toekomst nog op zulke leden te
mogen en kunnen blĳven rekenen.
Wĳ staan open voor alle ideeën, laat ze maar
komen.
Oldtimer groetjes van Jean
VVK Mechelen.

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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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

Door de corona maatregelen gaan onze babbelavonden voorlopig niet door!
Normaal gezien, vangen onze babbelavonden 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

