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Sinds 1977, spant de BINOCLE CLUB zich in voor het behouden, het herstellen en 

het rijden van alle voertuigen en andere materieel,  ouder dan 25 jaar oud, uitgerust 

met een luchtgekoelde VW-motor die zich in originele staat bevinden of deze zo 

goed mogelijk benaderen. 
 

RAAD VAN BEHEER  
 

  Voorzitter :      Claude ALARDOT 

          rue des Golettes 30 

          B-5190 SPY 

          071/78.07.14 

          E Mail : vwbinocleclub@msn.com 

  

  Ondervoorzitter :    Raymond MESSELIER 

          Rue des Fusions 8 

          B-4280 PETIT-HALLET 

 

  Sekretaris :    

 

  Penningmeester :    Luc VERLY 

          rue du Jardinage 48 

          B-1082 BRUXELLES 

 

  Bestuurleden : 

 

  Guy SPITAELS         Jean-Noël LAMBINET           Michel TILMAN 

  rue du Spinois 1         rue Raymond Brigode 3           rue Dandois 91 

  6041 GOSSELIES        6230 PONT-A-CELLES          6043 RANSART 

  071/35.16.53 

 

  LIDMAATSCHAP:  20 euro's (geldig van 01 januari tot 31 december) 

 te storten op rekening nr 001-1527132-40 

           IBAN BE02 0011 5271 3240 
 

De Binocle Club is stichtend lid van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen 

(B.F.O.V.) 

 
 

 

 

 
 

N° 8 

OVERZICHT 
 

B 1   : Dekking 

B 2   : Gegevens van de Club. Oproep bijdragen. / Overzicht. 

B 3   : Woord van de voorzitter en de ondervoorzitten. 

B 4 tot 10 : Afrikaanse avonturen. 

B 11 tot 14 : Wedstrijd "Groeten uit…" 

B 15 tot 17 : Hoek van oude foto's en van oude papieren. 

B 18   : Mededeling. 

B 19   : Kleine truc om plastiek schoon te maken. 

B 20 tot 22 : Kalender. 

B 23   : Zoekertjes. 

B 24   : Dekking. 
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  WOORD VAN DE VOORZITTER  

 
In een van mijn boeken, heb ik het klad van een tekst van 1981 teruggevonden waar ik het 

boek "Beelden van de Herinnering" toelicht en kort samenvat. Ik herinner me niet meer als dat in een 

Info werd gepubliceerd. Ik leg u enkele commentaren voor „Fun“ voor. 

 

"De lezing van bepaalde onderzoeken van D’Ieteren die is hevig ontstellen. Bijvoorbeeld vergelijkt 

hij kleine lastig gevallen schoenpoetsers van schoenen met "vliegen" vervolgens "Eerste visie van          

haveloze Arabieren ; vage tinte van hun lompen en hun huid verwart zich met de bodem waar op zij 

vegeteren" (sic). Verder zegt hij "door te eten, de vliegen die ons bestoken meer worden lastig gevallen 

dan de schoenpoetsers van schoenen" en nog met betrekking tot Souks van Meknès "overbelast het   

bedrijvig en babbelziek die zich er dringt, walgelijke en stille walglijk geur losmaakt die zou kunnen 

ontwerpen de smerigste verbeeldingskracht" (sic). 

 

Dertig jaar geleden schreef men dingen, maar vandaag zou men xenofoob of fascist zich te zien         

behandelen. Nochtans kom ik van Tunesië terug men moet met de armoede van het volk                    

geconfronteerd te worden, de kleine dorpen, Ksour bezocht hebben, van Souks en vervolgens de   

woonplaats van Bourguiba om Monastir om te beseffen dat er veel van veranderd onder de zon niet is 

behalve dat zij hun „Onafhankelijkheid“ hebben. Uitebuiters zijn van naam veranderd maar beheerd 

zijn ze altijd zelfde. Inch Allah!!! 

 

In 2009 zegt men niets meer niet meer… maar alle dat zal ons Kongo niet teruggeven! 

 

In 1950-1951 Pierre D’Ieteren en zijn metgezellen en Gabrielle D'Ieteren met Charlotte Van     

Marcke de Lummen in een geweldig avontuur ons tot gevolg hebben gehad. 

 

Bedankt Mijne Heren, om ons laten te hebben dromen. Claude Alardot  

WOORDJE VAN DE ONDERVOORZITTER 
 

Ik grijp de kans om enkele woorden bij te voegen aan wat Claude, onze Voorzitter, hierboven      

geschreven heeft. 

 

Recent was ik in Amiens en had de kans het huis waar Jules Verne gewoond heeft van 1882 tot 

1900 te gaan bezoeken.   Op het einde van het bezoek,  deed iemand de opmerking dat Jules Verne op 

bepaalde momenten anti-joodse, racistische of vrouwenhaatachtige gedachten had.  Daarop             

antwoordde de gids dat deze bedenkingen in hun context en gedachten van die tijd moesten opnieuw 

worden teruggeplaatst.-  Het is hetzelfde met de boeken van D’Ieteren. 

 

In een heel ander domein, zult U opgemerkt hebben dat ons “Binocle Info” een face liftng           

ondergaan heeft.  Dit is dankzij de idees en het werk van Eric Lebrun.  Ik wens hem hiervoor hartelijk 

te bedanken ! Dank ook aan D’Ieteren die ons alle jaren zijn sponsoring toekend en het dus mogelijk 

maakt  U een mooi boekje te drukken en te versturen. 

 

En om te eindigen : goed nieuws (ja, dit bestaat nog) : de B.F.O.V., Royal Automobile Club      

Belgium en Touring hebben een overeenkomst gesloten om de oldtimers te verdedigen op nationaal en 

internationaal niveau.  In de moeilijke tijden van heden is dit zeker een zeer goed initiatief ! 

 

Tot nog eens,                         Raymond  
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Ik ben recent fanaat geworden van       

kevers en ben met het verzamelen van               

foto-materiaal rond het bouwjaar van 

mijn wagen  bezig.  Zo kwam ik te weten 

dat de familie D’Ieteren een aantal reizen 

in die tijd gedaan had en ook hierover 

boeken geschreven had.   Hierin waren er         

fantastische foto’s die genomen werden 

tijdens de duizenden kilometers lange 

tocht. 

 

Eerste boek : “Images du                       

Souvenir” (Beelden van de Herinnering), 

is meer een boek met de anekdoten als 

een avonturenboek.  Pierre D’Ieteren 

wenst een wil tot avontuur inblazen en 

wil de verbeelding van de lezer doen 

werken met de beschrijving van de    

Afrikaanse regio’s. 

 

Door de bladzijden heen, constateert de  

lezer dat het meer om een expeditie gaat 

tussen kameraden, met veel                  

inspanningen,  belangrijke tegenslagen, 

en dat alle        obstakels overwonnen 

worden.  In deze bundel, Pierre D’Ieteren 

en de protagonisten van deze raid      

trekken conclusies, waaronder deze : 

door zo’n soortgelijke reis, met de       

hindernissen eraan verbonden dankzij het 

regenseizoen, is dit een mooie les van 

goede humeur et van fantastische   

vriendschap geworden.  Ze zullen ook 

naar   voren zetten : een onbeweegbare       

zelfvertrouwen in henzelf en in hun    

materiaal, te weten een kever et een   

busje.  Dit boek is vol foto’s die tijdens 

de rit gedaan werden (meer dan 130) et 

ze zijn bijna allemaal getrokken  geweest 

met het idee de twee luchtgekoelde      

auto’s naar voren te brengen.  

    

Terug in Algiers, zijn de vier mannen 

juist op tijd om 

nieuwejaar te 

vieren, en om 

de vrouwelijke 

ploeg tegen te 

komen, nl. Ga-

brielle D’Ieter-

teren en Char-

lotte Van Marcke de Lummen, die aan 

boord zijn van een tweelingwagen van 

die van Pierre D’Ieteren het vertrek van 

de Algiers – De Kaap-rally zullen        

nemen.  Hun verhaal zal ik vanaf blz. 6 

vertellen. 
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Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  
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"Raid Volkswagen Brussel – Belgische 

Congo van 6 oktober 1950 tot 8 januari 

1951” 

Pierre D’Ieteren, Christian Nicolaï de  

Gorhez, Jacques Cortvriendt en Jacques 

Swaters lanceren zich in een rit van 

24 .000 km door Afrika, van Brussel, naar 

de Belgische Congo, aan boord van een 

VW kever et van een type 2-bus. 

"Middel landse  Zee  -  The           

Cape-rally, december 1950 – maart 

1951 : de ploeg Gabrielle D'Ieteren 
en Charlotte van Marcke de      

Lummen ontvangen de eerste prijs 

in de categorie van minder dan 

1100 cc met hun klein kevertje van 

6 PK, en dit op een parcours van 

15.100 km."   

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  
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De volgende raid genaamd “Deux femmes au 

volant” (Twee vrouwen achter het stuur), is 

wel een ontdekkingsrally, met gemiddelden 

die gehaald moesten worden en waar verschil-

lende typen voertuigen van destijds steeds door twee   

vrouwen werden bestuurd.  Daarvan komt de titel ook:  

hier gaat het om een kevertje van 1950 met allerlei speciale 

uitrustingen voor zo’n Afrikaanse avontuur.  “’t Is één van 

die populaire kleine Volkswagens, zandkleur, om niet te 

storen in de Sahara.  Die vertonen verschillende              

interessante gegevens voor Afrika : 31 cm grondafstand, 

luchtgekoeld met turbine.  Indien U de voorkap opentrekt, zult U twee reservewielen vinden, 

een lot wisselstukken en gereed-

schap, maar geen motor.  Deze, 

een 6 pk is achteraan geplaatst.  

Aan de zijkanten, twee mooie     

laddertjes in lichte aluminium, … 

In  het vooruitzicht van de modder 

werden twee kettingen in de    

voorkoffer geplaatst….  Twee     

jerrycans – drinkwater en benzine 

– zijn aan weerszijde van het  

koetswerk geplaatst, …. Voor de 

twee vrouwelijke deelneemsters 

gaat de zichtbank naar beneden om 

een ligbed te maken, .. 

Tegen de warmte : open dak en 

elektrische ventilator alsook enkele 

andere accessoires : handbediende 

ruitenwisser, kompas, altimeter, 

thermometer, handbediende licht 

en een schop om uit het zand te   

geraken (geplaatst bovenop het 

“brilletje”).  Achter de zetels, een 

brede plaats waarin een              

reservetank en  samengekoppelde 

batterijen.  Ook de bagages en een valies met de documenten, de slaapzakken en een kistje met 

kleine cadeau’s voor de inlanders. 

 

Gabrielle D’Ieteren,  een onverschrokken grootmoeder, 

moeder van Pierre met dezelfde naam, bovenop nog         

gelukzoekster - en dat moest ook om zoiets te                  

verwezenlijken -, en Charlotte Van Marcke de Lummen, 

schrijfster van dit boek, hebben dus beslist samen deze    

eerste Afrikaanse raid te maken. 

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  
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Van halte tot halte hebben deze twee rallywoomen ons in details hun dagelijks 

strijd beschreven.  Charlotte heeft dit heel goed in detail kunnen doen dankzij de 

bandopnames van Gabrielle tijdens de hele rit. 

 

Ze ontwikkelde dus meer in details de steden waar ze gestopt zijn, en de gewoontes 

van de inheemse bevolking.  Door de vele samenkomsten, verrijkend en gevarieerd,              

beschrijven zij hun visie van een gekoloniseerd continent.  Maar, deze twee zeer goede      

vriendinnen zullen ook niet vergeten de vegetatie, 

luxuriant en groen, of door de 

zon volledig verbrand, te   

beschrijven.  Ook de dieren 

zijn niet vergeten, alle    

soorten die te vinden zijn  op 

dit continent zijn er gezien. Dit gaat van een klein 

zingend vogeltje tot een olifant, alsook struisvogels 

en luipaarden, zonder de verschillende insecten te vergeten ;  iedereen komt aan de beurt.  

Het is waar dat in die tijd, het wildrijk soms aangetast werd door de kolonialen en door het 

wildstropen om de zoo’s van heel de wereld te alimenteren, of, om de zalen rijkelijk te         

versieren met jachttrofeeën.  Gelukkig werden er nadien reserves gemaakt.  Gabrielle en   

Charlotte waren  reeds in 1950 ongerust over het feit dat er verscheidene teelten  opkwamen op 

dit land waar vroeger mooie bomen stonden. Dit alles gaat men achteraf allemaal wel            

betreuren.  Maar de vaststelling is nu nog van toepassing !  

Er blijven zeer weinig foto's 

over van de reis van de twee 

vrouwen, daarom is dit artikel 

met foto's van de reis van Pierre 

D'Ieteren geïllustreerd. 

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  
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Na 50 dagen  - van een door             

valstrikken, anekdoten, fantastische 

landschappen, grandiose en eclectische 

samenkomsten, geponctueerde rit -, zal 

deze ploeg geleid door de vriendschap, 

aan het stuur van hun knappe 6 PK     

toekomen aan hun eindpunt : Cape 

Town !  En dit dan ook nog briljant, 

wat hij eindigt dan ook op het podium 

als eerste in zijn categorie ! 

 

Ik zal, om te eindigen, U enkele      

raadgevingen geven voor Uw lectuur : 

indien U veel foto’s van luchtgekoelde 

wagens van die tijd wenst te zien en 

een boek van een honderdtal bladzijden 

wenst te lezen,  dan raad ik U “Image 

du Souvenir” aan.  Indien U liever    

dieper in Afrika wenst te gaan, maar 

met minder foto’s van Volkswagens,  

en in een boek met meer details, dat 

raad ik U “Deux femmes au volant” 

aan.  Of de twee lezen, zoals ikzelf, dit 

is ook een mooie keuze. 

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  
Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  
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Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  

Nota van de “vertaler”van dienst : hopelijk heb ik hier toch de gedachten van Eric kunnen weergeven.  
Dit was in dit geval geen gemakkelijk taak.  Bij voorbaat mijn  excuses voor eventuele fouten of          

verkeerde interpretaties.  
       Raymond Messelier  

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles 

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles 

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles 

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles 
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Uitgave 2009 

Deelnameformulier                                                                   In te vullen in blokletters  

 Naam van de stad  op de prentkaart 

Prentkaart nr 1  

Prentkaart nr 2  

Prentkaart nr 3  

Prentkaart nr 4  

Prentkaart nr 5  

Prentkaart nr 6  

Prentkaart nr 7  

Prentkaart nr 8  

Prentkaart nr 9  

Prentkaart nr 10  

Prentkaart nr 11  

Prentkaart nr 12  

Splitsingsvraag : Hoeveel leden van de Club zullen aan deze wedstrijd deel-

nemen ?  

 Aantal deelnemers : ………. 

Naam + Voornaam : Persoonlijke gegevens : 

Lidnummer : Straat : 

 Postcode + Woonplaats : 

E-mail adres : @ 

De lente is terug, wij hebben lang getracht naar wat zon en we denken 

reeds aan onze toekomstige vakantie. Op de baan naar onze  vakantie 

zullen we prentkaarten tegenkomen. De luchtgekoelde VW’tjes eruit 

halen blijft één van mijn hobbies en ik zal dus dit met U trachten te  

delen door een wedstrijd te organiseren hieromtrent. Kijk uit, kijk naar 

onze fameuze kevertjes, maar ook naar de afgebeelde plaatsen. 

 

Veel kans ! 
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Prentkaart Nr 1  

Prentkaart Nr 2 Prentkaart Nr 3 
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Prentkaart Nr 4 

Prentkaart Nr 5 

Prentkaart Nr 6 
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Prentkaart Nr 7 

Prentkaart Nr 8 

Prentkaart Nr 9 
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? 

Te winnen : 

Veiligheidsvestje met logo van de 

club, anorak zonder mouwen (body 

warmer) met logo, clubplaten,         

surprisemandjes, drankbonnetjes,    

onderhoudsproducten, oliebussen, 

zelfklevers… 

Deze wedstrijd is uitsluitend        

voorbehouden aan de leden van de  

Binocle Club. 

Om eraan deel te nemen, volstaat het 

de namen van de plaatsen terug te  

vinden waar de foto’s genomen     

werden en de splistsingsvraag te     

beantwoorden en de gegeven vakjes in 

te vullen. 

Deelname aan deze wedstrijd is       

beperkt tot een formulier per lid van 

de club (in orde met zijn lidgeld      

natuurlijk). Alleen leesbare antwoor-

den zullen in aanmerking komen. 

De eerste 12 personen die de meeste 

Belgische steden exact teruggevonden 

hebben, zullen in aanmerking komen 

voor de prijzen.  De splistingsvraag 

zal dienen om eventuele  ex-aequo’s 

uiteen te halen.De beslissing van de 

organisator is onherroepelijk en      

definitief. 

De winnaars zullen via Binocle Info 

nr 106 op de hoogte worden gebracht, 

of per e-mail of per post en zullen hun 

prijs kunnen komen ophalen tijdens de 

ruilbeurs in Marcinelle (Charleroi) de 

eerste zondag van oktober. 

De prijzen mogen niet geruild of in 

speciën omgevormd worden. 

Sluitingsdatum wedstrijd :                 

31 juli 2009. 

Formulier terug te sturen naar :  

 

   Lebrun Eric 

   Rue du Warchais 20 

   6210 Villers Perwin 

Reglement 

Prentkaart Nr 10 

Prentkaart Nr 11 

Prentkaart Nr 12 
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OUDE PAPIERENHOEK 

:   071.85.12.00 

10h00 à 20h00  

10h00 à 18h00  

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  

Coll. D’Ieteren Gallery, Bruxelles  

Split busje tentoongesteld op het Autosalon van Brussel in 1951, 

na de terugkomst van de expeditie.  

Een van de weinige foto's waar de vier deelnemers rond één 

van de wagens verenigd zijn : van links naar rechts : Pierre 

D'Ieteren, Christian Nicolaï de Gorhez (op zijn knieën), 

Jacques Cortvriendt, Jacques Swaters. 
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OUDE PAPIERENHOEK 
 
Tijdens één van mijn bezoeken aan oude papierenbeurzen, heb ik het volgende gevonden, een 
boekje « Mécanique Populaire » van 1970 die over speciale koetswerken van onze geliefde     
kevertjes ging … 

Raymond Messelier 
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MEDEDELING 

Op 07 april 2009, hebben de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw (BFOV), de Royal              

Automobile Club of Belgium vzw (RACB) en Touring vzw een overeenkomst afgesloten teneinde de     

volgende doelstellingen te bereiken: 

 

-          De nationale structuren van de oude voertuigen te vereenvoudigen en de werking ervan te 

verbeteren 

-          De belangen van de oldtimers te verdedigen op nationaal en internationaal vlak                 

(FIA + FIVA) 

-          De oldtimerliefhebbers te verdedigen 

-          De oldtimerclubs te verdedigen 

-          De historische evenementen te promoten (rally’s, rondritten, …) 

-          Alle clubs verenigen die in België gevestigd zijn 

 

De drie partijen hebben zich akkoord verklaard dat het dagelijks beheer georganiseerd wordt door de 

BFOV. 

 

Een coördinatiecel werd door de drie partijen opgericht die op geregelde tijdstippen zal samenkomen om 

strategische beslissingen te nemen.   In deze coördinatiecel zetelen de volgende personen: Stéphane De 

Smedt en Peeter Henning voor de BFOV, Thierry van Kan en Roland Steenhouwer voor de RACB en Jan 

Dyck in naam van Touring. 

 

Er werd ook overeengekomen dat deze samenwerking geen enkele negatieve invloed mag hebben naar de 

clubs toe die aangesloten zijn aan de BFOV op gebied van de lidgelden, noch de communicatie, noch de 

dienstverlening noch aangaande de verzekering en de pechverhelping die de BFOV ter beschikking stelt. 

 

We zijn ervan overtuigd dat de spreuk « Eendracht maakt macht » zijn echte waarde zal tonen tijdens de 

komende maanden.  We houden u uiteraard op de hoogte van de stappen die we zullen ondernemen of de 

nieuwigheden die we zullen aanbieden als gevolg van deze belangrijke samenwerking in het belang van ons 

allemaal. 

 

 

 

 

Foto van links naar rechts : Peeter Henning (BFOV), Stéphane De Smedt (BFOV), Roland Steenhouwer (RACB), Jan Dyck (Touring) en 
Thierry van Kan (RACB) 
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Iedereen is reeds geconfron-
teerd geweest met het      

probleem het schoonmaken 
van plastiek  oftewel bij een 

restauratie, oftewel bij de 
grote beurt van een auto.   

 
 

Ik heb iets geprobeerd met 
een product dat gemakkelijk 

te vinden is nl. schuim om   
tapijt of zetels schoon te   

maken. Het werkt niet te 
slecht.   

 

 

 
Indien U op de spuitbuis kijkt 

zult U zien dat het product 
geschikt is voor synthetische 

vezels, en aldus schijnbaar 
ook voor synthetische       

producten zoals plastiek. 
 

 
Alvorens te beginnen, maak 

toch een kleine test, op en 
niet zichtbare plaats, om het 

resultaat te checken. 
 

 

Indien U wenst dat het      
product goed binnendringt in 

de details, b.v. de ribbels van 
een voettrede van een kever, 

is het wel nodig een hard  
borsteltje te gebruiken (oude 

tandenborstel b.v.).  Indien 
nodig, herhaal het proces een 

tweede keer, spoel zorgvuldig 
alles af, droog het af en poets 

het met een zacht doekje 
eventueel met wat boen (in 

spuitbus), of siliconenolie om 
een glanzend resultaat te   

bekomen.    

 
 

Goede schoonmaak  ! 
 

 
  Raymond MESSELIER 

Kleine truc om plastiek 
schoon te maken 
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Du 30 mai au 1 juin, Week-end de Pentecôte Rétromobile à CINEY 22.000 m² 

d’exposition d’automobiles et de motos anciennes Tél 083.21.33.94 
GEOFFREY sera présent à CINEY,  allée 74,  il pourra répondre à 

toutes les questions concernant le BINOCLE CLUB 
 

JUNI 2009 
  

Les 06 & 07, 21ème V.W National à THENAY (FR) oceanevenement@wanadoo.fr 
Le 07, 11ème International Meeting WAREGEM www.vwcharlys.be 

Les 13 & 14, Meeting à FRAHAN sur SEMOIS Martin 0479.929.124              
martingallot@hotmail.com, Fabian 0476.347.253  

Le 14, 11ème Meeting International de Cox & Dérivés à MOUCRON Fr 
0473.67.34.44 Nl 0475.60.72.51 

Le 14, meeting à EGHEZEE Gsm 0496.77.54.55 ou 0476.49.57.82 info    
www.air-watercooled.be 

Du 19 au 21, internat Kevermeeting BUDEL (NL) www.keverclub.nl/budel 

Le 21, Meeting à PERWEZ Gsm 0475.25.49.59 coxiderclub.skyrock.com 
Le 21 , WOLUWE St LAMBERT bourse jouet shopping center Tél 02.771.20.45 

Le 21, BelOTTOclassic à GEEL concentration et bourse toutes marques 
www.belottoclassic.be 

Du 26 & 28, 5ème internationale Veteranen Treffen à HESSISCH OLDENDORF 
www.uraltkaefer.de 

Le 28, Cool Runnind Aircooled VW meeting HERENTALS Gsm 0496 10 70 27 
    

JULI 2009 
 

Le dimanche 05 juli / juillet à BLEHEN près de HANNUT, le BINOCLE CLUB 
vous donne rendez-vous dès 10 heures du matin pour son 11ème meeting de 

Toutes VW refroidies par air. En invitée exceptionnelle : la Citroën 2 cv 
Parcours fléché depuis les sorties d'autoroute 

Tel 071.35.16.53 & 071.35.21.15 Gsm 0476.84.32.80 

 
ANNULE du 09 au 12, 13ème  meeting VW à TOURNAI Tél 069.68.76.97Gsm 

0477.99.28.03 http://www.ladybugs-club.fr.st 
Les 11 & 12 , The PEPPERCORN (GB) Leeds Road Langley Nr Maidstone Kent 

England Follow M20 Exit junction 8 Past Leeds Castel Tél 0208330 0148 
Les 18 & 19, meeting de la Cox Merveilleuse rue de la Paix 7100 LA LOUVIERE 

Tél 064.44.27.20 Gsm 0477.48.04.38 
Le 19, WOLUWE St LAMBERT bourse jouets shopping center Tél 02.771.20.45 

Le 21, le Hawaï club organise son meeting à ITTRE 0496.32.42.31 
fab.8@hotmail.com d.pint@scarlet.be 

ANNULE le 26, Meeting de LOBBES Gsm 0472.681.983 & 0477.470.013 

Evenementen Kalender 2009 
MEI 2009 
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     AUGUSTUS   2009 

 
 

Les 01 & 02, international meeting VW Bug show 
à SPA-FRANCORCHAMPS Tél 087.31.52.50    

www.vwbugshow.be 
Le 09, 20ème  concentration BOIS-DE-LESSINES COX LESSINOISE                  

Tél 068.33.54.89 Gsm 0496.68.03.50    www.coxlessinoise.be  
Le 09 & 10, Buggy en kevertreffen sporthal KORTESSEM      www.belgiam-

kitcar.be Gsm 0495.63.06.31 & 0477.36.38.39 
Le 15, Meeting à GILLY Vélodrome Toto Cox Club 0479.246.960 

Les 15 & 16, Meeting à MENTON  Fr Tél 0033.6.18.44.33.64 
Le 16, WOLUWE St LAMBERT bourse jouets shopping center Tél 02.771.20.45 

Les 22 & 23, 17de intern Kevertreffen DIEPENBEEK    
www.limburgsekeverclub.be 

Les 22 & 23, 9ème VW Meeting air cooled  TEMPLOUX Gsm 0475.95.38.66 

www.temploux.be/coxanostra 
Du 28 au 30, Meeting à CHATEAU D’OEX Suisse   www.coccinel.ch 

Le 30, 7de VW classics club meeting LIER  Gsm 0477.50.77.71 
wwvwclassicclub.be  

Le 30, Meeting à AMNEVILLE LES THERMES France 
http:/megalocoxclub.skynetblogs.be 

Le 30, 4ème balade d' Emeraude départ Château de Ham-Sur-Heure 
tél 071.21.75.82 

 
SEPTEMBER 2009 

 
Les 04,05 & 06 , VW Action (GB)   www.vwaction.co.uk 

Les 11, 12 & 13 , VW type2 Vanfest Engeland   www.vanfest.org 
Les 18,19 &20, 4èmeKever festijn à VLIEGVELD VALKENBURG,(NL) 

info www.keverzomerfestijn.nl 

Les 19,20 & 21 , vw bus treffen (D)   www.vwbustreffen-wietzendorf.de 
Le 20, 1er Meeting cox à AUBY (FR dép 59) Tél 0033 6 24 29 68 74 

Le 20, WOLUWE St LAMBERT bourse jouets shopping center Tél 02.771.20.45 
 

OKTOBER 2009 
 

Op 4, eerste zondag van oktober, gereserveerd voor VW algekoeld per lucht, 

10 de Grote Internationale Ruilbeurs  

Volkswagen & Afgeleiden +  

Grote International  Vintage Meeting   

georganiseerd door de BINOCLE CLUB in de overdekte hal van de Grootmarkt in 

Marcinelle (Charleroi) van 10 tot 18 uur. De exposanten hebben de mogelijkheid zich 
dichtbij hun voertuig te installeren. De prijs van deelname is vastgelegd op 4 €uro 

per lopende meter en 5 €uro per voertuig te koop. Inlichtingen : Guy en Geoffrey : 
071.35.16.53 of 0476.84.32.80 ; Michel : 071.35.21.15 ; Claude : 071.78.07.14 

http://www.keverzomerfestijn.nl
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Le 18, WOLUWE St LAMBERT, bourse jouet shopping center Tél 02 771 20 45 

Les 31octobre & 01 novembre , Rétromobile Hall des 

Exposition LA LOUVIERE Gsm 0475.67.08.24 www.retrolalouviere.be 
               

 NOVEMBER 2009 
 

Les 31 octobre & 01 novembre, Rétromobile Hall des Exposition LA LOUVIERE  
Gsm 0475.67.08.24    www.retrolalouviere.be 

Le 15, Bourse de Véhicules Anciens, Oldtimerbeurs au casino de SPA 
Tél 087.47.40.44 & 087.79.53.53 

Le 15, WOLUWE St LAMBERT bourse jouets shopping center Tél 02.771.20.45 
Le 30, VW Classics & Vintage Meeting, LIER, www.vwclassicsclub.be 

 
DECEMBER 2009 

 
Le 20, dernier dimanche avant Noël , 3ème Parade Lumineuse, balade de VW   

décorées de lumières de Noël 

Gsm 0476 84 32 80 Gsm 0474 61 85 73 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 

Terug te sturen aan : SPITAELS Guy, rue du Spinois 1,  6041 GOSSELIES 

 

Naam :  ………………………………… Voornaam : …………………………………… 

Straat en Nr :  ………………………………………………………………………………………….. 

Postcode : ……………………   Plaats : ……………………………………….. 

Telefoon : ………………………   Email : ……………………………………… 

Aantal gereserveerde meters : ………. X 4 €uro =  …………. €uro 

CHARLEROI 

Station 

Rte de Châtelet 

Rue des 
Forgerons 

 
Porte de France 

MARCHÉ de GROS 

Rue des Forgerons 102 

6001 MARCINELLE 

(2 km van het centrum 

van Charleroi) 

 

Porte de Philippeville 

Uitrit 30 Est  
N5 

CHATELET 
COUILLET 

GRATIS 
parkeerterrein 



Zoekertjes koopjes 
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Vous vendez, échangez, recherchez quelque chose, sachez que les petites      

annonces insérées dans le Binocle Info sont gratuites.  

Il vous suffit de : - soit les communiquer aux n° 071.35.16.53  ou 0476.84.32.80 

       - soit de les envoyer à l'adresse suivante : 

Spitaels Guy 

rue du Spinois, 1 

6041  Gosselies 

Vous pouvez aussi participer à la 10ème  BOURSE Internationale                         

le 4 octobre 2009 organisée à CHARLEROI par le BINOCLE CLUB. 

Vous organisez une bourse, un meeting, une manifestation VW, vous pouvez     

envoyer les renseignements à la même adresse. 

A VENDRE 
 

 vw cox cabriolet 1500 bordeaux parfait état 0470.677 829 

 
 vw cox 1962 foncé bon état 0475.349.363 

 
 vw cox 1200 1973 radio cd 0479.993.332 

 

 vw cox 1973 1600cc excellent état 0479.39.07.60 
 

 vw fastback 1969 dans son jus, très sain, 2250 euros 0476.84.32.80 

RECHERCHE 
 

 cox split découvrable à restaurer ou en état 0476.84.32.80  
 

 aile avant/droite d'origine pour Ovale 1954  Eric Gsm  0478.905.153 

 http://www.mesletart.es.vg 
 

 http://www.alexwoa.com 

 
 http://www.aircooledclassic.com 

 

 http://www.aircooled-passion.com 
 

 http://www.beetleworld.ch 

Internet 



 

Momenteel verkrijgbaar in de winkel : 

Piccolo- Set "Im VW durch Afrika" 

VW Bus T2 + VW Kever 

Limited Edition 1000 stuks 


