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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 de la Fusion 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 

 

:   071.85.12.00 

10h00 à 20h00  

10h00 à 18h00  
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         INHOUDSTAFEL 
 

B 1   : Voorblad. 

B 2   : Clubgegevens, aankondiging. 

B 3   : Woord van de Voorzitter, aanvraag om lidgeld 

B 4    : Geboorte van Lieselotte. 

B 5 tot 7  : Modellen op schaal (uit Gazoline). 

B 8    : Oproep om goede zielen. 

B 9 tot  12 : Autophilia. 

B 13 en 14 : Blehen 2009. 

B 15    : Voor U gelezen. 

B 16 en 17 : Marcinelle 2009 - Ruilbeurs 

B 18 en 19  : Bug Show 2009. 

Vrolijk Kerstmis en 

gelukkig Nieuwjaar 

aan onze trouwe 

lezers. 

B 20 en 21  : Oude papieren hoek. 

B 22   : Kalender. 

B 23    : Advertenties. 

B 24   : Achterblad. 

 

WOORD VAN DE VOORZITTER 

Onze vriend, Michel Dartevelle, heeft mij een aantal fiches gestuurd      

betreffende de VOLKSWAGEN-modellen, die fiches zijn uitgegeven door 

een club “Autophilia”, onlangs gesticht door een kleine zeer dynamische groep.   

Elke dag geven ze een fiche uit, die naar de leden gestuurd worden per e-mail, of één keer per 

maand per post, aan wie niet over internet beschikt. 

 Ik heb Jean-Claude Berhin gecontacteerd om toelating te verkrijgen om die fiches te 

kunnen uitgeven in ons bladje.  Daarop kwam een positief antwoord, en nadat de heer           

DEFLANDRE, als ontwerper van de fiches – ook zijn toestemming gaf, ontving ik alle reeds 

toegestuurde fiches, zelfs die over andere merken. 

 Wij hebben lang gebeld (hij houdt hiervan) en de mogelijkheid besproken om iets     

gezamenlijk te organiseren in het DG MOTOR Garage te Fleurus (een van hun sponsors). 

 Ze zijn ook gesponsord door EuroJouet te Gembloers en  Lambrechts Banden te       

Namen, waar ook speciale prijzen toegekend worden aan hun leden. 

 Ik ben steeds ter beschikking voor verdere inlichtingen. 

 Wij presenteren de eerste fiches in dit Info nr. 107.  Dank en gefeliciteerd aan Eric en 

Raymond voor hun inzet. 

BIJDRAGE VOOR 2010 
 

Hier komt dus ook het ogenblik waar wij 

de hernieuwing van Uw lidgeld moeten 

vragen. 

Het bedrag is ongewijzigd sinds vele jaren. 

Graag storting van het bedrag van 20 € op 

ons rekening nummer: 

001-1527132-40 

van de BINOCLE CLUB. 
 

De Voorzitter    De Schatbewaarder 

Claude Alardot   Luc Verly  2010 

Claude ALARDOT  
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Lieselotte Spitaels 

werd geboren op 8 juni 2009  

NET HET 

PORTRET 

VAN HAAR VADER  
WAT EEN    

GELIJKENIS 

MET MAMA 

gewicht 2 kg 975 

lengte 51 cm  



3 pagina's uit "Votre Auto", buiten reeks uitgave van Gazoline nr 12 Juli- Augustus 2000 
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OPROEP :  
 

 
Om de relaties tussen de Club en de leden te         

vergemakkelijken, en ook om bepaalde informaties 
sneller te doen circuleren, zoals  deze van de B.F.O.V., 
alsook om de postkosten te drukken,      hadden wij 

graag de e-mails adressen van onze leden gekend.  Om dit te doen, kun-
nen ze een woordje sturen naar Claude op de e-mail van de club (zie     
pagina 2 : vwbinocleclub@msn.com). 

 
Onze club beschikt niet over een website, wat toch en vitrine is voor de 

buitenwereld. Voelt er zich iemand geroepen om een kleine, eenvoudige 
website op te richten om de Binocle Club +  tijdschrift + activiteiten, voor 
te stellen ? ( messelier@skynet.be ) 

 
Indien interesse, graag met mij contact opnemen aub. 
 
Technische artikels, berichten over bijeenkomsten, reizen, “documenten 

van toen”, i.v.m. onze geliefde wagens zijn altijd    welkom voor publicatie 
in ons « Binocle Info ». Teksten in het Nederlands of Frans  zijn altijd      
welkom (ook eventueel in andere   talen).  Wij zorgen wel voor een mooie 
presentatie en een eventuele vertaling indien nodig.                                
( riquet.lebrun@skynet.be). 

 
Met dank aan allen 
 
 

        Raymond MESSELIER 
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BLEHEN 2009 (vervolg) 
Natuurlijk kan ik hier niet alle wagens beschrijven, verschillende ovalen, recentere ke-

vers, buggy’s en type 2, een mooie type 3,  wat betreft de VW’s voor iedereen zijn  smaak 

dus.  De foto’s spreken vanzelf. 

Tekst en foto's    R. MESSELIER 

schijnbaar even moeilijk buiten te krijgen  

betreft de  

2 CV, geen zeer oude (ze zijn  

Wat  

als de brilletjes !).  Wel een paar mooie 2 CV en 

een Dyane, ook een speciale koetswerk in      

polyester, gemaakt in Nederland, op basis van 

een chassis van 2 CV.  Naar het schijnt is het 

even gemakkelijk een chassis van 

een koetswerk te lichten van een 2 

CV als die van een kever.  

13 
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Een zeer mooie  zwarte Panhard kwam ons ook groeten.  

Een ander bijzonderheid voor 2009.  

Een kleine Lieselotte kwam mee.      

Wedden dat dit een toekomstige       

keverfan is, zoals haar vader           

Geoffrey ! Onze felicitaties aan de  

ouders en   groot - ouders ! 

Zoals altijd verliep de bijeenkomst in een heel goede sfeer.  De verzameling onder de 

tent om de prijzen uit te reiken werd wel wat verspoed door een serieuze onweersbui, 

maar dit maakte niets uit : wie een prijs haalde kon die in ontvangst nemen en op het 

einde werden nog, zoals altijd, de cadeautjes gegooid.     

Dank aan de ploeg Spitaels – Tilman, die zoals alle jaren het beste van het beste doen 

om ons een aangename bijeenkomst te realiseren.  Dank ook aan Paul Tibau, die in 

Blehen woont om de « interface » waar te nemen tussen de verschillende                  

organisatoren van Blehen wanneer nodig. 

Dank ook aan 
de deelnemers 
voor hun komst 
… en tot        
volgend jaar ! 
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VOOR U GELEZEN … 

 

 
Dit boek kreeg ik als cadeau.   Het was voor mij een waar genoegen dit boek te le-

zen.  Eindelijk een boek gebaseerd op opzoekingen in archieven, waar de auteur 

zijn bronnen vermeld heeft en waarin er niet om het even wat verteld wordt  ! 

Heel de geschiedenis van de ontwikkeling van de kever, van de militaire versies, en 

ook van de Porsche 356.  Geen goedkoop boek, maar zeker goed geschreven, en 

wel vertaald (in het Frans), een boek die U verschillende uren goede lectuur zal 

bezorgen.  Wie liever in het Engels leest, kan zich natuurlijk keren naar de      

oorspronkelijke versie. 

R. MESSELIER 



 

Marcinelle 

De organi- 

s e r e n d e 

ploeg van de 

Internationale Ruilbeurs van Marcinelle heeft dit 

jaar wel moed en goede ideeën nodig gehad, daar 

pas enkele dagen voor D-day een zeer onaangenaam 

nieuws viel : door een brand enkele tijd geleden 

werd er geweigerd de bekende plaats in Marcinelle 

te gebruiken.  Drie dagen bleven er over om een 

oplossing te vinden !  Eindelijk kwam alles in orde, 

een plaats werd gevonden, de kerstchalets van de 

stad Charleroi werden in “beslag”genomen en 

dankzij de inzet van de ploeg van organisatoren kon 

alles doorgaan in een zeer goede sfeer zoals altijd.   

2 

0 

0 

9 
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A l l e 
deelnemers hebben toch kunnen meedoen !  Wij danken iedereen voor hun inzet bij deze “last minute” organisatie. 

Spijtig genoeg zal er waarschijnlijk, voor volgend 
jaar, om een andere ligging moeten gezorgd worden.  
Tenzij toch alles opgeknapt zou worden ???  Wij 
houden U hiervan wel op de hoogte via de 
bijeenkomsten in de zomer, via de site van la Cox 
Lessinoise, via ons Binocle Info of  via Super VW 
Magazine.  Dank U nog voor Uw begrip,  en, tot 
volgend jaar in – laat ons hopen – betere omstandigheden ! 

17 

LEBRUN. Eric 
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door Eric LEBRUN 

Verleden jaar, schreef ik     

“ Deze meeting verliet Spa-

Francorchamps om naar de 

militaire basis van Brustem 

te verhuizen”. 

Mijn wens werd waarheid : 

de Bug Show is back in de 

Ardennen.  Wat een sfeer 

een wat een decor ! Om ons 

een aangenaam week-

end  te    

reserveren 

hadden de 

organisatoren, 

op een zeer    

p r o f e s s i o n e l e   

wijze alles voor-

zien :  

enkele ritjes per categorieën 

op het circuit, een camping- 

plaats midden het circuit, 

een professionele ruimte in 

de paddock van de F1, en 

niet te vergeten de   

“Apal”-tentoonstelling en 

een “koers” ruimte.  Dat 

waren de voornaamste    

aspecten van de Bug Show 

et in deze zo fantastische 

plaats kon men ook 

zeer veel 

VW’s  

   

tegenkomen, men spreekt 

van meer dan 2500      

wagens…  Dit jaar had ik de 

beslissing genomen om mijn 

zwarte mijnstreek te      

verlaten en de zaterdag en 

z o n d a g  i n  d e 

“groene”Ardennen te     

verblijven. ’t Is onder een 

mooie zon dat ik de meeting 

kon gaan bezoeken.  Hier en 

daar vond ik iets om 

mijn kever 

van 1954 

te 

verfra- 

aien 
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De zondag was het een    

ander liedje : regen met 

pakken, een beetje zoals met 

Allerheiligen !  Niet zo    

aangenaam toen de      

kampeerders opnieuw   

moesten inpakken.  Mijn   

reportage zou niet compleet 

zijn moest ik niet over al  

deze “Apal’s” praten.  Reeds 

in 1961 kwam de firma 

Apal to stand, en op vier 

jaar tijd werden  er 150 

stuks van de “Apal Coupé” 

geproduceerd. Nadien werd 

ook de formule Vé gemaakt 

In 1969 kwam de eerste 

Apal Buggy, en reeds na een 

jaar, gingen de productiecij-

fers in de lift.  Ongeveer vijf 

kits per dag konden verkocht 

worden en dit tot in 1980.  

In datzelfde jaar werd er een 

repliek van de zo   bekende 

Porsche 356 Speedster op de 

markt gebracht. 750   

exemplaren hiervan werden 

gemaakt.  Vandaag bestaat 

deze firma niet meer maar 

Edmond Pery, stichter van 

het merk, heeft men met de 

18de uitgave van de Bug 

Show in de kijker    kunnen 

zetten.  Gezien de kwaliteit 

van de organisatie, de grote 

van de plaats, kan men 

maar op een ding wachten : 

op de 19de uitgave volgend 

jaar !  
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OUDE PAPIERENHOEK (vervolg en einde) 

Zie legende op volgend blad 
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                DECEMBER 2009 

 

Le 20, dernier dimanche avant Noël, 3ème Parade Lumineuse Balade de 
VW décorées de lumières de Noël à Auvelais 0476 84 32 80 ou         

0474 61 85 73 
 

JANUARI 2010 

 

Les 9 & 10, 11ème KEVER Winterfestijn Autotron ROSMALEN 
www.keverwinterfestijn.nl 

Les 15,16 & 17, Interclassics & Topmobiel à MAASTRICHT (NL) 
Tél +31(0)43 383 8383   Email:  info@ic-tm.nl   www.ic-tm.com 

Le 17, WOLUWE St LAMBERT bourse jouet shopping center Tél 02 771 20 45 
Les 30 & 31, Auto rétro BEURSGEBOUW BRUGGE Tél 050 81 21 94 

www.autoretro.be 

 
FEBRUARI 2010 

 

Le ?, internationale onderdelenbeurs voor luchtgekoelde Vw’ te MOL 
www.dekempensekerclub.com    Tél 014 81 07 76 

Les 20 & 21, Bourse d’échanges Fabriekspand, veldstraat 59 ROESELARE 
de 9 à 18h  E403 sortie 7, Haven Tél 051 72 55 81 

Les 20 & 21, Technorama Messehallen KASSEL (D) www.technorama.de 

Le 21, WOLUWE St LAMBERT bourse jouet shopping center Tél 02 771 20 45 
Les 20 & 21, Bourse d’ancêtres Flanders expo GENT Gsm 0475 39 69 69 

www.collectioncar.be 
Du 22 au 31, Rétromobile à PARIS Porte de Versailles www.retromobile.fr 

 

 

MAART 2010 

 

Du ? au ?, 31èmeANTWERP Classic Salon expo bouwcentrum 

Tél 03 383 54 05 www.technoclassica.de 
Les 13 & 14, 21ème salon Champenois à REIMS (F) www.bce-reims.com/bce.htm 

Le ?, Meeting à NINOVE info frederic.peeters@skynet.be Gsm 0475 48 91 75 
Le 14, Randonnée d’Ancêtres au Château de BELOEIL (Ecacheries) autoroute 

Mons-Tournai sortie 28 Blaton Tél 068 45 63 69 
Le 21, WOLUWE St LAMBERT bourse jouet shopping center Tél 02 771 20 45 
 

 

APRIL 2010 

 

Du 01 au 05, Techno Classica ESSEN www.technoclassica.de 

Le 03 & 04, Bourse de véhicules anciens à ATH Hall du CEVA rue des Primevères 
Tél 068 45 63 69 emilewillain@yahoo.fr 

Le 18, WOLUWE St LAMBERT bourse jouet shopping center Tél 02 771 20 45 

EVENEMENTEN KALENDER 
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ZOEKERTJES KOOPJES 
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TE KOOP AANGEBODEN  
 

 VW Cox Split de 1952 standard 1130cc, moteur pas bloqué, châssis 

impeccable, fond des portes à réparer Gsm 0498/575.148,         
4020 Liège, 5000€. 

 VW Cox de 1971, bon état, verte, intérieur en skaï brun, 
4200€,  Gsm 0497/460.806, 4870  TROOZ. 

 VW Cabriolet Cox de 1968, noire, capote beige, très   

belle, Gsm 0487/389.158. 
 VW Cox de1972, noire, en bon état, 1900€, 0498/042.504, Aywaille. 

GEZOCHT   
  

 châssis VW SPLIT de 1948 à 1953 avec ou sans papier 

bon état Tél 071.35.16.53 GSM 0476.84.32.80 
  

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

INTERNET 

Indien U iets wenst te kopen/verkopen/ruilen, de advertenties in 

ons "Binocle Info" zijn gratis. Neem gerust kontakt per telefoon op 
071/35.16.53 of 0476/84.32.80 of per post : 

Spitaels Guy 

rue du Spinois, 1 
6041  Gosselies 

  

Indien U een ruilbeurs, een meeting of een VW-bijeenkomst organiseert, 

kunt U de gegevens op dezelfde manier doorsturen. 

 http://www.dekempensekeverclub.com 

 http://www.gabrielsvwgarage.com 

 http://www.kevershop.be 

 http://www.kdf-wagen.de 

 http://www.kieftenklok.nl/fr/index.php 

 http://www.cox.be.tf 



 


