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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. 
 
 

 

 

Président : Claude ALARDOT           Vice-président :   Raymond MESSELIER 

    rue des Golettes 30                 Rue de la Fusion 8 

    5190 SPY                    4280 PETIT-HALLET 

    071/78.07.14 

    E Mail : vwbinocleclub@msn.com 

  

 

Trésorier : Luc VERLY             Administrateurs :   Guy SPITAELS     

    rue du Jardinage 48                rue du Spinois 1  

    1082 BRUXELLES                      6041 GOSSELIES 

                          071.35.16.53 

 

 

                          Jean-Noël LAMBINET 

                          rue Raymond Brigode 3 

                          6230 PONT-A-CELLES 

 

  

                          Michel TILMAN 

                             rue Dandois 91 

                             6043 RANSART 

 

                         
                          Eric LEBRUN 
                           rue du Warchais 20 

                              6041 VILLERS PERWIN 

                          riquet.lebrun@skynet.be   
 

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

 te storten op rekening nr 001-1527132-40 

           IBAN BE02 0011 5271 3240 

 
 

:   071.85.12.00 

10h00 à 20h00  

10h00 à 18h00  

 

De Binocle Club is stichtend lid van de 

Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (B.F.O.V.) 

N° 8 
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B1 : Voorblad. 

B2 : Clubgegevens. Aankondiging. 

B3 : Woord van de voorzitter. Inhoudstafel. 

B4 : Verslag Algemene Ledenvergadering. 

B 6 : Rekeningen 2009. 

B7 : Budget 2010.     

B8 tot B9  : Te ver, te oud onze auto ? 

B10 : En alles begon met een zegel… 

B11 tot B14 : Zegels, allemaal zegels. 

B15 tot B19 : Geschiedenis van de kever. 

B20 : The Beetles, the Beatles. 

B21 tot B22 : Kalender. 

B23 : Advertenties. 

B24 : Achterblad. 

 
Geachte vrienden. 

 
Het zou zeer gemakkelijk zijn, moest iedereen me zijn E-mail adres meedelen. 

Het is een snel en gratis middel om een “laatste nieuws” te kunnen doorgeven, 
zelfs wanneer het te laat is om het nog te verwerken in de Info. 

Van sommigen onder u kennen wij reeds het E-mail adres daar zij om inlichting 
vroegen of een formulier  voor de verzekering aangevraagd hebben. 

Een kleine berichtje en in enkele muisklikken is de lijst van de contacten aangevuld. 
 

vwbinocleclub@msn.com 
 

We gaan vooruit! 
Vriendelijke groeten. 

Claude. 

mailto:vwbinocleclub@msn.com
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zaterdag 27 februari 2009, om15u, te  Spy, Café de la Renaissance, Place de l’Eglise 
 

De zitting wordt geopend om 15u00.  

 
Aanwezigen : 

Claude Alardot, Voorzitter, Raymond Messelier, Ondervoorzitter, Luc Verly, Schatbewaarder, 
Guy Spitaels, Michel Tilman, Jean-Noël Lambinet, Bestuurders. 

Leden  :  Pericles Dimitriou, Geoffrey Spitaels, Robin Nameche, Eric Lebrun. 

 
1. Woord van de Voorzitter  

De voorzitter opent de vergadering en dankt de aanwezigen. Hij duidt Raymond Messelier aan 

als rapporteur van de vergadering. 

 

2. Goedkeuring  PV Algemene Vergadering 2009 

Het PV van de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2009 wordt door iedereen     

goedgekeurd. 

 

3. Financieel balans van  1 januari tot 31 december 2009  

De rekeningen van 2009 worden voorgesteld en zijn besproken. Geen 

opmerkingen. 

 

4. Ontlasten van de financiële commissarissen  

De commissarissen worden    

ontlast. 

 

5. Kandidaturen  

Kandidatuur van Eric Lebrun. 

 

6. Budget 2010 + vaststelling lidgeld 2011 

Zie pagina 6 en 7. 

Het bedrag van het lidgeld wordt gehandhaafd op 20 €. 

 

7. Oproep kandidaat secretaris  

Geen nieuwe kandidaturen voor de functie van          

secretaris zijn binnengekomen. 

 

8. Activiteiten 2009  

05.07.2009 : Meeting de Blehen : voor de eerste keer werden er 2 CV uitgenodigd, om deze 

meeting uit te breiden. Alles is goed verlopen, en iedereen scheen een goede dag meegemaakt 

te hebben. Juist op het laatste hebben we een fameuze onweersbui moeten ondergaan.   

Schijven voor de blauwe zones met het logo van de club werden uitgedeeld als cadeau. 

04.10.2009 : Ruilbeurs Marcinelle :  ondanks grote moeilijkheden in de voorgaande dagen 

voor de ruilbeurs, heeft deze toch kunnen doorgaan, mits enkele aanpassingen van plaats en van 

infrastructuur. Iedereen was tevreden, zowel verkopers als bezoekers. 

BINOCLE INFO : 4 info’s zijn klaargekomen. Dankzij Eric Lebrun, is de kwaliteit naar omhoog 

getrokken en is ons boekje dynamisch en aangenaam geworden.  
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9. Activiteiten 2010  

04.07.2010 : Meeting te Blehen : wagens van alle merken “luchtgekoeld” 

zullen uitgenodigd worden.  

03.10.2009 : Ruilbeurs : een nieuwe vestiging is gevonden in Gosselies.  

Een diner + rondrit zal worden georganiseerd in het najaar. 

 

 

10. Resultaat verkiezing bestuur  

De kandidatuur van Eric Lebrun is aangenomen en hij wordt aangeduid als bestuurder. 

De andere leden van het bestuur houden hun functies van tevoren. 

 

 

11. Varia  

Het opstarten van een web-site voor de Binocle is nog altijd in project.  Men zou mis-

schien beginnen met een blog. 

  

 

12. Sluitingswoord  

 

 

13. Gelegenheidsdrank  

 

 

De zitting wordt geheven om 17 u, alle punten werden besproken. 

 

 

 



 

Raming der uitgaven: 

  

Bankkosten 

 

38,51 € 

Verzekering 

+ 

179,70 € 

Lidgeld BFOV 

+ 

110,00 € 

Secretariaat en vergadering 

+ 

510,26 € 

Infos 

+ 
1669,74 € 

Uit budget: Schijven (Blauwe zone) 

+ 

226,21 € 

Uit budget: External HD 

+ 

99,99 € 

Totaal 

= 
2834,41 € 

Raming der ontvangsten : 

 

 

Interesten zichtrekening 

6,48 € 

 

Interesten spaarboek 

142,15 € 

+ 

Sponsor + Pub 

1240,00 € 

+ 

Meeting Blehen 

105,00 € 

+ 

Meeting Marcinelle  

1298,25 € 

+ 

Lidgeld 2009 : 69 X 20 

1360,00 € 

+ 

Lidgeld 2010 : (32 X 20) + (1 X 22) 

642,00 € 

+ 

Totaal 

4793,88 € 

= 

Beginsaldo : 

13.625,52 € 
 Ontvangsten 

4793,88 € 
+ Uitgaven 

2834,41 € 
- Eindsaldo : 

15.584,99 € 
= Rekening 001-1527132-40 

7707,22 € 
 Rekening 034-0504950-30 

7877,77 € 
+ Totaal 

15.584,99 € 
= 
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It comes in three economy sizes. 
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Beginsaldo: 

15.584,99 € 

 

Ontvangsten 

4813,34 € 

+ 

Uitgaven 

2940,00 € 

- 

Eindsaldo: 

17.458,33 € 

= 

Rekening 001-1527132-40 

9456,22 € 

 

Rekening 034-0504950-30 

8003,11 € 

+ 

Totaal 

17.459,33 € 

= 
Raming der ontvangsten: 

 

 

Interesten zichtrekening 

 

8,00 € 

Interesten spaarboek 

+ 

126,34 € 

Sponsor + Pub 

+ 

1280,00 € 

Meetings 

+ 

1400,00 € 

Lidgeld 

+ 

2000,00 € 

Totaal 

= 

4814,34 € 

Raming der uitgaven: 

  

Bankkosten 

 

50,00 € 

Verzekering 

+ 

180,00 € 

Lidgeld BFOV 

+ 

110,00 € 

Secretariaat en vergadering 

+ 

600,00 € 

Info 

+ 

1800,00 € 

Diversen 

+ 

200,00 € 

Totaal 

= 

2940,00 € 
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Men hoort regelmatig het volgende : mijn auto is te oud, en het is te ver…. », dit in het   
kader van de organisatie van een meeting of een rondrit voor oude auto’s. 
 
Al opruimend, kwam ik onlangs een document tegen : een buitengewone uitgave van de 
VETERAN CANCANS, het tijdschrift van de Veteran Car Club van Belgiê gedateerd 3-4-5 
juni 1966, in dewelke men het officieel programma van de 8ste rally van oude wagens kan 

terugvinden. 
 
Om dit in de context van toen terug te plaatsen moet ik het volgende uitleggen : deze 8ste 
rally, georganiseerd in 1966, was een rally waarvan men hieronder het detail kan           

terugvinden en die       
vertrok vanuit Schaar-
beek naar Alle s/Semois 
in de Ardennen.  Heenrit 
zaterdag, eerste vertrek 9 
u 30, et de zondag        
terugtocht,  aankomst in 
Schaarbeek ten laatste 
om 18 u  om de prijzen 
uit te delen.  Aantal af te 
leggen kilometers 387 
km ! 
Dit was niet enorm in   
kilometers, maar er moet 
tot rekening gehouden 
worden met de verschil-
lende categorieën : 
Ancêtres : van voor 1905 

Vétérans : van 1905 tot 
1916 
Vintages : van 1917 tot 
1930 
Classics : van 1931 tot 
1939 (na goedkeuring). 
 
Dit gaat door in 1966, 

dus met wagens die een dertigtal jaren oud zijn, tot ongeveer 66 voor de oudsten, daar 
men verder kan lezen dat in de categorie “Ancêtres” die van ongeveer 1900 dateren. 
 
Goed, indien wij met een Brilletje van 1950 nu zouden rijden, dan is het verschil van 60 
jaar ook !   

Raymond Messelier 

1 

De Dion Bouton 

1900 
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Ja, maar met een Panhard Levassor rijden van 1902 of een De Dion Bouton 
van 1899 (zie foto’s 1 en 2) moest toch een andere prestatie zijn dan in een  
kevertje te rijden, met een motor van 25 PK, met eventueel en niet gesynchro-
niseerde bak en kabelremmen.  Natuurlijk was de verkeersdrukte toen anders 
als nu, maar toch.   
Daar ik toen in Schaarbeek woonde,  mij broer en ikzelf hadden de gewoonte deze “old     
timers” te gaan bekijken na hun terugkomst op zondag.  Toen konden wij nog “oude”     
wagens van dichtbij bekijken, soms zelfs raken (met respect !), en genieten van de zo      
speciale geur van olie en benzine.  
Nu moeten we spijtig genoeg in musea terecht om zulke auto’s te kunnen bewonderen.  
Spijtig genoeg, zijn die dikwijls maar statisch te bekijken. 

Bij het lezen van de lijst van de deelnemers, enkele namen 
die de oudsten tussen ons wel zullen erkennen : de        
families van Marcke de Lummen Jr en Sr, Jules            
Stekelorum, (die verzekeringsmakelaar was in         
Schaarbeek), en door alle oude wagens fans goed gekend, 
en wagens zoals Bugatti’s, Imperia’s, FN’s of Minerva’s.  Er 
waren deelnemers die vanuit België, maar ook van        
Nederland, Engeland of Duitsland kwamen. 
 
Dus een rondrit van 200 km ?  Met een Bril of een      
Ovaaltje ? Waarom niet, temeer dat we nu over de bijstand 
van de B.F.V.O. kunnen genieten (ten minste indien U via 
deze verzekerd bent). 
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ORIGINEEL KDF-SPAARBOEKJE 

Zoals velen weten is het Hitler die aan Ferdinand Porsche de opdracht gaf in 1936 

een goedkope wagen, met weinig PK’s, die door de massa kon gekocht worden, 

te ontwikkelen. De wagen, die de vorm van een kever ging hebben, moest vier 

mensen vervoeren en 100 km/u kunnen halen. In 1938, moest Robert Ley (minister 

van de Führer) de verkoop van de auto’s organiseren. 

In enkele woorden het betalingssysteem: elk lid van het Arbeidsfront, man of 

vrouw, kon een formulier halen die ging dienen als aanvraag om een K.D.F.-

wagen te bekomen. Indien de aanvraag OK was, kon men mits betaling van 1 Mark 

een boekje bekomen die ging moeten voorzien worden van zegels. 50 vakjes om 

zegels van 5 Mark te kleven. Meerdere zegels mochten aangeschaft worden in een 

keer, maar er moest er minstens één per week gekocht worden. Wanneer dat 

boekje vol was, kon hij een ander krijgen ook met 50 vakjes, nadien een derde en 

een vierde, die maar 48 vakjes had. Na alle boekjes gevuld te hebben, had hij dus 

in totaal 198 zegels, dus 990 Mark gespaard. Na het inleveren van zijn 3de boekje, 

werd de bestelling van zijn auto doorgegeven.  Er bleef dan voor hem nog te 

wachten op de levering.  Van twee jaar verzekering tegen ongevallen kon de 

klant gratis genieten. 

ZEGEL MET COMMEMORATIEVE 
STEMPEL VAN DE EERSTE STEEN-LEGGING VAN DE VW-FABRIEK 

LEBRUN Eric 



11 

 

De zomervakanties naderen en is 

de gepaste moment om een         

vakantieoord te kiezen.  Na deze 

zeer lange winter,  het is wel     

motiverend van, aan deze ontspanningsogenblikken en om 

aan ontdekkingen te denken.  Ook wat farniente hoort 

erbij, alsook de kaartjes met zegels die aan 

vrienden en familieleden gestuurd     

worden.  Ik nam dus als thema de zegels, 

met dewelke de spaaractie voor de kever 

begon, om U een aantal zegels van        

verschillende landen te tonen door de      

wereld heen. Misschien ideeën 

voor de vakanties dus. 

Ferdinand PORSCHE 

LEBRUN Eric 
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LEBRUN Eric 
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LEBRUN Eric 

ë 
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LEBRUN Eric 



 

 
 
1935 : Eerste prototype, met Boxermotor (twee cilinders), 22,5 PK  en 

700 cm3.  Twee bijkomende exemplaren worden gemaakt. 
 
1936 :  Proefwagen,  in  3  exemplaren,  met   naam  V3.   Op  24                         

februari, worden een gesloten en een cabrio voorgesteld aan de 
leden van de RDA te Berlijn. Van 22 oktober tot 22 december, rijdt 
elke auto ongeveer 50.000 km. 

 
1937 : Om fiabiliteitstesten te kunnen uitvoeren, zet de RDA 30 exemplaren in productie.  Die zullen 

een totaal van 2,4 miljoen km afleggen. 
 

zullen uitgevoerd worden.  Die reeks  zal ook van voettredens, en bumpers voorzien worden.  De 
wagen , met een boxer-motor van 4 cilinders, luchtgekoeld, 986 cm3 en 24 PK zal 750 kg   
wegen.  Drie modellen zijn voorgesteld, een gesloten wagen, een cabrio en  een met een opendak 
in textiel. 

 
1945 : In augustus, bestellen  de Engelse militairen aan de VW-

staat Major Ivan Hirst.  De productie van De Volkswagen begint.  55 exemplaren zullen            
gemaakt worden. 

 
1946 :  De 10.000ste Volkswagen loopt van de band op 14 oktober.. 
 
1947 : 8987 gesloten wagens werden geproduceerd in dit jaar en de eerste modellen worden            

uitgevoerd naar Nederland.  
 
1948 : 25.000ste Volkswagens komt uit de fabriek in mei.  De maandelijkse productie gaat van 1185 

tot 2306 stuks in december. 

15 
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1949 : Op 8 januari, worden de twee eerste kevers via Nederland naar de Verenigde    
Staten gestuurd. 
Op 13 mei, is de 50 000ste Volkswagen sinds het einde van tweede                    
wereldoorlog geproduceerd.  

chroomwerk. 
Cabrio :  4 plaatsen Type 15, met de door Karmann ontworpen koetswerk op basis van het  
export-model, wordt voorgesteld. 

 
1950 : Vanaf april is de Volkswagen ook beschikbaar met een open dak (soepel) in optie.  Hydraulische 

remmen. 
 
1951 : De Volkswagen is reeds in 29 verschillende landen uitgevoerd.  In oktober wordt het cijfer van  

250 000 geproduceerde wagens gehaald.  Standardmodel krijgt verluchtingskleppen         
vooraan.  Exportmodel met wapen van Wolfsburg  op de kofferdeksel, en telescopische     
schokdempers vervangen de klassieke schokdempers. 

 
1952 :  Vanaf   oktober,  zijn  de  meeste  veranderingen  voor  het Export-model : draaiende                         

ventilatieruitjes aan de deuren, een gesynchroniseerde versnellingsbak, en velgen van 15 
duim. 

 

500.000ste Volkswagen komt uit de werkplaatsen op 3 juli.  Export reeds naar 86 landen.    
   
1954 : Vanaf januari, motor van 30 PK: maximum snelheid : 110 km/u. 
 
1955 : Op 8 augustus werd de 1.000.000ste kever geproduceerd.  De Volkswagen krijgt nog eens een 

paar nieuwigheden : open dak in PVC, dubbele uitlaat, nieuwe achterlichten. 
 
1956 : Naast Tubeless-banden, is de wagen uitgerust met een isolatie van het motorgedeelte, van 

een ruitenwissermotor, en een sterkere startmotor. 
 
1957 : De Volkswagen krijgt een grotere achterruit, en een nieuw dashboard. 

Split (Binocle) : jusqu’au milieu 1953 

Fenêtre Ovale : Milieu 1953 - 1957 
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1958 : Grotere achteruitkijkspiegel. 
 
1959 : De deuren krijgen vaste klinken met ingebouwde drukknop. In augustus, nieuw       

Export-model : de VW 1200 met een 24 PK motor en een versnellingsbak volledig 
gesynchroniseerd.  Standardmodel : knipperlichten i.p.v. pijlen, een grotere koffer, een             
ruitensproeier en asymetrische koplampen. 

 
1961 : Exportmodel  uitgerust  met  pneumatische  ruitensproeiers.   Standardmodel krijgt een            

hydraulische rem. 
 
1962 : De 5.000.000ste Volkswagen loopt van de productieketen.  Soepele opendak vervangen door 

metalen schuifdak. 
 
1964 : Met de Volkswagen de Mexico, stapt Volkswagen over van het monteren naar de productie in 

Mexico.  In november krijgt het standaard model een volledig gesynchroniseerde                        
versnellingsbak et de nieuwe benaming VW 1200 A. In december start men met de                
massaproductie in Emden.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1965: Het standardmodel, 1200 A, krijgt een motor van 34 PK.   Het nieuw exportmodel, VW 1300, 

wordt uitgerust met een motor van 40 PK. 
 
1966 : Het standard model 1300 vervangt de 1200 A.  Is nu beschikbaar met een motor van 34 PK 

of 40 PK.  Zelfde sleutels voor deuren en contactslot.      
In juli komt er een einde aan de productie van de 1200 A.  In augustus komt de VW 1500 op 
de markt met een 44 PK-motor en schijfremmen vooraan. 

  
1967 : De 10 000 000ste kever is geproduceerd.  De Spaarkever VW 1200 met 34 PK motor is     

beschikbaar vanaf januari.  Veiligheid is verbeterd door een veiligheidsstuurkolom en 3-punten 
gordels.  Model 1500 is beschikbaar met automatische bak en een vernieuwde achteras. 
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1969 : Aankomst van de 1300 L met speciale uitrustingen. 
 
1970 : De modellen 1302 (34 en 40 PK) en 1302 S (50 PK) worden voorgesteld, met een nieuwe 

vooras en kardanarmen.  De VW 1302 is ook beschikbaar onder de vorm van een cabrio.  De 
productie van de VW 1500 wordt in juli gestopt. 

 
1971 : Achterruit wordt nog eens ruimer. 
 
1972 : Op 17 februari, is het productierecord van de FORD T, overschreden met de 15.007.034ste 

augustus, met een motor van 44 of 50 PK, dit om de 1302 te vervangen.  De VW 1300 S 
met een motor van 1,6 liter wordt voorgesteld. 

 
1973 : Volkswagen zet nieuwe speciale reeksen op de markt : Jeans, Big Beetle, geel-zwarte         

sportmodel, City Beetle. De productie van de VW 1300 is stopgezet is juli. Het model 1303 
A is in augustus voorgesteld.  De 1303, is ook als cabrio voorgesteld. 

 
1974 : Op 1 juli om 11 u 19, loopt de laatste kever van de band in Wolfsburg.  In augustus stopt de 

productie van de 1303 A.  
 
1978 : De laatste VW 1303 komt uit de productie in juli. 
 
1976 : De laatste, geproduceerde kever in Duitsland, in Emden, komt van de band op 19 januari. In het 

totaal werden er 16 255 500 kever gebouwd in Duitsland.  In het buitenland worden er nog 
meer dan 1000 kever geproduceerd elke dag.  In Mexico is dit een 1200 L met een motor van 
34 PK. 
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1984 : De 100 000 ste kever Export is gemaakt in Mexico. 
 
1985 : Op 12 augustus, komt de laatste levering kevers in Emden toe. 
 
1992 : De Mexicaanse kever krijgt een catalysator en een lamba sonde.  De 21 000 000ste kever 

loopt van de band op 23 mei. 
 
2002 : Op 25 juni, overschrijden  de productiecijfers van de Golf die van de kever, met 21 517 415 

 
 
2003 : In juli, komt de laatste kever uit de productie in Puebla (Mexico). 

« 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. 
Binocle Info 109 : Speciaal "ongevallen met kevers" 
Binocle Info 110 : Speciaal "platenhoesjes met kevers"  

riquet.lebrun@skynet.be 



 

20 

Documenten dankzij Jean-Noël Lambinet  
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                             MAART 2010 

 

Les 13 & 14 , 21ème salon Champenois à REIMS (F) www.bce-reims.com/bce.htm 

Le 14, 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 jouets shopping center Tél 02.771.20.45 

 

APRIL 2010 

  

Du 01 au 04, Techno Classica ESSEN www.technoclassica.de 

Les 03 & 04, Bourse de véhicules anciens à ATH Hall du CEVA, rue des Primevères                   

Tél 068.45.63.69 emilewillain@yahoo.fr 

Le 05, rencontre de Pâques à WINKSELE-DELLE (Louvain) Gsm 0495.38.37.58 

www paaskevertreffen.be 

Le 10, Concentration, Voitures & Motos anciennes au profit du Télévie, organisée par l’amicale de 

Caterpillar à l’Abbaye D’Aulne à LEERNES Gsm 0476.84.32.80 Tél 071.35.21.15 

Le 18, WOLUWE St LAMBERT bourse jouets shopping center Tél 02.771.20.45 

Les 23,24 & 25, inter VW Bus treffen  Reuten WEERSELO (NL) www.vwbusclub.nl  

Les 24 & 25, Kevermeeting Barchem DE HEKSENLAAK (NL) www.keverclub.nl/overijssel 

Le 25, concentration à KOEKELBERG sur le parvis de la Basilique organisé par l’amicalecoc’s 

www.amicalecocs.forumactif.be    Tél 0495.23.23.70 Gsm 0476.27.53.50 

 

MEI 2009 

  

Le 01, 6ème meeting à HOEILAART   www.kevertref.hoeilaart.be 

Le 01, Mei kevertreffen HANNOVER (D) www.kaefertreffen.de 

Le 02, 12ème Concentration à FONTAINE L’EVEQUE Gsm 0478.26.02.43 

maurice.lambert@brutele.be 

 

Le 08, 1er rallye touristique toutes marques à GOSSELIES, Collège St Michel, fb de Charleroi 14, 

dès 10 heures, Eric Lebrun 0478.905.153 ou 071.35.22.55 www.isj-gosselies.be  

 

Les 08 & 09,  Kevermeeting Boschoeve in NUENEN (NL) regio.brabant@keverclub.nl 

www.keverclub.nl/brabant 
Les 14 , 15 & 16 , Retro Taco Show Hall des foires de Coromeuse LIEGE  

Gsm 0495.401.727 ou 0477.591.702 

Les 15 & 16, rencontre internationale Volkswagen des amis vétérans à 77709 OBERWOLFACH 

(D) www.vw-veteranen-treffen.de 

Les 15 & 16, concentration toutes vw à HAUTRAGE Gsm 0478.63.85.22 fabian264@msn.com 

Le 16, WOLUWE St LAMBERT bourse jouets shopping center Tél 02.771.20.45 

Du 21 au 24 , inter Buggy Weekend Zutendaal www.vwcruisers.be 

Les 22, 23 & 24, Meeting Bemelen Zuid-Limburg (NL) http://kcm.skynetblogs.be 

Le 23, 2ème meeting CoxCH’TInel cox et dérivés à MAUBEUGE (Fr) espace “LA LUNA” 

             coxchtinel@hotmail.fr   Patrice Lecocq Tél 06.34.63.07.20 

Le 23, 17ème aircooled.meeting LOT (Beersel)   vwkeverclub-bbunnys.be 

 

Du 22 au 24, 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 

 
Les 28 , 29 & 30, inter meeting SELLINGEN (NL) www.airtomove.nl 

http://www.keverclub.nl/overijssel
http://www.amicalecocs.forumactif.be/
mailto:regio.brabant@keverclub.nl
http://www.keverclub.nl/brabant
http://www.vw-veteranen-treffen.de/
mailto:264@msn.com
http://kcm.skynetblogs.be
mailto:coxchtinel@hotmail.fr
http://www.airtomove.nl


22 

  

JUNI 2010 

  

Les 04, 05 & 06, 30 ans Karmann Ghia DANEMARK www.karmannghia.dk 

Les 04, 05 & 06, 6ème bustreffen Mörel SUISSE www.vwbustreffen.ch 

Le 06, 12ème International Meeting WAREGEM www.vwcharlys.be 

Les 11, 12 & 13, Meeting à FRAHAN sur SEMOIS Martin 0479.929.124 

martingallot@hotmail.com, Fabian 0476.347.253  

Du 18 au 20, internat Kevermeeting BUDEL (NL) www.keverclub.nl/budel 

Le 20, meeting àl'Institut Henri Maus Chaussée de Louvain EGHEZEE 

Gsm 0496.77.54.55 ou 0476.49.57.82 info www.air-watercooled.be 

Le 20, BelOTTOclassic à GEEL concentration et bourse toutes marques www.belottoclassic.be 

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

Le 27, Cool Runnind Aircooled VW meeting HERENTALS Gsm 0496.10.70.27 

Le 27, Air-time vintage VW meeting TILBURG www.air-time.nl 

 

 

JULI 2010 

 
Le dimanche 04 juillet à BLEHEN près de HANNUT, le BINOCLE CLUB vous donne rendez-vous 

dès 10 heures pour son 12ème meeting de Toutes VW refroidies par air. 

Parcours fléché depuis les sorties d'autoroute 

Tel 071.35.16.53 & 071.35.21.15 Gsm 0476.84.32.80 

 

 
 

Les 09, 10 & 11, Vintage VW's à LE MANS Classic (FR) lemansclassicvw.skynetblogs.be 

Les 10 & 11, 25 heures VW Fun Cup SPA-FRANCORCHAMPS 

Le 11, Keverdag Noord-Holland SCHAGEN (NL) www.keverdagnoordholland.nl 

Les 17 & 18, 11ème Entrecox à AUDRUICQ cox opal club   http://entrecox.skynetblogs.be 

Les 17 & 18 , concentre des Ardennes VODELEE    cox.fte2.org 

Les 17 & 18, meeting de la Cox Merveilleuse rue de la Paix 7100 LA LOUVIERE 

Tél 064.44.27.20 Gsm 0477.48.04.38 

Le 18 , Zeeuwse Keverdag MIDDELBURG (NL)   www.keverclub.nl/zeeland 

Le 18, 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 

Les 23,24 & 25, LuxBug HOSINGEN luxembourg www.kaefer.lu 

Les 24 & 25, international meeting VW Bug Show à SPA-FRANCORCHAMPS 

Tél 087.31.52.50    www.vwbugshow.be 

Le 25, 3ème rendez-vous à NOVILLE sur MEHAIGNE (Eghezée) Gsm 0486.38.46.38 

Le 25, 17ème Kevertreffen AARTRIJKE motorpark en Allemagne par DAS                          

www.autobahn.be/dasdragday/index.html 

Les 31 & 01 août, Domaine provincial 'Puyenbroeck' Wachtebeke www.splitbusregister.be 

 

 

AUGUSTUS 2010 

 

Les 01 & 02, Kever-weekend Landgraaf (NL)   www.kcnlinburg.nl 

Le 08, 21ème  concentration BOIS-DE-LESSINES COX LESSINOISE 

Tél 068.33.54.89 Gsm 0496.68.03.50    www.coxlessinoise.be  

Les 13, 14 & 15 , 7de midsummer bug weekend MUNSTERBILZEN www.belgiam-kitcar.be 

Le 15, Meeting à GILLY Vélodrome Toto Cox Club 0479.246.960 

Les ? & ? , Meeting à MENTON Tél 0033(0)6.18.44.33.64 

Le 15, WOLUWE St LAMBERT bourse jouet shopping center Tél 02.771.20.45 

Les 20 & 21, 17de intern Kevertreffen DIEPENBEEK    www.limburgsekeverclub.be 

Le 29, 8ste VW classics club meeting LIER wwwvwclassicclub.be   Gsm 0477.50.77.71 

http://www.karmannghia.dk/
http://www.vwbustreffen.ch/
http://www.air-watercooled.be
http://www.air-time.nl/
http://www.keverdagnoordholland.nl
http://entrecox.skynetblogs.be
http://www.keverclub.nl/zeeland
http://www.kaefer.lu
http://www.splitbusregister.be
http://www.kcnlinburg.nl
http://www.belgiam-kitcar.be
http://www.limburgsekeverclub.be
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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. 

TE KOOP AANGEBODEN 
 

 VW KEVER chassis 1964, in zeer goede staat, met papieren : 800 €  

0477.75.09.84 na 18 u. 
 KARMANN 1968, 8000 €, goede staat, volledige restauratie,  nieuw 

chassis, remmen, koppeling, air ride dempers vooraan : 
0495.480.015 

 181  1972, prijs 6000 €, zeer goede staat, 1600 motor, 100 PK, vol. 

restauratie : 0476.88.69.75 
 VW KEVER CABRIOLET 1969 1500 cc, 12000 €, vol.  

restauratie, belgische papieren, Estivenart 0473.210.413 

GEZOCHT 
 

 VW SPLIT chassis van 1948 tot 1953, met of zonder papier, goede 

staat,  071.35.16.53 ou 0476.84.32.80 

 http://www.vwspirit.ch 

 http://www.aircooled.de 

 http://www.ovalsonly.com 

 http://www.vw-oldspeed.com 

 http://www.kochs.com 

 http://www.pre57bugs.com 

 




