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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. 
 
 

 

 

Voorzitter : Claude ALARDOT           Ondervoorzitter :   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 

  

 

Penningmeester : Luc VERLY          Bestuursleden :   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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Ik ben al een tijdje bezig met een “internetsite” te creëren, en dit met de hulp van 
mijn kleinzoon.  Spijtig genoeg, door nieuwe gezondheidsproblemen is dit iets 

uitgesteld geweest. 
Wat is de bedoeling hiervan : ons kenbaar maken bij “surfers” en gemakkelijk 

video’s of foto’s kunnen delen. 
Ook “links” met andere clubs, de B.F.O.V. of firma’s zouden ons kunnen helpen 

bij opzoekingen. 
Een rubriek “FAQ” voor serieuze vragen zou ook nuttig zijn. 

Mijn idee is : 
Een eenvoudige en gemakkelijk leesbare tekst (geen rood op een zwarte achter-

grond b.v.), vragen en antwoorden, duidelijk, en eenvoudig. 
Graag Uw suggesties via ons E-mail  

 
vwbinocleclub@msn.com 

 
Tot binnenkort. 

 
Claude 

B 1 : Voorblad. 
B 2 : Bestuursleden, clubgegevens, aankondiging. 

B 3 : Woord van de voorzitter, volgende onderwerpen. 
B 4 à 9 : "De mooie dagen zijn terug … en de auto-ongelukken ook !" 

B 10 à 14  : Wedstrijd "Groeten uit…". 
B 15 à 17 : "De mooie dagen zijn terug … en de auto-ongelukken ook !" vervolg. 

B 18  : Jeugd herinneringen. 
B 19 en 20 : Hessisch Oldendorf. 

B 21 en 22 : Kalender. 
B 23 : Advertenties, Internet. 

B 24  : Achterblad. 

« 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 110 : Speciaal "Platenhoesjes met kevers"  
Binocle Info 111 : Speciaal "Speciale kevers" 

riquet.lebrun@skynet.be 
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Sinds enkele weken, hebben wij de indruk dat 

de winter,  en alle daaraan verbonden           

problemen, voorbij  zijn.  Warmere                

temperaturen, meer licht en dan een              

onweerstaanbare drang om naar buiten te gaan, 

om te bewegen, het kuisen van ons geliefde    

kever, het rondrijden op zondag, of het        

deelnemen aan een VW-wandeling, dit alles is 

een nieuw geluk dat de maand mei ons        

meebrengt.   Een drang naar ritjes op onze wegen – die zo beschadigd zijn door 

de winter -, maar ja de gaten zijn momenteel bijna dicht.  Dit brengt met zich 

mee : werven, dus opstoppingen, binnenkort zullen onze gemeenteraadsleden en 

ministers kunnen zeggen dat alles weer in orde is….  Maar laat ons terug in de 

werkelijkheid komen : op deze mooie wegen vindt men niet altijd alleen       

klaprozen, koolzadvelden, bloemen en koeien die U zien passeren. Het is ook 

een plaats waar er min of meer zware aanrijdingen gebeuren. 

De foto’s die U hier kunt zien zullen U daaraan herinneren dat onze mooie     

wegen, na elke kilometer,  ook gevaarlijke plaatsen kunnen zijn voor onze oude 

auto’s en ik kan U maar aanraden van zeer voorzichtig te zijn, daar waar       

s o m m i g e n 

alleen hun 

drang naar 

snelheid, op 

de wegen 

telt, en dit 

g e p a a r d 

gaande met 

een lot aan 

onvoorzich-

tigheden. 

 

In enkele 

woorden :  
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let op voor de anderen en 

zeker niet dromen als je 

aan het rijden bent…  

Eric LEBRUN 
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Uitgave 2010 

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 : @ 

Telefoon nummer / Gsm  

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

ken 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 afge-

beelde plaatsen. Veel kans ! 
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Prentkaart Nr 1  

Prentkaart Nr 3 

Prentkaart Nr 2 
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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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Prentkaart Nr 10 

Prentkaart N
r 11  

Prentkaart Nr 12  

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 10 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 110 op de hoogte worden gebracht, 

of per e-mail of per post en zullen hun 

prijs kunnen komen ophalen tijdens de 

ruilbeurs in Gosselies (Charleroi) de 

eerste zondag van oktober. 

De prijzen mogen niet geruild of in 

speciën omgevormd worden. 

Sluitingsdatum wedstrijd :                 

31 juli 2010. 

Formulier terug te sturen naar :  

 

   Lebrun Eric 

   Rue du Warchais 20 

   6210 Villers Perwin 

Reglement 
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In maart 1939, had de 
wagen met nr 802,
( open dak), een zware 
ongeval.  Economisch 
gezien was die niet meer 
repareerbaar: hij werd 
dan ook afgedankt en 
naar het schrot gedaan. 
Wagen nr.801 had   
hetzelfde voorgehad een 
tijde voordien. 
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De inhoud van dit Info heeft mijn aan 

het volgende doen denken : toen mijn 

broer en ikzelf pubers waren, hebben 

wij heel veel met de fiets gereden in de 

omstreken van Brussel waar wij toen 

woonden.  Wij gingen dus graag in 

veldwegjes rijden, waar nu de NAVO 

gebouwen zijn in Evere en omstreek.  

Ja, inderdaad, 40 jaar geleden was het 

daar nog “den boerenbuiten”, waar men 

nog koeien, schapen  en (trek)paarden 

kon tegenkomen.  In St-Pieters-

Woluwe, in een klein wegje, was een 

kleine garage naast het huis van een 

particulier.  Maar daar was iets wel 

merkwaardigs aan : de bezitter van deze 

garage kocht twee of meerdere kevers, 

die zwaar beschadigd geweest waren in 

een accident. En  raad eens wat voor een 

mirakel in dit klein garagetje kon        

gebeuren…  

De twee wagens waren eerst op de oprit. 

Na een tijdje verdween een van de      

auto’s naar achter.  Een paar weken    

nadien de tweede ook. Na een tijdje was 

er dan een kevertje, vers gespoten te 

koop. Soms was dat een raar model, een 

voorste van een ovaal, met een achterste 

van een ’61, met knipperlichten in de 

plaats van de pijlen, et met enkele       

accessoires om alles op te fleuren.      

Recycleren, nieuw, neen,  toen reeds    

bestond dit begrip.  Of dat de veiligheid 

erbij was in dit geval is wel iets anders ! 

Raymond MESSELIER 
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Voor de tweede keer ben ik naar    

HESSISCH OLDENDORF geweest 

op 26 juni 2009, en dit na een         

bezoekje aan BAD-MÜNDEN, een 

kleine dichtbij gelegen thermaal   

station. 

De straten van het stadje hadden een 

feestelijke tint : de oude gekleurde    

gevels en  de vitrines van de winkels 

waren met VW-stukken (gevels,      

kleppen, miniaturen, posters, een 

zelfs een kever in het lokaal van de 

rijschool) gedecoreerd. 

Ook in de kerk kon men een vrak van 

een 1938 zien die voorgesteld was 

door een Sloveense club.  Er waren 

ook activiteiten voor de kinderen    

zoals tekenen enz… 

Op zaterdag, was het een vloed aan 

VW’s voor dewelke het centrum        

gereserveerd was. 

’s Avonds, een combi split, bracht de 

muziek. 

Er kon gelogeerd 

worden in de 

twee campings 

en de kleine    

hotels ter plaatse. 

Op zondag, kwamen de laatste auto’s 

bij  de anderen in het hartje van de 

stad en vele wandelaars waren      

aanwezig.  Er waren brilletjes :           

Hebmüllers, Rometschen en andere 

zeldzaamheden, dit alles per soort      

voorgesteld. 

Jean-Noël LAMBINET 
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Aan het onthaal duidden de          

deelnemers aan op een kaart van 

waar ze kwamen : land of stad :  

Rusland, Mongolië, Brazilië,    

Mexico, Japan, Amerika, Taiwan, 

Engeland en Europa. 

Een bar op wielen, met BECKS bier, 

was aanwezig met oude glazen,       

bierbakken, vaten, reclames, en dit 

alles in een split-busje met          

aanhangwagen. 

Tegen de middag was er een wijnbar, 

met producten van aldaar. 

Zondagavond was een Italiaanse    

maaltijd voorzien. 

De muziek was aanwezig in een      

combi-bus die van Wolfsburg kwam.  

Men kon ook een aandenken kopen 

aan deze bijeenkomst, alsook         

miniaturen, waarvan de Kübel       

uitgave 2009. 

Er waren een twintigtal Hebmüllers 

aanwezig, enkele zeer mooi, andere 

ongerestaureerd met hun patina, of 

in restauratie, en zelfs enkele       

verlaagd of zwaar aangepast. ! 

De uitzonderlijk modellen waren 

ook niet vergeten geweest : Denzel, 

Beutler, Braziliaanse modellen, een 

kever van 1945, een T82E, en veel 

busjes. 

Het privé-museum van de familie 

Grundmann, ingericht in een oud 

stationnetje,  kon men gaan           

bezoeken in groepjes van 40      

mensen.  

Het was mij een waar genoegen 

daaraan deel te nemen : conviviali-

teit, organisatie, goede humeur, en 

dan ook goed weer waren van de 

partij ! 
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                              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 

Les 26 & 27, concentration de vw Cox sur la Base de FLORENNES à partir de 09h00. 

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 www.entrecox.skynetblogs.be 

Les 17 & 18, concentre des Ardennes VODELEE cox.fte2.org, fab.8@hotmail.com,  
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, 17de Kevertreffen AARTRIJKE motorpark en Allemagne par DAS. 

Les 31 & 01 août, Domaine provincial 'Puyenbroeck' WACHTEBKE  www.splitbusnation.be 

 

AUGUSTUS 2010 

 

Les 07 & 08, 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.belgian-kitcar.be 

Le 15, Meeting à GILLY Vélodrome ANNULÉ Toto Cox Club 0479.246.960 

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

Les 21 & 22, 19de intern Kevertreffen DIEPENBEEK    www.limburgsekeverclub.be 

Les 21 & 22, Meeting à MENTON Tél 0033(0)6.18.44.33.64 www.meetingvwmenton.com 

Les 21 & 22, 11ème VW Meeting air cooled TEMPLOUX  0475.95.38.66 

www.temploux.be/coxanostra 

http://www.karmannghia.dk/
http://www.vwbustreffen.ch/
http://www.air-watercooled.be
http://www.air-time.nl/
http://www.keverclub.nl/zeeland
http://www.kaefer.lu
http://www.kcnlinburg.nl
http://www.belgiam-kitcar.be
http://www.limburgsekeverclub.be
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 Le 29, 8ste VW classics club meeting LIER www.vwclassicclub.be  0477.50.77.71 

Le 29, 1ère cox party à CHIMAY www.hiboox.com 

 

SEPTEMBER 2010 

 

Les 03,04 & 05, VW Action ANGLETERRE   www.vwaction.co.uk 

Les 10, 11 & 12, VW type2 Vanfest Engeland   www.vanfest.org 

Les 17, 18 & 19 , inter Najaarsbustreffen Schin op GEUL (NL) www.vwbusclub.nl 

Le 19, 3ème meeting à GOOIK www.pareltreffen.be 

Le 19, 5ème balade de JOLIMONT inscription avant le 13 septembre 064.22.91.49 

Le 19, Bourse & expo VW à 77450 JABLINE www.vw-camper.fr 

Le 19, WOLUWE St LAMBERT bourse jouet shopping center Tél 02.771.20.45 

Le 26, Vintage Waasland meeting SINT NIKLAAS www.vintagewaasland.be 

Le 26, 4de WCB coast run in WENDUINE www.westcoastbugs.com 

Le 26, 11de Antwerps Kevertreffen Burcht ANVERS www.kevertreffen.be 

Le 26, vw magic vwair & watercooled Brusselsesteenweg 1785 MENCHTEM 

http://insanezombies.skynetblogs.be ou wermos@hotmail.com 0495.522.518 

 

OKTOBER 2010 

MARCINELLE 
 

COLLEGE ST-MICHEL 
 

A54 
UITRIT 22 

GOSSELIES/
COURCELLES/ 

ROUX 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
INSCHRIJVING 

A renvoyer à / Terug te sturen naar 
SPITAELS Guy 

rue du Spinois,1 

6041 GOSSELIES 
Nom / Naam : 

 

......................................................................... 
Rue & N° / Straat & N° : 
 

......................................................................... 

 
Code postal / Postcode : ................................. 

 

Lieu / Plaats : .................................................. 

 
Tél : ..................................         Email :  

 

........................................ @ ............................... 

 
Réserve Nombre de mètres / 

Aantal te reserveren meters : 

................... X 4€ = ............... € 

http://insanezombies.skynetblogs.be/
mailto:wermos@hotmail.com
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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 
 

 Renault 4 cv 1959, propre 2200€, Bully Jean Marie 0475.766.950 

 VW Cox, 1200 de 1977, traitée call look dans les années 90. 1600 simple 

admission totalisant moins de 10.000 km mais comme le véhicule est resté à l'arrêt une quinzaine d'année le 
bourrage volant moteur a séché et il y a une petite fuite d'huile ! AUCUN jeu axial ! La peinture est encore très 
belle juste une ou deux petites cloques et quelques fines griffes. Jantes Borbet 16 pouces, échappement 4 en 1 
turbo look, intérieur Renault 5 turbo, tableau de bord lissé (bouton de commande phares et warning montés sous 
le tablier), électricité et freins fonctionnel, axe de porte conducteur avec du jeu (prévoir deux nouveaux axe de 
porte). Je donne avec la voiture un petit lot de pièces (jeu complet de vitres, réservoir, 
t a m b o u r s  e t  j a n t e s  d ' o r i g i n e ,  c a p o t s ,  c o m p t e u r )                                                         
4500€ à débattre après avoir vu l'auto ! Pas d'échange 

0496.61.03.70 ou 071.46.20.60 

GEZOCHT 
 

 VW Cox  1200 standard 1971, non restaurée en bon état, Walter De 

Mulder 0476.32.04.89 
 châssis VW SPLIT de 1948 à 1953, avec ou sans papier, bon état,  

071.35.16.53 ou 0476.84.32.80 

 http://www.avwc.org/castella/edadvw.htm 

 http://karmannghia.org 

 http://www.bugnet.de 

 http://www.vw-vintage.com 

 http://www.wolfsburgwest.com 

 http://www.oldbug.de 




