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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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Beste Vrienden, 

 
Wie al geruime tijd lid is van de club zal zich 
zeker een paar artikels herinneren zoals 
“Die die ons deden dromen …”, of over 
maaimachines met VW-motor of nog over 
vliegtuigjes met VW-motor. 
Wij komen hierop nog eens terug in deze 
uitgave. 
De bedoeling is wel niet van een 
“encyclopedie” te maken, maar wel om een 
en ander bekend te maken over 
“specialen” die op basis van de kever     
gemaakt werden buiten de VW-organisatie. 
Wij zullen natuurlijk niet genoeg plaats 
hebben in dit bladje, en er zullen nog       
andere artikels later komen over dit         
onderwerp.  Wij hebben ook tijd nodig om 
ons documentatie te verzamelen, een      
selectie te maken en deze te vertalen. 
Wij wensen U een zeer aangename lectuur 
en veel genoegen. 
Prettige eindejaarsfeesten aan U en Uw familie een onze beste wensen voor het komend jaar ! 

B 1 :    Voorblad. 
B 2 :    Bestuursleden, clubgegevens, aankondiging. 
B 3 :    Woord van de voorzitter, volgende onderwerpen. 
B 4 en 5 :  Carrosserie Meeussen. 
B 6 :    Kever-break - De topinette. 
B 7 en 8 : Gebrüder Vergo Coupé. 
B 9 :    Carrosserie Cryns en Techniek. 
B 10 tot 12 :Laat ons chauvinist zijn ! 
B 13 en 14 : Carrosserie Beutler & Co. 
B 15 :   Carrosserie Heuliez. 
B 16 :   Carrosserie Ascort en Abr. 
B 17 :   Carrosserie Drews. 
B 18 :   Carrosserie Colani. 
B 19 en 20 : Ruilbeurs van Gosselies. 
B 21 :   12

de
 Meeting van Blehen. 

B 22 :   Kalender. 
B 23 :   Advertenties, Internet. 
B 24 :   Achterblad. 
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Uit VW Times n° 12 – december 1998 
Dit is interessant om te vergelijken met het soortgelijke model van Combi-kever van Beutler.  

De stationcar van 
Geoffrey 

Messelier R 

COMBI-KEVER 
(August en Frans Meeussen) 

 
(vrije vertaling) 

 

“Onze vader en zijn broer 

war en  oor spr on ke l i j k      

wagenmakers, t.t.z dat zij 

karren maakten voor boeren, 

en dit allemaal in hout.  Met 

de tijd hebben ze een firma 

overgenomen waar luxe 

karren werden gefabriceerd. 

Met de opkomst van de  

auto, zijn wij overgegaan tot 

h e t  r e p a r e r e n  v a n            

auto-carrosseries en ook met 

het maken van kleine      

vrachtauto’s. 

 

Het idee van een kever om 

te bouwen is ons gekomen 

rond 1955 toen een van die 

wagens bij ons binnen-

kwam, waarvan het achterste 

gedeelte en het dak zeer 

zwaar beschadigd waren.  

Van daar uit is uit eigen 

intiatief de eerste combi 

gekomen.  De volgenden 

zijn op bestelling gemaakt 

geweest.  In totaal hebben 

we zes kevers in combi-

kevers omgebouwd. 

 

De reden waarom er niet 

meer gemaakt werden, was 

de hoge kostprijs.  Alles 

werd met de hand gemaakt 

en er moest 6 tot 8 weken 

geteld worden om zo’n auto 

om te bouwen.  Destijds was 

de prijs van de verbouwing 

ongeveer 35.000 Bf.  Ter 

vergelijking was de prijs van 

een gewone kever in 1956 : 

56.000 Bf. 

 

Wij zijn zelf met een van die 

auto’s met vakantie geweest 

in Frankrijk en in Spanje.  

Wij kregen altijd veel be-

kijks als we ergens stopten.  

Wij huurden ook wagens en 

een van deze combi-kevers 

is gestolen geweest.  Hij 

werd nooit teruggevonden. 

 

In 1972 hebben we de zaak 

stopgezet en genieten   

sindsdien van ons pensioen.  

Ik denk niet daar er nog van 

die bij ons omgebouwde 

kevers nog bestaan. 

De achterdeur van de door de 

broers Meeussen omgebouwde 

kever is in feite een rechterdeur en een 

halve kader van een rechtervenster.  

Het glas van de grote zijramen en de 

achterraam waren op maat gemaakt. 
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Messelier R 

VW-luxe 1954 
carrosserie 

Cryns Berchem 
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Lebrun E 
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In 1970 was op de stand van Heuliez een speciaal koetswerk voorgesteld op basis 

van een VW-PORSCHE.  Jacques Cooper was de tekenaar van deze wagen. 

Jacques Cooper is geboren in 

1931 in een Engelse familie die in 

Frankrijk woonde.  Hij studeerde 

bij de fameuze Boulle School en 

had de kans vanaf 1953 in Parijs 

te werken voor de “Compagnie 

A m ér i c a i n e  d ’ E s th é t i q u e          

Industrielle” toen recentelijk   

opgericht door Raymond Loewy.  

Daar maakte hij design voor   

meubels, schroefvliegtuigen, 

tractoren… 

In 1957 werd hij aangenomen bij 

Renault en werkte op projekten 

van de 4L  R8, Estafette en ook 

van verschillende bedrijfswa-

gens. 

In 1960, ging Jacques Cooper bij 

de afdeling huishoudgerief van 

General Motors werken.  Op zijn 

programma was :  design van 

koelkasten, fornuizen, enz…  In 

1966, kwam hij terug in de      

wereld van de auto.  Hij werd 

aangenomen bij Brissonneau & 

Lotz.  Daar werkte hij met Paul 

Bracq, een andere Franse         

gereputeerde stylist (Mercedes, 

Peugeot). 

Na diverse projekten op Opel- en 

BMW-ramen, die niet totaal tot 

stand kwamen, werd Jacques   

Cooper ge-

vraagd een 

prototype 

te bestude-

ren op basis 

van  de    

P o r s c h e 

914.  Maar 

bij Brisson-

neau & Lotz kwam een duistere 

pe r i o d e  a a n .  

Renault stond op 

het punt van deze 

carrosserie in 

Creil over te ne-

men.   Geen     

kwestie meer van 

op een Porsche-

basis te werken. 

Jacques Cooper contacteerde 

dan Heuliez, die veel  

interesse toonde voor 

het verder zetten van 

het projekt.  De wagen 

werd dus gemaakt in 

Ceizay en tentoonge-

steld op de autosalon 

van Parijs in 1970. 

E r  k w a m  v e e l             

belangstel l ing van  

eventuele kopers.     

Heuliez dacht zelf aan 

een kleine productie in 

serie. 

Oorspronkelijk was de wagen in 

twee verschillende gelen gespo-

ten.  In 1971, werd de wagen 

herspoten in oranje en geel.  

Maar er kwam geen financiering 

van de kant van Porsche, en    

Heuliez wou het risico niet zelf 

nemen.. 

40 jaar later (1969-2009), is de 

Murène zachtjes geparkeerd in 

de reserves van Heuliez tussen 

en Citroën M35 en een prototype 

van een Simca Coupé 1501. 
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Producent : Continental Carrosseries te Sydney (Australië) 

Motor : Okraza 1300 cc 54 din aanpassing 

Productie : 19 ex. 

Jaargangen : 1958 tot 1960 

Gewichtswinst : 33 % 

Snelheid : 153 k/u 

Producent : Alfons Booren 

Productie : 1 ex. 

Jaar : 1960 Alardot C 
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De DREW Gebroeders, oorspronkelijk gevestigd 

in Berlijn in 1938  als carrossiers, gingen zich van-

af 1945 installeren in Wuppertal (BRD). 

In 1949 ontwierpen zij een wagen op basis van een 

kever-chassis.  Dit was de eerste ponton-carrosserie 

die bestond.  Deze wagen werd voorgesteld te Rheydt 

tijdens een autoshow.  Het ging om een cabriolet in aluminiuim, 

volledig met de hand gemaakt, en die 1000 uren arbeid in beslag 

nam.  Totaalgewicht : 700 kg, een winst van 20 kg t.o.v. de      

berline.  Lengte 4,25 m Motor : 1134 cc, 24 PK.  Snelheid 105 

km/u.  Binnenbekleding in leder.  Alle mogelijke opties beschik-

baar, wat maakte dat op de 150 exemplaren die tussen 1949 en 

1951 geproduceerd werden, geen één gelijk was aan de andere.  

Een cabrio en een coupé met bolvormige voorruit werden        

gevraagd respectievelijk door een Zweedse klant, en een uit 

Wupppertal.  Een andere versie van het coupé werd gemaakt 

met een Porsche-motor. 

Men kon de wagen direct bij Drews kopen in Wuppertal-

Oberarmen of bij bepaalde VW-agentschappen, voor de som van 

10.000 DM (en veel geduld uitoefenen voor de levering,           

aangezien de lange tijd voor de productie !) 

Wij kunnen ook zeggen dat Drews een pick-up op kever-basis 

gemaakt heeft, alsook cabrio’s op basissen van Alfa-Romeo’s, 

Ford Taunussen, Mercedes, alsook diverse sportauto’s DKW, 

Opel, BMW Veritas enz… 

  

 

 

 

Alardot C 
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Alardot C 
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Zoals aangekondigd verleden jaar, is de 

ruilbeurs van de Binocle Club verhuisd van Marcinelle 

naar Gosselies.  

Mooi weer en een zeer grote een aangename vestiging 

maakten dat de dag zeer goed meeviel.   

  

03/10

2 

0 

1 

0 

Ruilbeurs van 

Gosselies  



 

 

Mooie wagens waren er ook.  Jammer genoeg niet te veel oudjes. Dankzij de ploeg Guy – Michel - Jean-Noël en Eric, bijgestaan door een hele ploeg vrijwilligers werd het een heuse dag.  Nogmaals dank. 

Messelier. R. 
20 
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Messelier. R. 
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                          JANUARI 2011 
  

Les 08 & 09, 19ème KEVER Winterfestijn Autotron ROSMALEN (NL) 

www.keverwinterfestijn.nl 
Les 14,15 & 16, Interclassics & Topmobiel à MAASTRICHT (NL) +31(0) 4.33.83.83.83, 

Email info@ic-tm.nl     www.ic-tm.com 
Le 16, WOLUWE St LAMBERT bourse jouet shopping center, Tél 02.771.20.45 
Les 23 & 25, Oldtimerbeurs Autotron ROSMALEN (NL) 

Les 29 & 30 Auto rétro BEURSGEBOUW BRUGGE, Tél 050.81.21.94 www.autoretro.be 
 

FEBRUARI 2011 
  

Le 06 à MOL www.dekempensekeverclub.com,  Tél 014.81.07.76 

Du 02 au 06, Rétromobile à PARIS, Porte de Versailles,    www.retromobile.fr 
Les 12 & 13, Bourse d’ancêtres au Flanders expo de GENT, Gsm 0475.39.69.69 

www.collectioncar.be 
Les 19 & 20, Technorama Messehallen KASSEL (D),    www.technorama.de 
Le 20, WOLUWE St LAMBERT, bourse jouet shopping center, Tél 02.771.20.45 

Le 27, Bourse vieux papiers auto,  Institut Saint-Joseph, 12 rue de la Croix Rouge à 
4600 Visé, Info 0498.21.02.56 

 
MAART 2011 

  

Du 04 au 06, 32ème ANTWERP, Classic Salon Expo bouwcentrum, Tél 03.647.23.82,     
info@siha.de       www.siha.de 

Du 10 au 13, Rétroclassics à STUTTGART (D) 
Les 12 & 13, 24ème salon Champenois à REIMS, Parc des Expo (F), www.bce-reims.com/

bce.htm 

Le ? , Meeting à NINOVE, info frederic.peeters@skynet.be, Gsm 0475.48.91.75 
Du 30 au 03 avril, Techno Classica à ESSEN,      www.technoclassica.de 

 
APRIL 2011 

  

Le 02 & 03, Bourse de véhicules anciens à ATH, Hall du CEVA rue des Primevères Tél 
068.45.63.69   emilewillain@yahoo.fr 

Le 25, rencontre de Pâques à WINKSELE-DELLE (Louvain) Gsm 0495.38.37.58  
www.paaskevertreffen.be 

Le 10, concentration au vélodrome de 1430 REBECQ  organisé par l’amicalecoc’s  
www.amicalecocs.forumactif.be, 0495.23.23.70 ou 0476.27.53.50 

 

MEI 2011 
  

Le 01, 7ème meeting à HOEILAART (Gemeente park ). info www.kevertref.hoeilaart.be 
Le 08, 12ème Concentration à FONTAINE L’EVEQUE, Gsm 0478.26.02.43                  

maurice.lambert@brutele.be 

Le 30, 17ème aircooled à BEERSEL, organisé par le bug bunny,                        
www.vwkeverclub-bbunnys.be 

http://WWW.KeverWinterFestijn.nl
mailto:info@ic-tm.nl
http://www.ic-tm.com
http://www.autoretro.be
http://www.retromobile.fr
http://www.collectioncar.be
http://www.technorama.de/
mailto:info@siha.de
http://www.siha.de/
mailto:info@siha.de
http://www.bce-reims.com/bce.htm
http://www.bce-reims.com/bce.htm
mailto:frederic.peeters@skynet.be
http://www.technoclassica.de
mailto:emilewillain@yahoo.fr
http://www.amicalecocs.forumactif.be/
http://www.kevertref.hoeilaart.be/
mailto:maurice.lambert@brutele.be
http://www.vwkeverclub-bbunnys.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  
 

 Cox cabriolet 1302 de 1972 , bleue, 5000€, Gsm 0498.100.972 

 Cox 1972, 93.000 km  0479.637.564 

 Combi  orange  1979, 5000€,  0498.511.185 

 Vw 181 de 1973, 9500 €, 0498.709.560 

 Cox 1300 L, van 1969, 138.500 km, laatste      

normale keuring 11/02/2009. Kan normaal         
ingeschreven worden. Origine motor.  Nieuwe    
uitlaat.  Banden 13.000 km oud. Lichte          

spuitwerken en afwerkingen te voorzien. 
Inlichtingen en offertes : Claude ALARDOT, Rue 

des Golettes, 30   5190   SPY   Tél. 071/78.07.14 
 alardotclaude@skynet.be.  

GEZOCHT 
  

 Vw Cox  1200 standard 1971 non restaurée en bon état. Walter De 

Mulder 0476.32.04.89 

 châssis Vw Binocle de 1948 à 1953, avec ou sans papier, bon état,  
071.35.16.53 ou 0476.84.32.80 

 http://www.busselecta.com 

 http://www.dabelprod.com 

 http://www.flat4ever.com/?page=cox 

 http://leroux.andre.free.fr/h4e.htm 

 http://www.sunstartoys.com 

2500 € (à discuter) 

mailto:alardotclaude@skynet.be



