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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 
 

 

 
 

:   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.) 

Nr 8 

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

31 december) te storten op rekening nr 001-1527132-40 

IBAN BE02 0011 5271 3240 
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Beste Vrienden, 

 
Wij hebben al van een fantastisch weer kunnen genieten in Sombreffe en het lijkt dat 
dit verder wilt gaan.   Sommige mensen klagen al van de droogte, maar de             
waterputten en kranen geraken nog niet leeg.  Ikzelf kon de verwarming afzetten en 
dit is een aanzienlijke economie. Laat ons hopen dat het goede weer zo blijft. 
 
Hopelijk hebben we voor Gosselies ook nog zo’n weer zoals verleden jaar ! 
 
Laat ons samen bidden !!!! 

B 1 :     Voorblad. 
B 2 :     Clubgegevens – Aankondiging. 
B 3 :     Woord  van de Voorzitter.  Inhoud. Volgende onderwerpen. 
B 4 en 5 :   Miniatuurtreinen en VW’s. 

B 6 tot 11 : Wedstrijd "Groeten uit…". 
B 12 tot 16 :  Vw-wegtreintjes en inspectiewagentjes voor de spoorwegen. 
B 17 en 18 :  Rondrit van Sombreffe.   
B 19 :    Techniek. 
B 20 tot 22 :  Kalender. 
B 23 :   Advertenties en Internet. 
B 24 :   Achterblad. 

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. 
Binocle Info 114 : Hulpverleningswagens.                                                              Binocle Info 115 : Publiciteiten. 

               riquet.lebrun@skynet.be 
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Een van mijn andere 

liefhebberijen is het 
spoorweg modelbouw, 

en daar ik zelf geen 
netwerk heb, beoefen 

ik die bij een Brusselse 
club.  Na lang in het 

Atheneum van Woluwe 
geweest te zijn,       

belandde de club in het 
A n n e e s s e n s            

metro-station, dichtbij 
de Brusselse Beurs.  

De M.IV.B. heeft ons 
een lokaal gegeven in 

hun oud “Public        

Relations Center”, die 
we Aquarium genoemd 

hebben omdat er      
he lemaal rondom    

venster waren. Wij 
hadden dus een net op 

poten gezet die       
gedeeltelijk langs die 

ramen liep, om het  

publiek toe te laten 

van buiten uit ook een 
zicht te hebben.  In 

een “verloren hoek”, 
had ik het idee gehad 

van een stukje te   
maken met een “VW 

Meeting” van “La Cox 
Lessinoise”.  Enkele 

kevertjes zijn er, en 
enkele leden van de 

Binocle zijn er met een 
“Christmas-kever” en 

ikzelf ben aanwezig 

met mijn cabrio in 
twee kleuren (jammer 

g e n o e g  g e e n           
Hebmüller) om een fo-

to reportage te maken.   

Beste Lezers, eindelijk een lid van de club die zijn steentje bijdraagt en  

ons een artikeltje met foto’s levert  over zijn hobby : spoorweg modelbouw.  Georges-Alain 

CHALANTON heeft een module gemaakt met als thema een VW-bijeenkomst.  Na ontstof-

fing, heeft hij er foto’s  van getrokken op zijn balkon om een goed verlichting te hebben.  

Hierna dus zijn verhaal. 

 

 
 

 

Eric Lebrun. 
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Bij de busjes is er een verkoper 

van stukken, onder zijn gele     
parasol.  Hij verkoopt een          

mini-kever die veel interesse lokt 
bij de kinderen.  De houder van 

een DB spoor-inspectievoertuig 

heeft z i jn wagen op een          
aanhangwagen meegebracht en 

gaat die tentoonstellen op een 
stukje spoor! De benzine-

p o mpho ude r  i s  o o k  e e n            
kever-fanaat en is zelf met een RO 

80 gekomen.  De trein met      
wagens is van het merk Märklin en 

werd in twee exemplaren gekocht 
bij een bekende verkoper van de 

beurs van Woluwe.  De wagentjes 

zijn van verschillende merken : 
Brekina, Wiking, Herpa, enz.  De 

DB inspectiewagen van het merk 
Eheim, heb ik recent op Ebay  

aangekocht bij een Franse verko-
per.  

Georges-Alain Chalanton 
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De lente is terug !  Met deze zonnige periode, hebben we      

opnieuw een wedstrijd op poten gezet.  Kijk goed in dit Info, de 

namen van de steden zijn erin verborgen.  Kijk uit en observeer 

ook onze geliefde kevertjes op de postkaarten. Veel geluk et 

vergeet niet er zijn 3 “Bongos’” te winnen voor 2 personen !!! 

Uitgave 2011 

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  

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

nemen ?  

 Aantal deelnemers : ………. 

Persoonlijke gegevens : Naam + Voornaam : 

Lidnummer : Straat : 

 Postcode + Woonplaats : 

E-mail adres : @ 

Telefoon nummer / Gsm  
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2 X 

Regeling  

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 antwoorden zullen in aanmerking komen. 

De drie personen die het grootste aantal van de geïllustreerde steden zullen herkend    

hebben zullen als winnaars beschouwd worden. 

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 Info nr 114, per Email, of per post op de hoogte gebracht worden 

en zullen hun prijs via de post ontvangen.  De prijzen kunnen omgewisseld worden in 

een “Bongo”boetiek.. 

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 

1 X 
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Prentkaart Nr 1  

Rebus In frans ! 

Dit is de hoofstad 
van de Graven van 

Henegouwen. 

Prentkaart Nr 2  
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’t Is geschreven !  Hoofdplaats van een Vlaamse provincie.  

Prentkaart Nr 3 

Prentkaart Nr 4  Prentkaart Nr 5  



10 

 

Eburonenstad  

Deze stad uit Henegouwen heeft 
de Euro   2000 mogen ontvangen.  

Derde grote    
haven van    
België. 

Prentkaart Nr 6  

Prentkaart Nr 7  

Prentkaart Nr 8  
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In deze stad werd 
de toren van deze 
collegiaal afge-
rukt in juli 2010. 

Eric Lebrun 

Prentkaart Nr 9  

Prentkaart Nr 10 
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Verschillende soorten hebben    
gediend onder diverse systemen. 
De eerste was een weg-treintje 
op banden zoals die dat gebruikt 
werd in Wolfsburg om de Stad te 
doen bezichtigen (zie voorblad) 
tussen 1958 en 1976 en      
waarvan een exemplaar in            
perfecte staat van restauratie 
te zien is in het museum van de      
Dieselstrasse.  

Twee exemplaren hebben gediend om 
de toeristen naar het strand van het 
eiland Norderney ten noorden van 
Friesland te brengen en waarvan één 
ervan later als interventiewagen zal 
dienen voor de brandweer.  Deze twee 
werden gemaakt door Rometsch uit 
Berlijn, de hangwagentjes door de car-
rosserie Harmening uit Bückenburg in 
Neder-Saksen  Het konvooi van 14 m 
kon  48 personen met een snelheid 
van  50 km / u vervoeren dankzij de  

  

 

 
 

 

Deze is een van Expo 58, waarschijnlijk 
van een andere koetsenmaker, maar de 

aanhangwagentjes lijken wel op de           
anderen.  

Claude ALARDOT 
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Eentje van « Rometsch » 
maar op rails. 

En dan zijn er nog            
modellen met banden, 
maar die met een metalen 
velg op het spoor kunnen, 
z o al s  h et  m o d el                
Kübelwagen Typ 157,  

Volgen dan ook de inspectiewagentjes, waarvan 
we vier modellen hebben : 
de Klv 20 op basis van een combi en genummerd 
van  5001 tot 5015 en aangepast door         
Beilhak. 
Van 5016 tot 5030 door de firma WMD 
5031 en 5032 zouden van de firma Alpers zijn. 
Deze werden tussen 1951 en 1955 gebouwd 
en sommige zijn lange jaren in dienst gebleven om 
post of personeel te vervoeren van een stad 
naar de andere.  

Een andere versie Klv 82 / 9607 
diende om de sporen te meten in 
de stad München tussen 1956 

en 1979.  
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De Klv 12 met 3 deuren ook  
« Maggiwürfel » (Maggi blokje), met 

een gewicht van  1,5 t en een lengte van  3,20 
m, kon 6 personen en 750 kg vervoeren.  Deze 

werden gebruikt voor het vervoeren van de her-
stellingsploegen et hun materiaal, of gewoon als 

 
Deze wagen had een industrie-motor VW 121 
van 28 PKI, maar er kon er niet mee achteruit 

gereden worden, dus moest die met een soort 
hefkrik gelicht worden om gedraaid te worden. 

Gemaakt in 1958 door de firma FKF Werken Fa. 
Schmitt te Frankfurt am Main, en had aan de 

Bundesbahn 9425 DM toen gekost.  

De  Klv 11 met  4 deuren.  

Een model van  Klv 12 bevindt zich 
in het museum K-blokken en Oscar 
Kapel te Leopoldsburg. Het was een 
sneeuwopruimer met laadbak die bij 
het Belgisch leger dienst gemaakt 
heeft.  

Een ander model van de KLV12.  De reeks 12-4315 tot 
12-4355 met een smallere voorkap genoemd 
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De X 1031 gebouwd door de firma 
Asper in 1945 en herdoopt tot 
WMH 4961 in 1959 voor de FO 
(Furka-Oberalp-Bahn). Hernomen 
in DFB (Dampf-Bahn-Furka), deze 
diende ook om materiaal te         
vervoeren alsook om de sporen te 
meten. 
In de winter van 1999 / 2000 
werd die volledig uit elkaar gehaald 
en het chassis werd versterkt. 
Het elektrische circuit werd ook 
versterkt en de remmen ook       
aangepast. 
De motor was natuurlijk een VW-
industriemotor, met een VW-
versnellingsbak die via een ketting 
de kracht van een tandwiel naar de 
achtertrein gaf.  Er bestond ook 
een schijfrem op dat systeem. 
Een handrem werkte op de twee 
assen.. 
Gewicht : 1,27 t. Lengte : 2,58 
m : Breedte : 1,34 m. Snelheid : 
30 km / u op wielen en  
20 km / u met als tandradspoor-
weg.  

Nog enkele andere modellen, meer « confidentieel »   
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En in de schaalmodellen, o.a. van Brekina zijn ook enkele te zien :  

Het model en de echte !  
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Raymond en Gregory kwamen bij mij langs 
om samen onze boterhammetjes te eten om 
even na 13 u in Auvelais toe te komen.     
Raymond met zijn ovaaltje, ik met mijn  
1303, en daar stonden al te wachten : Pierre 
Dubois met een standaard ovaal, Robin     
Namèche met bay-window, Patrick Devestel 
met een buggy en Philippe Rose met een 
custom. 
Kort nadien kwamen ook toe : Geoffrey     
Spitaels met een camping car in bay-window, 
Michel Tilman met zijn cabrio, en Anne     

Dricot met een Polo, Fabrice Vilain met een 
kever “Jeans”en Guy Spitaels met een ovaal 
met open dak. 
    
Tegen 14 u gingen we van start in cortège, 
onder een fantastisch mooie zon naar        
Falisolle, Arsimont, Aisemont, Fosse, om     
daarna naar Maison-Saint-Gérard, Bambois, 
Lesve, Bois de Villers en het bovenste van 
Malonne  te gaan.  Van daar naar beneden 
naar Floreffe.   
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Na twee (bier)rondjes, heeft Guy ons naar 
Franière, Soye, Spy, Onoz, Balâtre, Saint-
Martin, Bothey, Sombreffe (waar Guy zich 
vergiste en naar Ligny ging, en ikzelf en Ray-
mond hebben hem gevolgd).   De anderen 
waren direct op de goede weg naar de Fer-
me d’Abondance, maar dankzij het rond-
punt in Ligny waren wijzelf er ook snel weer 
bij, om allemaal tesamen en aangename 
avondeten te gebruiken.  
 
Het is een zeer aangename zonnige rondrit 
geweest, en tot als de zon eronder ging was 
de temperatuur zeer aangenaam. 
 
Een rondrit van 60 km, met zon, in de maand 
maart… dank je Guy !  Een nog een ander 
goede nieuws : de club heeft alle kosten te-
rugbetaald  aan de deelnemers ! 
 
Laatste opmerking Lieselotte, de dochter 
van Geoffrey is de ganse dag zo lief ge-
weest.  Felicitaties aan de ouders en de 
groot-ouders !  

Claude Alardot et Raymond Messelier 
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Raymond Messelier 



 

 

 

 

 

            

MEI 2011 

  

Le 23, 3ème meeting CoxCH’TInel cox et dérivés à MAUBEUGE (Fr) espace “LA LUNA” 

             coxchtinel@hotmail.fr   Patrice Lecocq Tél 06.34.63.07.20 

Les 27, 28 & 29, international meeting GORGERSWOLD (NL) www.airtomove.nl 

Les 29 & 30, concentration à BEERSEL organisation bug bunny's  www.vwkeverclub-bbunnys.be 
Les 28 , 29 & 30, inter meeting SELLINGEN (NL) www.airtomove.nl 

Le 29, 1ère concentration par La COX HEUREUSE VW CLUB VW AIR & WATERCOOLED JUSQUE 

1986, au ballodrome de REBAIX (Ath)  0470.215.402   herbautannelaure@gmail.com 

Le 29, 18ème aircooled.meeting Lot (1650 Beersel)   vwkeverclub-bbunnys.be 

Le 29, 18ème concentration cox à SIVRY  Club des Véhicules Anciens Tél 060.45.55.82 

www.CVASR.be        E-mail  cvasr@scarlet.be 

 

 

JUNI 2011 

  

Le 02, Concentration VW air et water jusqu‘en 1983 à POUCET Hannut   www.poucettof.be   

www.klub-vag-fans.be 

Le 05, 2ème Aircooled Swoop inn, de Stok 24, ROOSENDAAL www.cruisenightrdaal.hyves.nl 

 

Du 11 au 13, 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 

 

Du 11 au 13, Meeting Bemelen Zuid-Limburg (NL)  http://kcm.skynetblogs.be 

Le 12, 13ème International Meeting WAREGEM   www.vwcharlys.be 

Les 17, 18 & 19,  internat Kevermeeting à BUDEL  www.keverclub.nl 

Le 19, meeting àl'Institut Henri Maus Chaussée de Louvain EGHEZEE 0496.77.54.55 ou 

0476.49.57.82       www.air-watercooled.be 

Le 19, 9ème Kevermeeting ITEGEM 015.24.84.33     benny.stevens3@pandora.be 

Le 19, WOLUWE St LAMBERT bourse jouets shopping center  02.771.20.45 

Le 19, Belottoclassic à GEEL concentration et bourse toute marque www.belottoclassic.be 

Les 24 , 25 & 26, Bad Camberg en Allemagne. L’incontournable des anciennes 

www.lottermann-veteranen-treffen.de 

Les 24, 25 & 26, Meeting à FRAHAN sur SEMOIS, Martin 0479.929.124, Fabian 0476.34.72.53 

martingallot@hotmail.com 

Le 24,25 & 26, Meeting Nielerlaan Niel bij As www.vwcruisers.be 

Le 26, Cool Runnind Aircooled VW meeting HERENTALS 0475.53.71.06 

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

Entrée gratuite.  

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

 

 

JULI 2011 

  
Tijdens de algemene ledenvergadering werd er beslist van de bijeenkomst van Blehen één jaar op 

twee te organiseren omwille van de concurrentie met de Bug In van Chimay.  Volgende uitgave 

van Blehen 1 juli 2012 dus, à BLEHEN, près de HANNUT. 

Du 01 au 03, European Bug-In  à CHIMAY   www.europeanbugin.com 

20 

mailto:coxchtinel@hotmail.fr
http://www.airtomove.nl/
http://www.airtomove.nl
mailto:herbautannelaure@gmail.com
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 Les 08, 09 & 10, The PEPPERCORN (GB) Leeds Road Langley Nr Maidstone Kent England 

Follow M20 Exit junction 8 Past Leeds Castel Tél 0208330 0148 

Les 08, 09 & 10, 25 heures VW Fun Cup SPA-FRANCORCHAMPS 

Du 14 au 17, 19ème Meeting de TOURNAI.       0477.99.28.03     www.ladybugs-club.fr.st 

Les 16 & 17, 6ème meeting de la Cox Merveilleuse, rue de la Paix, 7100 LA LOUVIERE 

064.44.27.20 ou 0477.48.04.38      djvw03@hotmail.com.    http://cox.fte2.org 

Le 17, meeting sur le circuit de moto de GEDINNE, animations, balades, concert rock. 

Le 17, Zeeuwse Keverdag MIDDELBURG (NL)   www.keverclub.nl/zeeland 

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

Le 21, le Hawaï club organise son meeting à ITTRE 0496.32.42.31 ou 0477.90.34.83  

glouglou48@hotmail.com     d.pint@scarlet.be 

Les 22 & 23, 6ème meeting aircooled & dérivés rue de la Paix LA LOUVIERE 

                     Djvw03@hotmail.com    0477.48.04.38 

 

 

 

31 juli, 1ste Meeting in Charleroi, oude velodroom van Gilly, georganiseerd 

door de Binocle Club. 

071.35.16.53, 0476.84.32.80, 071.35.21.15 

 

 

Le 31, 18ème Baja-Kevertreffen Sportlaan,  AARTRIJKE www.baja-keverclub.be  sburg motorpark 

en Allemagne par DAS   http://www.autobahn.be/dasdragday/index.html 

 

 

AUGUSTUS 2011 

 

Du 11 au 14: Georgsmarienhutte 50 ans Karmann Ghia type 34      www.50-jahre-typ-34.de  

Les 12,13 &14, 8de midsummer bug weekend  Buggy en kevertreffen sporthal MUNSTERBILZEN 

www.belgian-kitcar.be   0495.63.06.31 & 0477.36.38.39 

Le 14, 22ème  concentration BOIS-DE-LESSINES COX LESSINOISE 

068.33.54.89 Gsm 0496.68.03.50    www.coxlessinoise.be 

Le 21, WOLUWE St LAMBERT bourse jouet shopping center Tél 02.771.20.45 

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

Les 20 & 21, 12ème VW Meeting air cooled TEMPLOUX  0475.95.38.66 

www.temploux.be/coxanostra 

Le 21,  2ème Balade-Expo de l'Euro Critérium Rallye/Balade  Route de Namur, 175  

6224  WANFERCEE-BAULET    0487.41.80.40  randonnee@euro-ten.com  

Du 26 au 28, Meeting à CHATEAU D’OEX Suisse  www.coccinelle.ch 

Le 28, 9ste VW classics club meeting LIER www.vwclassicsclub.be   0477.50.77.71 

 

SEPTEMBER 2011 

 

Les 03 & 04, 12de Antwerps Kevertreffen Burcht ANVERS www.kevertref-hoeilaart.be 

Les 03 & 04, 10de Coxinelle Meeting terrain Seefhoek, Kerstraat, 2070 BURCHT, 0475.72.90.31      

ou  0471.60.34.44 

Le 04, Meeting VW aircooled 9310 MELDERT (Aalst)  0485.49.39.70 

Le 18, 4ème meeting à GOOIK   www.pareltreffen.be 

http://www.ladybugs-club.fr.st/
mailto:djvw03@hotmail.com
http://cox.fte2.org/
http://www.keverclub.nl/zeeland
mailto:Djvw03@hotmail.com
http://www.baja-keverclub.be/
http://www.50-jahre-typ-34.de/
http://www.belgiam-kitcar.be
http://www.limburgsekeverclub.be
mailto:randonnee@euro-ten.com
http://www.coccinelle.ch/
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Le 18, 6ème balade de JOLIMONT inscription avant le 13 septembre 064.22.91.49 

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

Le 24, vw magic vwair & watercooled Brusselsesteenweg 1785 MENCHTEM 

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

Le 25, Vintage Waasland Aircooled VW & Vespa Show & Cruise à SINT NIKLAAS 

www.vintagewaasland.be  069.56.09.67 ou 0476.29.50.76 

Le 25, 5de WCB coast run in WENDUINE  www.westcoastbugs.com 

Les 23, 24 & 25, la FBVA participera à l’événement SPA Six Hours sur le Circuit de SPA  

 

 

OKTOBER 2011 

 

Le 16, WOLUWE St       

LAMBERT, bourse jouets 

s h o p p i n g  c e n t e r     

02.771.20.45 

 

 

NOVEMBER 2011 

 

Le 13, Bourse de Véhicules 

Anciens , Oldtimerbeurs au 

casino de SPA  087.47.40.44 

ou 087.79.53.53 

Le 20, WOLUWE St       

LAMBERT, bourse jouets 

s h o p p i n g  c e n t e r     

02.771.20.45 

Le 27, 5de Volkswagen       

M i n i a t u u r b e u r s  Z a a l           

Telex-Kerkhofweg 2, 

9 7 7 0  K R U I S H O U T E M   

www.vwluchtpompers.be 

 

 

DECEMBER 2011 

 

Le 18, dernier dimanche 

avant Noël, 4ème Parade     

Lumineuse, Balade de VW   

décorées de lumières de 

Noël. 0476.84.32.80 ou 

0474.61.85.73 

 

Guy Spitaels 

http://insanezombies.skynetblogs.be/
mailto:wermos@hotmail.com
http://www.vwluchtpompers.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 découvrable de 1961, origine allemande,           

immatriculée ancêtre belge, petits feux, roulante mais à 
restaurer, nouveaux freins, rotules de direction + 2 pneus, 

pourrie aux endroits habituels, 2500€  0479.739.152 

 VW Cox 1958 à flèches, très bel état, prix 7850€, 0472.85.45.84 
 VW Cox découvrable 1967, train avant puma, moteur 1641cm³ Jante 

style porsche pneu neuf  prix 7500€ d.gavois@laposte.net 

 VW Cox 1200, 1961, parfait état, 6750€, 0498.121.471 
 VW Buggy Deserter, mai 1971, 6800€,  3300 Hakendover,  

0476.708.947 

GEZOCHT 
 

 Pour Vw Ovale 54 aile avant droite avec le "petit tube" 0478.905.153 

 châssis VW SPLIT de 1948 à 1953, avec ou sans papier, bon état,  
071.35.16.53 ou 0476.84.32.80 

 Moteur 1300cm³, 0478.57.29.09 

 http://www.youtube.com/watch?v=XwwL8QUc8fc 
 Tapez "vw kafer auf schienne" sur Google  

 http://www.meyersmanx.com 

 http://barndoor.dk 
 http://www.vwshows.com 

 http://www.wolfsburgwarehouse.com 

 http://www.sunstartoys.com 



VW-trein in Wolfsburg : het is te noteren dat, zoals alle           

toeristische treintjes deze regelmatig van kleur veranderden van 

een seizoen naar de andere, dit om het idee te geven dat het 

treintje “nieuw” was. 

Blankenberge : Aquarama  

Freundenstadt – Schwarzwald : Zwarte 
Woud : dit een een regio waar er veel     
kuurorden bestaan met spa’s. Spijtig genoeg 
geen gegevens over de koetswerkenma-
kers !  

Bad Reichenhall : een actuele 
versie van dit treintje is nu     
getrokken door een Unimog met 
de vorm van een locotmotief. 

Eric Lebrun 


