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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 
 

 

 
 

:   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, 

 

 

 

De onderwerpen van dit Info  zijn interventiewagens (ziekenwagen en brandweer), 

breed onderwerp,en het andere is “Uitstapjes”, daar onze vrienden Fabrice VILAIN 

en Geoffrey SPITAELS over hun uitstapjes, de ene naar Bad Camberg en de andere 

in de Champagne-streek geschreven hebben.  Daarvoor hebben zij elk 100 € ontvan-

gen zoals beslist tijdens de laatste algemene ledenvergadering. 

B 1 :      Voorblad. 
B 2 :      Clubgegevens. Publiciteit. 
B 3 :      Woord van de Voorzitter. Inhoud. Volgende onderwerpen. 
B 4 aan 9 :   Hulpverleningswagens en interventiewagens : De ziekenwagen 

Fabrice Vilain - Guy Spitaels - Flat4ever. 
B 10 aan 11 :  Uitstap : Week-end in de Champagne-streek  Geoffrey Spitaels. 
B 12 aan 13 :  Uitstap : Bad Camberg   Fabrice Vilain. 
B 14 en 17 :   Brandweer   
B 18 :     Miesen - VW-ziekenwagens   Stef Tourné – Raymond Messelier. 
B 19 :     Resultat wedstrijd "Groeten uit …". 
B 20 :    Wat techniek : de batterij. 
B 21 en 22 :  Evenementen - kalender. 
B 23 :    Aankondigingen en internet . 
B 24 :     Afbeeldingen. 

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 115 : De VW-publiciteiten                                                                  Binocle Info 116 : De VW-rallies. 

               riquet.lebrun@skynet.be 

Claude. 
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Eerst en vooral wens ik hier Fabrice 

Vilain en Guy Spitaels te bedanken 
want zonder hun documenten had ik 

dit Info niet kunnen klaarkrijgen. 
 

Het is inderdaad zelden dat er     
documenten bovenkomen op     

beurzen en deze wagens zijn ook 
niet courant te vinden, daar zij in 

kleine hoeveelheden geproduceerd 
werden. Zo’n boekje uit de produc-

tietijd van die wagens of zelfs de 

wagen zelf is geen voorkomend   
geval en er werd mij verteld dat een 

zelf één van onze leden zo’n auto 
bezat. 

 
In de reeks van bedrijfswagens 

“Type 2” zijn er verwonderlijk veel 
versies gemaakt.  De fans van dit 

type VW’s hebben een ruime keuze 
tussen de Samba, brandweer,     

p ick-up,  enkel of      
dubbele cabine,  

ziekenwagen enz.   
D e  v e r z i e 

“Ziekenwagen” 

is reeds vanaf 
het prille be-

gin van de 
t y p e  2   

voorgesteld 
g e w e e s t .  

Reeds in 
1951 werd 

die opgeno-
men in het  

o f f i c i e e l        
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c a t a l o g u s  v a n     

Volkswagen, en hierop 
werden ook vele   

technische snufjes   
gebruikt die men pas 

later op de VW        
bedrijfswagen zou 

kunnen terugvinden. 

Net zoals de Hebmüller 

cabrio of de type 27, 
werd de ziekenwagen 

niet door Wolfsburg 
geproduceerd maar 

wel door  koetswerk-
maker Miesen.  Bussen 

werden hem geleverd 
en Miesen zorgde voor 

de nodige aanpassin-

gen.  Een beetje zoals 
Hebmüller voor de   

cabrio tweezitter, VW 
levert de basissen en 

Miesen past aan     
conform een lastenko-

hier opgesteld door 
Volkswagen AG. 

Originele tekst (in het Frans) : neem gerust een bril… 
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De eerste prototypes van de “Ziekenwagen” werden uitgewerkt 

maar op basis van de kever.  Het was een  pick-up waarmee men 
een gekwetste kon vervoeren op een soort ligbed, maar met een zeer hoge 

laaddrempel. 
 

De eerste prototypes van de Combi-ziekenwagen moeten allereerst het  
probleem oplossen van het achteraan geplaatste motor. Langs waar moet 

de zieke binnen ?  Door de zijdeuren : te smal en niet gemakkelijk voor de 
dragers en gevaarlijk voor de gekwetste. De oplossing die gevonden werd 

was van de proporties van de achterdeur te veranderen. Dit bracht met zich 
mee dat de eerste modellen typisch waren en niet meer bij de “barn 

doors” (grote achterklep die toegang gaf naar de motor, maar ook aan het 
reservewiel een aan de opening om de tank te vullen) behoorden. 

VILAIN Fabrice 
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Dus de eerste ziekenwagens hadden 
reeds in 1950 een achterdeur die pas 

op de rest van dit gamma toegepast 
worden. 

- Laaddrempel verlaagd. 

- Reservewiel achter de voorbank. 
- Tankvulling door een opening in 

vorm van een hoefijzer. 
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E e n  l i c h t     

bovenaan met 
e e n  r o o d 

kruis, achter-
uitlichten kwamen bij 

de standaarduitrusting 
bij. 

 

Een andere bijzonder-
heid was de verluch-

ting.  Een busje, en in 
het bijzonder het   

achterste gedeelte, is 

wel een plaats waar er 
weinig lucht is.  Om 

daaraan te verhelpen, 
en om de zieken in 

goede conditie te  
houden, werden er op 

een prototype twee 

openingen op het dak 
geplaatst. 

Vanaf 1952 zal deze 
een worden, met een 

speciaal design om 

waterdicht te zijn. 
Een schuifvenster 

maakte een afschei-
d i n g  t u s s e n            

bestuurder en zieke.  
Een oproepsysteem 

liet de zieke de      

moge l i j k he i d  de      
begeleiders op te   

roepen. 
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Het achterste gedeelte 

kon, mits specifieke 
aanpassing, twee zie-

ken op twee ligbedden, 
die op caoutchouc wiel-

tjes gemonteerd waren 
in die langs de achter-

klep konden binnenge-
reden worden. De deur 

ging naar beneden bij 
opening en was door 

een sterke driehoeksys-

teem weerhouden, daar 
deze het gewicht van 

het bed en de zieke 
moest dragen. 

H e t 

eerste 
ligbed 

kwam 
a a n 

d e 
overkant van de         

zijdeuren (die kon men 
opendoen met de voet).  

Een tweede kwam     
ernaast nadat een plank 

op de gepaste plaats 

kwam naast het zitje 
van de begeleider die 

dan kwam zitten met 
zijn rug naar de baan. 

Een gekwetste kon ook 

in een aangepaste   
m e d i s c h e  s t o e l        

vervoerd worden.  Men 
kon dus in totaal drie 

gekwetsten en twee  

begeleiders, plus de  
bestuurder vervoeren ! 

FLAT4EVER  
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’t Is door een zonnige  

vrijdag namiddag, dat we 

met onze vrienden    

Fabrice en Myriam, 

naar de Champagne-

streek vertrokken 

zijn om die te 

ontdekken, en 

dit tijdens de 

1ste Meeting 

v a n  d e 

“Original Flat 

Four Driver 

Club”  van 

Frankrijk.  Deze club heeft als 

Voorzitter, onze vriend Rémi     

Dargegen.  Wij zijn vertrokken met 

twee wagens, mijn bril, alsook de 

zeer mooie Karmann 1958 van    

Fabrice, en rond 17 u waren we in 

Chalons-en-Champagne, waar de 

samenkomst was, in niets anders dat 

de zeer mooie tuin van Remi’s ouders. 

 

Op zaterdag morgen, na een uitgebreid     

ontbijt, die door onze gasten werd           

voorbereid, zijn wij met 25 auto’s vertrokken 

(de ene mooier als de andere) : Hebmüller, 

bril, ovalen, Karmann, split combi en andere Porsches 356 voor een rondrit van 150 km op de “Weg 

van de Champagne”, deze weg zal ons toelaten de zeer mooie streek en het mooi landschap van de 

Champagne-streek te leren kennen. 

 

Wij hebben de kans gehad om de kelders van Taittinger te bezichtigen waar een fantastisch aantal en 

flessen  te  zien  was en  ook een  kleinere  producent “Bereche & Fils”  met  elke  keer   een  degustatie   
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natuurlijk ! Nadien zijn wij teruggekeerd naar Chalons waar een lekkere 

maaltijd klaarstond, met goede flessen van de kelder van de vader,       

François, die een grote wijnkenner blijkt te zijn ! 

 

Op zondag- morgen had Remi een wandeltocht voorzien van      

50 km die ons naar het oude circuit van Gueux bracht, waar een 

o l d - t i m e r meeting alle-merken was georganiseerd.  Het was de kans voor mij 

een volle- dig achterlicht van een ’49 te vinden !  François stond op ons te wachten 

met sand- wichen, fruit, eigengemaakte gebakjes, alsook met nog enkele goede 

flessen ! 

N a d a t wij ook flessen water meegekregen hadden voor onderweg, moes-

ten we vaststellen dat het tijd was om de terugweg aan te vangen. 

 

M e t deze enkele lijnen, wou ik nog de familie Dargegen bedanken 

o m hun perfecte organisatie, alsook voor hun onthaal en grote 

vrien- delijkheid, dat alles heeft ertoe bijgedragen om van dit 

week- end een zeer aangename mo-

m e n t te maken, tussen vrien-

den, en met zeer mooie     

wagens.  Bravo en 

tot volgend jaar ! 

Meer foto’s op volgende sites : 

http://www.coxlessinoise.be/phpBB2/viewtopic.php?t=14407 

http://ofdc.forumactif.net/t401-champagne-2011-f 

Geoffrey Spitaels 

http://www.coxlessinoise.be/phpBB2/viewtopic.php?t=14407
http://ofdc.forumactif.net/t401-champagne-2011-f
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http://www.youtube.com/watch?v=TKAW4pwT9_0 

http://www.youtube.com/watch?v=VZX8PUKrerM 

2011 

Bad Camberg is een onmisbaar evenement wat be-

treft Vintage VW’s aircooled ! 
Het is om de 4 jaar georganiseerd, en het is ook no-

dig om zich op tijd aan te melden, daar de plaatsen 
beperkt zijn. 

Zijn alleen toegelaten : 

-  kevers tot augustus 1958 (t.e.m. ovalen) 
- dit jaar waren de combi splits beperkt tot de 

“barndoors” (dus met grote achterdeur - schuur-
deur - en geproduceerd tot 1959) ; 

- voor de Karmanns alleen de “lowlights” waren toe-
gestaan (tot augustus 1959, 1ste serie, erkenbaar 

aan de kleine achterlichten, lagere voorlichten en 

tweedelige luchtinvoer 
- andere wagens die ook mochten meedoen : specia-

le koetswerken (Rometsch, Danhauser, Hebmüller, 
enz…) 

- ook niet te vergeten uit de zwarte periode “ des 

krieges” : Kübelwagens en Schwimmwagens. 
Zodra ik gehoord had dat de inschrijvingen mochten 

gebeuren, heb ik mijn Karmann lowlight aangemeld 
(hiermee had ik al aan andere samenkomsten in 

Duistland meegedaan : Hückeswagen en Hessisch 
Oldendorf).  Mijn Karmann werd in 1958 in België 

gemaakt, en ik heb er een Mag-compressor op ge-

monteerd.  Dit alles maakt dat het een zeer goede 
wagen is om een lange afstand reis mee te maken 

is.  Het is ook mijn geliefde wagen uit mijn collectie. 
Vooraleer ik vertrok had ik dus een onderhoud ge-

maakt en vastgesteld dat de remmen vooraan niet in 

orde waren. Ik heb dus de remmen van een Porsche 
356 vooraan ingebouwd. 

Op donderdag ben ik dus tot bij BBT gereden waar 
men Bob zijn nieuwe hangars kon bezoeken en waar 

iedereen van de WC’s en stortbaden konden gebruik 

maken.  Een buffet was er ook waar iedereen kon 
van genieten. Hij organiseerde ook een rit om geza-

menlijk naar Bad Camberg te kunnen gaan.  Wij 
hadden ook de kans zijn privé-collectie en al zijn 

schatten te kunnen zien. 
Hierbij wens ik nog eens Bob te bedanken voor zijn 

organisatie en voor zijn ontvangst. 

Na een te korte nacht, vertrek in groep, rond 10 u, 
met een road-book die ons gegeven werd. Pas on-

derweg begon het te gieten en te onweren. Wij za-
gen ineeens bijna niets meer en het water kroop 

langs alle dichtingen in de auto’s. De autoweg leek 

op een riviertje, en men moest heel langzaam rijden 

} Juist om het genot van oren en ogen ! 
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 met de schrik aan de maag ! 

Nadien ook nog een opstopping : een 
vrachtwagen was in panne gevallen in 

een zone waar er werken waren : één 
uur wachten ! 

Maar nadien kon ik toch eventjes optrek-

ken met een paar andere wagens die ingeschreven 
waren voor de “oldspeed challenge”.  Achteraf, zijn 

wij tussen Keulen en Bad Camberg via kleine wegen 
gereden.  Rond 15 u 15 was ik aangekomen.  Er wa-

ren al een zeker aantal buitenlandse auto’s aanwe-
zig. Inschrijven, kassa, souvenir-pack ontvangen  en 

dan gaan parkeren bij de Karmann’s  De Duitsers 

hebben graag orde, dat weet iedereen, en alle auto’s 
zijn dus per soort geparkeerd ! Dit maakt dat het 

uitzicht mooi zal worden. 
Met mijn vrouw gaan wij dan eventjes rond, daar 

iedere deelnemer stukken mee heeft.  De prijzen 

liggen nogal hoog, maar men kan er stukken zien die 
we nooit gezien hadden en ook buitengewone op-

ties ! 
Men kan er ook zeer mooi gerestaureerde auto’s als-

ook auto’s “in ongerestaureerde staat” zien.  Men 
zou denken dat we in andere tijden gekomen zijn. 

Na ons eerste wandeling komt de rest van het kon-

vooi aan. 
Wij zetten ons tent dan op aan de kant van het ter-

rein daar wij niet gereserveerd hadden, samen met 
Pintal, Cajo, die uit de  Ardennen en de Geert. 

Op zaterdag morgen : ook regen ! En dit zal duren 

tot 16 u.  Wij lopen dan wel rond, kopen hier en 
daar wat, maar de regen zal ons verder vergezellen. 

Nadat, kalmeert de regen zich en we kunnen toch 
van aperitiefje en barbecue genieten en er wordt tot 

laat in de nacht gebabbeld. 

Op zondag is het weer iets beter, maar rond 15 u 
beslissen we samen met Pintal, Cajo en de Geert de 

terugweg aan te vangen.  Dit gebeurde zonder pro-
blemen. 

En nu waar wachten tot binnen 4 jaar om zo’n mooie 
meeting opnieuw mee te maken ! 

Fabrice Vilain 
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Bij de brandweer is er een ruim gebruik    

geweest van de laadcapaciteit van de VW-

bus  om van alle materiaal te vervoeren. 

Deze diende o.a. om 

p o m p e n ,                                               

s l a n g e n , e n 

Bad
 C

am
ber

g 2011 

personeel.   

De beelden die hier volgen spreken van zich-

zelf.  Tot onze spijt hebben wij  geen specia-

list gevonden van brandweermateriaal om 

wat meer uitleg te verstrekken. 
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Raymond Messelier 

 

Englebert   Magazine Mars-Avril 1949 
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Uitgave 2011 
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ANTWERPEN 

PRENTKAART N
r 3 
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SPITAELS Guy (B
ongo vin 
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ils) 
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U een goed ontha

al en 

een goede gezondheid. 
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2012 ! 
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2 X 
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Tot onze spijt hebben wij de kans niet gehad dit artikel te 

vertalen.  Wie voelt zich geroepen ? 
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SEPTEMBER 2011 

 

Les 02, 03 & 04, VW Action (GB) www.vwaction.co.uk  

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 

Les 03 & 04, Passion cox 2011 AUBY (France 59) www.passioncox.com 

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

Les 09, 10 & 11, VW type2 Vanfest Engeland www.vanfest.org 

Les 10 & 11, Rétrotacots MONS Expo Gsm 0475 67 08 24  

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

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 

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

Le 24, vw magic vwair & watercooled Brusselsesteenweg 1785 MENCHTEM 

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

Le 25, Meeting aircooled VW 59193       
ERQUIGHEM-LYS ( France ) 

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 

Le 25, 4ème concentration de cox et 

dérivés VILLERS-DEUX-

EGLISES  

 

 

OKTOBER 2011 

Evenementen – Kalender 

http://www.vwaction.co.uk
http://www.passioncox.com
http://www.vanfest.org
http://insanezombies.skynetblogs.be/
mailto:wermos@hotmail.com
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OKTOBER 2011 

 

Le 16, WOLUWE St 

LAMBERT, bourse 

jouets shopping cen-

ter     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 shopping    

center     

02.771.20.45 

Le 27, 5de Volkswa-

gen Miniatuurbeurs 

Zaal  Telex-Kerkhofweg 2, 9770 KRUISHOUTEM   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://www.vwluchtpompers.be


 

23 

 

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 Cox Split, 1953, très bel état, moteur remis à neuf, 

12500€, 04.227.42.70 le soir, paul.rorive@gmail.com 
 VW Cox 1200, 1966, complètement démontée, 1800€, 

03.544.14.58 

 VW Cox 1303, très bon état, 3000€, geopintal502@hotmail.com, 
0476.84.32.80 

 VW Cox 1303, 5400€, 0494.35.09.10 Dimitri.  

 Camping car, très bon état, léger, idéal pour split ou ovale, très    

spacieux, pratique et facile à monter, 650€, geopintal502@hotmail.com,     
0476.84.32.80 

GEZOCHT 
 

 Notice d'entretien de mars 1954 en français, 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 

 Pierre Depireux recherche Buggy Vanclee en excellent état ou à      
restaurer. Paie cash. Faire offre sur mon e-mail: pierre@depireux.info. 

 http://www.retrolalouviere.be 
 http://www.kaeferschluessel.de 

 http://www.oldbug.de 

 http://meetingsvw.free.fr/vintageclassique 
 http://karmann1952.de 

 http://www.pre67vw.com 

 http://www.follettmotors.com 

mailto:paul.rorive@gmail.com
mailto:pierre@depireux.info
mailto:pierre@depireux.info
mailto:pierre@depireux.info


 

 

 

 

 


