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Lambretta Club Belgium 

Redactioneel 
 

P rimavera, Primavera, Primavera. 
Is niet alleen een model van vespa, maar ook het mooie 

Italiaanse woord voor lente. 
De lente is sinds 21 maart een feit. 
De bomen komen in knop, de paasbloemen steken hun mooie 
gele hoofdje boven en de banden van onze Lambretta worden 
bijgepompt. 
Hier en daar zijn er al enkele rondritten en andere overwegen 
om dan toch die koop van hun leven te doen, hé Jos. 
Wij, Kurt, Sam en Christophe, gaan terug dit jaar terug onze ui-
terste best doen om van 2006 een geslaagd scooterjaar te maken. 
Het eerste cadeautje heb je al ontvangen. In samenwerking met 
Leaseplan België hebben we er kunnen voor zor-
gen dat onze leden veilig de straat op kunnen. 
Bedoeling van dit fluovestje is “ laten zien en ge-
zien” worden. Met “laten zien” bedoelen we, pro-
beer je club kenbaar te maken aan de buitenwe-
reld. Waarschijnlijk zijn er nog mensen daarbuiten 
die nog niet op de hoogte zijn van onze fantasti-
sche club. Wie weet heb je wel geluk en komt er 
iemand naar je toe, die nog iets van Lambretta  in 
zijn kelder staan heeft. 
Ja ja, dromen zijn bedrog, maar wie houdt er ons 
tegen. Waar je alvast ook al mag van dromen is de jaarlijkse 
LCB rondrit. Dit jaar heeft deze plaats op 13 mei, in de Vlaamse 
Ardennen, meerbepaald te Nukerke ( tussen Oudenaarde en 
Ronse). 
Ik kan alvast een tipje van de sluier oplichten door te zeggen dat 
het een gevarieerde rit zal zijn, langs mooie vergezichten en pit-
toreske dorpjes. 
Mij rest je enkel nog te zeggen, veel leesplezier en tot op de 
rondrit 

Ciao! 
Informatieblad van de Belgische 
Lambretta Club. 
Ciao! wordt 3 maandelijks uitge-
ven in een Franstalige en Neder-
landstalige versie. Alle leden, 
sponsors en internationale clubs 
ontvangen een gedrukt exem-
plaar. Niet leden kunnen een 
exemplaar aankopen of de elek-
tronische versie raadplegen op 
de website. 

Raad van bestuur: 
Voorzitter: 
Kurt Lingier 
Pinksterbloemstraat 1 
B-8470 Gistel 
+32 (0)495 246786 
kurt@lambretta.be 
 
Secretaris/Penningmeester: 
Christophe De Mil 
Holandstraat 3 
B-9681 Nukerke 
+32 (0)494 560918 
christophe@lambretta.be 
 
Public Relations/FR translation: 
Sam Bellomo 
rue Malgarny 74 
B-4420 Tilleur 
+32 (0)485 582815 
sam@lambretta.be 
 
Rekeningnr: 979-6161146-02 
IBAN BE32 9796 1611 4602 
BIC ARSPBE22 
Voor publiciteit in dit blad con-
tacteer Sam Bellomo. Speciale 
tarieven voor clubs en vzw’s. 
Leden hebben recht op een gratis 
zoekertje. 
Lambretta Club Belgium kan 
niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor de inhoud van deze 
publicatie. Overname van in-
houd is enkel toegestaan mits 
schriftelijke goedkeuring. 

CHRISTOPHE DEMIL 
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Golden Special ‘66 project. 

O m te beginnen een over-
zicht van de motor reno-

vatie. Zoals te lezen stond in mijn 
posting van 12/12/04 in het Lam-
bretta forum op de website, (zie 
ook http://www.lambretta.be/
li150special/li150special.htm) had 
ik bij het uiteenhalen van de motor 
een aantal problemen vastgesteld. 
De bovenste kettingspanner was 
voor een groot deel uitgesleten, 
een aantal metaal deeltjes kwam 
eerder reeds mee met de vuile olie. 
Waarschijnlijk werd de ketting 
niet mooi opgespannen en is de 
spanner zo ingesleten geraakt. Op 
zich geen probleem een ketting-

spanner is eenvoudig te vervan-
gen, er werd een modern exem-
plaar voorzien met een nylon slijt-
laag. Bij de versnellingsbak waren 
er ernstigere problemen: de meta-
len plaat die de versnellingbak af-
sluit was deels losgekomen, niet 
tegenstaande ze met 6 bouten en 2 
paspinnen vastzit. Tussen de tand-
wielen zat er een stukje aluminium 
geklemd maar toch werkten de 
versnellingen nog, allicht was dat 
een oorzaak van het loskomen van 
de versnellingbak plaat. In deze 

plaat zit ook een lager voor de 
achteras, overdreven speling op 
het achterwiel kan een symptoom 
zijn dat deze plaat aan het losko-
men is. Niet verder rijden maar 
nazien is dan de boodschap. Bij 
deze motor was er dus, heel moei-
lijk te herstellen, schade opgetre-
den. De draad van de 6 bouten en 
de gaten van de paspennen waren 
te ver uitgesleten. Vandaar dat ik 
opteerde om gebruik te maken van 
een ander donor blok, ook van een 
150cc. 
Dit blok werd na demontage volle-

dig geparelstraald aan de buitenzij-
de om het aluminium terug mooi 
te krijgen. In plaats van de oude 
cilinder te herboren had ik geko-
zen om een Mugello kit (van Tino 
Sacchi) te monteren. Dit is een ci-
linder met geoptimaliseerde poor-

Zoals beloofd (Ciao! nr 12 
van juli '05) hier het twee-
de deel van de Special 
renovatie. Een blik op de 
FOTO volstaat om een 
idee te krijgen van de toe-
stand vooraf. Alhoewel ik 
deze motor nog aan de 
praat gekregen had; was 
ze toch dringen aan reno-
vatie toe. 

KURT LINGIER 

Na meer dan 10 jaar in de schuur te staan, komt de Special terug op straat. 

• www.lambretta.be 
Enkele maanden terug was er een verslag van de Euro Lambretta 2005 op de Oostenrijkse satelliet TV 
tijdens een automagazine. Je kan die video van een aantal minuten opnieuw bekijken via onze website, ga 
naar het Forum in de rubriek Euro Lambretta 2005. Paul, een lid van LCB alsook een aantal mensen van 
LCN komen er heel duidelijk in beeld. 
• www.dutchscooterforum.nl 
Sedert enkele maanden hebben ze in Nederland er een nieuw klassiek scooterforum bij. Lambretta en 
Vespa komen er uitgebreid aan bod alsook een aantal andere merken.  ■ 

Lambretta around the world 
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ten, volledig in aluminium (betere 
warmte afvoer) en met een boring 
voorzien van een praktisch onver-
slijtbare chroomlaag. De boring is 
64mm en de slag blijft 58mm wat 
een capaciteit heeft van 186cc. Om 
deze optimaal te laten presteren 
dienen de transferpoorten in het 
motorblok aangepast te worden 
aan die van de onderzijde van de 
cilinder. Met een aluminium frees 

op een dremel lukt dat aardig. De 
originele cilinder kop werd wat 
uitgedraaid in overeenstemming 
met de boring van 64mm. De pis-
ton 
heeft 
binnen 
een 
ope-

ning van 
22.70mm 
tussen de 2 
aspunten. 

Door gebruik van een Yamaha 
DT175 piston naaldlager 
(20x22x16mm tov.de standaard 
20x20x16mm) kan vermeden wor-
den dat de lager te veel zijdelingse 
speling heeft, dit zonder gebruik te 
maken van de kwetsbare piston 
shims (speciale rondellen die tus-
sen op de piston as komen tussen 
piston en lager). Op de foto van de 
deels afgewerkte motor is de nylon 
ketting spanner te zien. 

Overbrenging 
De Special (Pacemaker) versnel-
lingsbak wordt als een van de bes-
te gespreide beschouwd, wat ze 
bijzonder gelieft maakt bij de ra-
cers. Deze heeft een eindoverbren-
ging van 5.64 in 4° versnelling 
met de standaard tandwielen 
15/46. Met de betere prestaties van 
de Mugello kit werd ook de eind 
overbrenging wat verhoogd er 
werd 16/46 tandwielen gemon-
teerd. Dit geeft een eindoverbren-
ging van 5.29 in 4° versnelling. 
Op de website 
www.scooterhelp.com kan je trou-
wens een ‘gearing calculator’ te-
rug vinden om deze cijfers te laten 
berekenen. Met de originele, reeds 
uitgerekte ketting was er geen pro-
bleem om het groter tandwiel te 
monteren. 
Ook zie je de nieuwe krukas. Er 
werd geopteerd voor een GP 
krukas dewelke een sterker uitein-
de heeft aan de vliegwiel zijde. De 
originele ontsteking werd vervan-
gen door een elektronische 12V 
variant aangevuld met een Imola 
Electronic Timing Adjuster. Deze 
ETA zorgt ervoor dat het ontste-
king tijdstip vertraagd wordt bij 
hogere toeren. In vrijloop op 1000 
tr./m is het deze bv. 21° en bij 
6000tr./m 15°. Dit optimaliseert de 
verbranding en beperkt de kans op 
schade. Deze elektronische vlieg-
wielen zijn meestal van het GP-
type vandaar ook de keuze de 
krukas. Bij de montage van de 
krukas deed zich ook een pro-

bleem voor: na het aanspannen 
van de bout in het voorste tandwiel 
bleek de krukas te blokkeren. Te-
rug demonteren was de bood-
schap. De oorzaak was een te dik-
ke dichting. Deze nieuwe dichting 
was 1.1mm dik, een exemplaar 
van 0.8mm was voldoende om de 
fout te corrigeren, een detail maar 
genoeg om problemen ter veroor-
zaken. Deze dichting komt over de 
lager aan de ketting kant vooraleer 
de afsluitplaat erop gevezen wordt.  
Het spreekt voor zich dat ook alle 
lagers, oliekeringen, dichtingen, 
rubbers en silentblokken vervan-
gen werden. Ook werden de mees-
te bouten en bevestigingen op-
nieuw verzinkt voor zover ze niet 
vervangbaar waren door inox vari-

anten. Bovendien werden ook de 
koppelingsplaten vervangen. Om 
het schakelen van versnellingen zo 
optimaal mogelijk te laten verlo-
pen zonder speling, werden ook 
het draaipunt op de motor, waar de 
2 kabels toekomen, en het verleng-
stuk vervangen, deze waren te ver 
versleten. Mede door gebruik te 
maken ‘friction free’ kabels die 
voorzien zijn van een nylon bin-
nenzijde, verloopt het schakelen 
nu heel vlot en aangenaam 
Volgende keer het derde deel….■ 

Op deze foto is de aluminium cilinder 
duidelijk te zien. De kabelbundel zit 
hier nog niet op de goede plaats. Die 
hoort onder de silentblok te lopen. 
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SAM BELLOMO 

N adat ik de motor klaar 
had, moest de scooter nog 

geschilderd worden. De vorige ei-
genaar had het werk voorbereid en 
had het kader en een zijpaneel ge-
metalliseerd. Ik ben absoluut te-
genstander van metallisatie. Het 
procédé is weliswaar onschadelijk 
maar eens de stukken gemetalli-
seerd, het is zeer moeilijk om er 
reparaties op uit te voeren. De vo-
rige eigenaar had waarschijnlijk 
niet gezien het dat chassis kleine 

barstjes vertoonde. 
Na het zandstralen heeft de anti-
roest laag deze gebreken blootge-
legd. Het lassen heeft niet veel 
verholpen en het chassis vertoont-
nog altijd twee kleine barsten tus-
sen de zadels. 

Carrosseriewerk. 
Na het zandstralen en antiroest 
laag kwamen de opeenvolgende 
lagen van filler en surfacer. 
De laatste laag moet men grondig 
afschuren zodanig dat de carrosse-
rie een perfect, zonder putjes of 
gaatjes, oppervlak terugkrijgt 
(deze zijn te wijten aan roest en 
zandstralen). 
Hierop komt dan de eindlaag; de 
lang verwachte verflaag die op 
een goed afgewerkt oppervlak zo 
glad als een baby huid zal zijn. 
Samen met de carrossier, heb ik 

twee weken geschuurd, om de car-
rosserie zo glad mogelijk te krij-
gen. De carrossier heeft uitstekend 
gewerkt. Na zandstralen heeft hij 
de scooter meteen met een epoxy 
antiroest laag van kwaliteit behan-
deld. 
De laag die de carrossier aan-
brengt is de filler om de kleine 
gaatjes te dichten. Je kan het ver-
gelijken met een fijne plamuurlaag 
waar je heel de scooter mee be-
strijkt. 
Oorspronkelijk was de scooter 
blauw en grijs. Ik heb lang geaar-
zeld over het kleur van de scooter. 
Het chassis, de voorvork, spatbord 

en andere kleine onderdelen zou-
den in (origineel) gebroken wit 
geverfd worden (Grigio Landa 
8041; grijs volgens de lechler co-
des) maar voor zijpanelen, neus en 
stuur afdekkapje waren er in bij 
Innocenti verschillende kleuren 
mogelijk: 
 -Blue Inghilterra (blauw) 8031 
-Rosso Scuro-Armaranto (rood) 
8020 
-Verde Smerlado (groen) 8051 

In Ciao! nr 14 van janua-
ri kon je reeds het eerste 
deel van dit restauratie 
verslag lezen en hier 
volgt dan het tweede 
deel. 

Lambretta 150LD 1957 restauratie project deel2 
Hoe het voor mij allemaal begon. 

Zie je rode plekken? Dit is de antiroest laag. 

Hier zie je de hoe de laatste laag 
afgeschuurd wordt om eindelijk te 
eindlaag te verven op een vlak en 
glad oppervlak. 
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Om de knoop door te hakken, heb 
ik veel de foto's van scooters beke-
ken, op beurzen rondgeneusd, op 
het internet gesurft... en heb ge-
merkt dat er meer blauwe LD’s 
waren dan rode. Ik heb dan maar 

gekozen voor het lechler “Rosso 
Scuro” (8020) voor de zijpanelen, 
neus en het stuur afdekkapje van 
mijn LD. Nu nog 3 liter verf 
+verharder kopen en de carrossier 
kon aan het werk. 

Kom terug tot leven. 
Ik dacht klaar te zijn voor het eind 
van het seizoen maar het elektri-
sche deel van de installatie heeft 
mij parten gespeeld zodanig dat ik 
pas klaar was tegen het eind van 
de maand november en dat de eer-
ste rondrit pas in 2005 was. 
Nu, een jaar later na het afwerken 
van dit project, ben ik zeer tevre-
den over deze scooter. Na 1200 
km in 8 maanden gereden te heb-
ben is de scooter goed afgesteld en 
klaar voor de volgende seizoenen 
Deze winter wordt de motor uit het 
kader gehaald. De silentblocs van 
de motor hebben er de brui aan 

gegeven. (deze had ik niet vervan-
gen want ze zagen er nog goed uit) 
De scooter is eindelijk 100% af, ik 
kan rijden wanneer ik wil en kan 
mij volop wijden aan de restaura-
tie van mijn TV175 serie II of van 

een ander Lambretta die ik 
graag voor moeder de vrouw 
wil kopen (is eigenlijk maar 
een flauw excuus om een 
50cc te kopen voor mij maar 
ssst! dit blijft tussen ons). 
Tijdens dit twee jaar lang du-
rende project, heb ik ver-
schillende zogenaamde 
“NOS” accessoires gekocht 
voor de LD (NOS betekent 
New Old Stock en is Engels 
voor een origineel deel dat 

uit een of ander ouwe stock of kel-
der tevoorschijn komt). 
Ik mis nog een JAUGE dubbele 
legshield sierlijst. Als iemand dit 
of andere accessoires voor LD in 
zijn kelder heeft; laat het mij maar 
eens rap weten. 
 
Technische gegevens van mijn LD 
150cc Series 3: 
 
Productie: 113,853 scooters.1957-
1958 
Motor: mono-cylinder, 2-takt  
koeling: cylinder+windtunnel 
cylinderinhoud: 148 cc 
compressie: 6.5: 1 
pk/rpm: 6 @ 4750 
transmissie: 3 versnellingen  
1ère vitesse.: 12.9: 1 
2ième vitesse: 7.5: 1 
3ième vitesse: 4.75: 1 
smering: 6%(door Innocenti aange-
geven)  3% synthétic is al goed na 
rodage. 
carburator: Dell'Orto MA 19 B4 
choke: 19 mm 
main jet: 72 
throttle: N75 
atomizer: 255B 
starter: 75 (after engine no 8201) 
needle: D3 
needle position: no.2 
ignition  vis platinées  

ignition settings: 26 ° BTDC 
voltage: 6 volt 
max stator output: 6v - 27w 
wielen: 8" 
banden: 4.00 x 8 
S. max: 79 km/h 
Gewicht: 92 kg 

Conclusie: 
Wanneer ik begonnen ben met dit 
project had ik geen flauw idee van 
de kosten dat het allemaal teweeg 
zou brengen. 
Hieronder vindt je een kort over-
zicht van de kosten van zo’n 
nut’n’bolt restoratie: 
- Aankoop: € 800 
- Restauratie motor: € 560 
- Restauratie carrosserie: € 719 
- Accessoires: € 346 
Totaal: € 2425. 
Ik heb altijd de beste producten 
gebruikt Ik wou een full nut’n’bolt 
restauratie met N.O.S. en de beste 
producten (S.K.F. kogellagers, 
Max Meyer verf producten). 

(Vervolg op pagina 10) 

Eventjes mat zetten en herspuiten? 

De scooter zou tijdens de eerste we-
ken van juli 2004 geverfd worden en 
begin augustus begon ik dan einde-
lijk met het leukste deel: de scooter 
terug in leven brengen. 
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D e Vatje Sjoepappen, is 
een Vespaclub zoals vele 

clubs, waar vriendschap en plezier 
hoog in het vaandel staan. http://
vatje-sjoupappen.skynetblogs.be/ 
Is hun website als je wat meer 
over hen zou willen weten. Nu ge-
noeg reclame gemaakt. Een 

woordje over de rondrit. Awel zo-
als ik al had geschreven waren we 
met 3 vertrokken uit Ophasselt, 
om na een korte verbindingsrit van 
10 km aan te komen in Ninove. 
Het weer was gelukkig al een 
beetje uitgeklaard, want ’s mor-
gens ging er nog wat mist en was 
het alles behalve warm. 
Onze scooters waren er klaar voor, 
hoewel dat onze pa de zijne (Li 
175) toch in het begin wat kuren 
had. Waarschijnlijk iets in de ben-

zine, maar na wat sputteren en 
kreunen was het probleem al snel 
van de baan. Ikzelf had mijn trouw 
raspaard ( TV 175 serie 3) van stal 
gehaald en mijn oom zijn Vespa 
GS 200. Gezwind kwamen we aan 
in op de plaats van het vertrek, sla-
lommen tussen de talloze Volks-
wagen kevers en anderen oldtimer 
voertuigen. 
Gelukkig hadden ze voor ons nog 
een klein parkingske gereserveerd 
om onze tweewielers te plaatsen. 
Aan publieke belangstelling was er 
op dit moment zeker geen gebrek. 
Het eerste voorjaar zonnetje zorg-
de ervoor dat er een massa volk 
door de hoofdstraat van Ninove 
liep. Rond 13u30 zetten we onze 
machientjes ingang en vertrokken 
we richting Pajot-

tenland. Langs de 
valleitjesroute 
(http://users.pandora.be/
toujoursenete/Valleitjesroute.html) 
passeerden we in pittoreske dorp-
jes zoals Onze-Lieve-Vrouw- 
Lombeek en Gooik. Zeer mooie 
streek voor een zondagse wande-
ling of scooterrit. 
Met een sliert van 14 scooter (12 
Vespa’s en 2 Lambretta’s) hielden 
we na 30 km halt in een plaatselij-
ke taverne, waar de geuze en kriek 

specialiteiten van het huis waren. 
Na een drankje en een babbeltje 

zetten we onze toch verder om zo 
na een 20 tal km aan te komen op 
de plaats waar alles was begonnen. 
Het was een korte rit maar zeker 
geen vervelende rit. Het tempo lag 
redelijk hoog, wat soms het nodige 
vlieg- en stuurwerk met zich mee-
bracht. Al bij al zeker voor herha-
ling vatbaar en volgend jaar hope-
lijk met iets meer Lambretta’s. ■ 

Verslag Rondrit Ninove 
De eerste rondrit van het 
jaar 2006 ligt al achter 
ons. Samen met onze pa 
en nog een oom hadden 
we onze zinnen gezet op 
de rondrit ingericht door 
de plaatselijke Vespaclub 
van Ninove 

Op een koude voorjaarsdag. 

Wie heeft er hier geen geforceerde 
luchtkoeling? 

CHRISTOPHE DEMIL 
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Lambretta Club Belgium 

T-Shirt Balpen Stickers groot Stickers klein Legshield Banner 

100% katoen 150gr/
m² pre-washed 

size: M/L/XL/XXL 

Mooie bal-
pen, blauwe 

inkt, met LCB 
Logo 

6x Lambretta 
Club Belgium 

stickers 

24x kleine stic-
kertjes Lambretta 

Club Belgium 

Weersbestendige ho-
ge kwaliteit textiel 

met 2 span riempjes 

     

€ 9 (€ 7 LCB Leden) € 1 € 1  € 1  € 18 (€ 15 LCB leden) 
Prior verzending per post:  België tot 100gr.: € 1,04      tot 350gr.: € 1,56 
Europa tot 100gr.:€ 2.10     tot 350gr: € 4,90    (Aangetekend = + € 4,30) 

Bestel: Stuur een mail naar clubshop@lambretta.be, geef je bestelling 
door, aantal en maat. Niet vergeten om bij je e-mail je naam en adres bij 
te voegen, om later de stukken per post te ontvangen. Van zodra het be-

drag gestort is, mag je de bestelling verwachten. Het rekeningnummer is 979-6161146-02 

Clubshop 

Events worden gratis in de lijst opgenomen, stuur een mail. LCB is niet verant-
woordelijk voor de gepubliceerde gegevens.  Events 

13 mai 06 3° Belgium Lambretta Meet 

19-20 mai 06 Dirty Devils SC & Vulcans SC Dirty Weekender at Leopoldsburg 

2-4 jun 06 17th Euro Lambretta 2006 Issoire FR 

30 jul 06 BLC Ardennen rit, start uit Huy 

15-17 sep 06 Liège Scooterist Tribe Castle Run #2 Ch. De Tilff  www.weeked-sauvage.be.tf 

Lid worden? 
Nog geen lid van de nationale Lambretta Club? Wil je ook genieten van de talrijke voordelen zoals 
clubkorting, technische bijstand, hulp bij inschrijving, clubblad, rondritten, … schrijf je dan snel in. 
Het clubjaar start op 1 november en de jaarlijkse bijdrage bedraagt € 20. Bezorg je naam, adres en 
type scooter(s) per mail of brief aan de clubsecretaris en stort de jaarlijkse bijdrage (zie pag.3). Kort 
daarna ontvang je een confirmatie en kan je genieten van de talrijke voordelen. 

185gr. 15gr. 15gr. 10gr. 85gr. 
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De scooter is gerestau-
reerd met 97% N.O.S. 
stukken. 
Wanneer je aan een 
nut’n’bolt project begint 
moet je tijd hebben en de 
tijd nemen. 
Ik vond het leuk om ie-
dere maand wat geld te 
sparen om daarna achter 
stukken te gaan en zo 
stap per stap vooruit te 
gaan. Laat mij je deze 
raad geven: 
Zorg dat een scooter rij-
klaar is en begin dan met 
een nut’n’bolt project, je 
zal er veel plezier aan 
beleven en je zal tijdens 
het scooter seizoen mee 
kunnen rijden met je ander scoo-
ter! 
Ik weet wat deze scooter mij ge-
kost en ik weet ook dat er niet zo-
veel zou voor krijgen moest ik de 
scooter ooit verkopen. Maar daar-
voor heb ik de scooter niet geres-
taureerd, ik wou een mooi-ogende 
scooter waarmee ik zou kunnen 
rijden en plezier mee beleven. Nu 
kan ik op mijn gemak met mijn 
tweede restauratie project begin-
nen; mijn TV. Alhoewel, daarvoor 
zal ik eerst weer een beetje moeten 

sparen vooraleer ik de eerste stuk-
ken kan kopen. Dit volgende pro-
ject zullen jullie stap per stap kun-
nen volgen want in iedere Ciao! 
zal ik een artikel schrijven over de 
stand van dit project. 
Tot binnenkort! ■ 

(Vervolg van pagina 7) 

Na veel werk komt veel plezier 

Een aantal fel begeerde accessoi-
res om de LD mee op te smukken 



Verslag Custom Show Antwerpen 
Een organisatie van Whitewall productions. 

N u al 3 jaar na elkaar, 
maakte ook Lambretta 

Club België, onder het huidige be-
stuur, zijn opwachting op het Mek-
ka van de klassieke scooters. De 
avond voordien alles klaar gezet. 
Twee scooter op de aanhangwagen 
en de koffer vol andere spullen. 
Dit jaar hebben we gekozen voor 
mijn grijze Li 175 en mijn LD se-
rie 3. Sam zijn scooter was aan re-
visie toe en Kurt was spijtig ge-
noeg al bezet. (Zo een zonde op zo 
een heilige dag, maar het is hem 
vergeven). 
Alles verliep zeer vlot, bijna geen 
verkeer en de wegen mooi droog. 
Maar als een duiveltje uit een 
doos, begon het net voor Antwer-
pen hevig te sneeuwen. Eens voor 
de Kennedy tunnel lag de sneeuw 
al gauw 5 cm dik. Mijn enthousi-
asme was meteen een stuk minder. 
De avond voordien, beide scooters 
nog in de wax gezet en nu, een 
sneeuwscooter was er niks tegen. 
Iets later dan verwacht aangeko-
men in Berchem, gelukkig was het 
al gestopt met sneeuwen. De scoo-
ters van de aanhangwagen gehaald 
en het laagje sneeuw van het been-
schild geveegd. We waren zeker 
niet de enige die verrast waren van 
de plotselinge sneeuwval. Onze 
Duitse vrienden waren ook deels 
ondergesneeuwd. 

Eens in de zaal was ieder-
een door elkaar aan het 
lopen om alles tegen 10 u 
klaar te hebben. Onze 
stand voor dit jaar iets 
kleiner dan vorige jaren. 
Naast ons stonden de men-
sen van de Vespa Club 
Gent met een uitgebreide 
stand en daarvoor Lam-
bretta Club Nederland. 
Den eerste moment, waren 
we een beetje ontgoocheld 
in de oppervlakte van onze stand, 
maar eens alles op zijn plaats, wa-
ren we best tevreden van het be-
haalde resultaat. Er werd zelf een 
huiselijke sfeer gecreëerd met een 
tasje koffie en een koekje. 
Heel wat mensen kwam langs on-
ze club . Hier en daar werd er en-
kele T-shirts verkocht en nog wat 
andere kleine spulletjes. Wat mij 
en Sam meteen opviel, was dat er 
hele wat  mensen bezig zijn of 
gaan beginnen met restauratie van 
een Lambretta LD. De vragen be-
treffende restauratie en onderdelen 
werden ons langs de onze oren ge-
slingerd. Gelukkig konden we heel 
vlot en met een zekere fierheid alle 
vragen beantwoorden en dit in bei-
de landstalen. Ook hebben we 

mensen kunnen doorsturen naar de 
verschillende superdealers voor de 
nodig onderdelen. Je ziet maar, 
mensen helpen met hun hobby, is 
dit niet één van de reden waarom 
er een LCB bestaat. Hier en daar 
waren er zelfs mensen die van ons 
bestaan nog niet afwisten maar die 
waren volgens mij niet van deze 
aardbol. Kort na 16 uur werden de 
prijzen uitgereikt en één uurke 
daarna was iedereen al aan het op-
ruimen. De ideale periode om 
koopjes te doen, die ondergeteken-
de zeker gedaan heeft. 
Op naar editie nummer 8, volgens 
Jurgen op een andere locatie in een 
nog groter zaal. We kijken er al 
gretig naar uit. 
De Lambretta Club boys. ■ 

Zondag 5 maart. Is niet 
zomaar een doorde-
weekse zondag, maar 
de zondag van de 
Custom show in Antwer-
pen. Dit jaar editie num-
mer zeven. 

Lambretta Club Belgium 

CHRISTOPHE DEMIL 
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