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Lambretta Club Belgium 

Redactioneel 
 
2007 is op zijn einde en 2008 staat voor de deur. Als we een 
jaaroverzicht maken van 2007, is het vooral een jaar waarin de 
Lambretta scooter meer en meer op voorgrond is geweest. Met 
als kers op de taart de opnameclip voor de radiozender Q Music 
(een mooi verslag vind je verder in Ciao). 
 
In 2008 hopen wij als club verder uit te groeien, meer en meer 
mensen te bereiken die met onze geliefde scooter iets te maken 
willen hebben. 
 
Geniet van de feestdagen met vrienden en familie. 
 
Michel, Erwin, Kurt, Sam en ikzelf 
wensen jullie een fantastisch 2008 
toe. Vooral een goeie gezondheid en 
veel, heel veel scooterfun. 
 
Veel leesplezier en met de feesten, 
niet te zat maar wel zot. 
 
 
 
PS: voor de mensen die hun lidgeld nog niet betaald hebben, is 
dit een kleine herinnering. 
Voor het kleine bedrag van 20 euro ontvang je thuis ons tijd-
schrift “ Ciao”, leuk om toch up- to- date te blijven, tal van kor-
tingen bij de superdealers en vermindering bij de club events 

CHRISTOPHE DEMIL 

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: 
Michel Keusters 
Florent geverstraat 9 
B-2650 Edegem 
+32 (0)479 383432 
michel.keusters@lambretta.be 
 
Rekeningnr: 979-6161146-02 
IBAN BE32 9796 1611 4602 
BIC ARSPBE22 
Voor publiciteit in dit blad con-
tacteer Michel Keusters. Specia-
le 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. 
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merknaam “Innocenti” 

D e merknaam Innocenti 
zou dan geplakt moeten 

worden op Fiat’s concurrent van 
de Dacia Logan, een goedkope 
wereldauto van Renault dus. On-
langs gingen er ook al geruchten 
dat de nieuwe budgetauto van Fiat 
de naam Uno zou gaan dragen 
maar die kansen lijken dus sterk 
afgenomen. 
In België en Nederland kennen we 
Innocenti als auto-bouwer voorna-
melijk van de grappige kleine au-
tootjes die gebaseerd zijn op de 
Mini die hier van 1979 tot 1982 
leverbaar waren. Het Italiaanse 
Innocenti kent een zeer ongelukki-
ge geschiedenis en het merk heeft 
in het verleden ver-
schillende eigenaren 
gehad voordat het in 
1990 in handen kwam 
van Fiat. Innocenti be-
gon in 1960 met het 
bouwen van auto’s 
(een in licentie ge-
bouwde Austin A40), maar in 
1966 overleed de oprichter, Ferdi-
nando Innocenti, en werd in 1972 
het merk onderdeel van British 
Leyland en in 1976 onderdeel van 
De Tomaso. 
De auto maakt gebruik van tech-
niek van de Fiat Panda en neemt 
diens 1,1 en 1,2 liter Fire benzine-

motoren over 
plus de 1,3 
liter Multijet 
dieselkracht-
bron van 
1,25 liter in-
houd. Om 
meer interi-
eurruimte te 
creëren zal 
de wielbasis 
worden ver-
lengd. De 
belangrijkste 
carrosserievariant wordt een 5-
deurs combi. De productiekosten 
komen ver onder de 5.000 euro te 
liggen en Fiat zal zijn best doen 
om (ook) qua verkoopprijs de Da-
cia Logan duidelijk te onderbieden 
naar het succesmodel dat Fiat van 
begin jaren ’80 tot midden jaren 
’90 maakte. 

Uno 
In Brazilië rolt de originele, uit 
1982 stammende, Uno nog steeds 

van de band. Bud-
getmodellen zijn 
niet nieuw voor Fiat. 
Zo introduceerden 
de Italianen primair 
voor de Zuid-

Amerikaanse 
markt halverwe-
ge de jaren ’90 
de Palio. De sta-
tionvariant hier-
van is korte tijd 
in België en Ne-
derland te koop 
geweest en kan 

nog steeds in het verkeer worden 
gesignaleerd. Herkenningsteken: 
de van oranje in geel verkleurde 
richtingaanwijzers achter. Af-
wachten of wij deze auto op de 
Belgische wegen vanaf 2009 zul-
len kunnen tegen komen . Een 
stukje “Innocenti” leeft alvast ver-
der. ■ 
 

Althans dat suggereerde 
Fiat CEO Sergio Marchi-
onne tijdens het uitreiken 
van de InterAutoNews 
management awards. 

Fiat denkt na over terugkeer van 

ERWIN 
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O p 5 oktober plaatste ie-
mand van het productie 

huis Dr. Film een oproep op het 
Lambretta Forum, met vraag voor 
deelname met een Lambretta scoo-
ter in een reclame spot. Het zou 
een filmpje worden van 30 secon-
den in opdracht van Q Music om 
hun spaarvarkenactie te promoten. 
Na een aantal mails heen en weer 
was ik tot een akkoord gekomen 
voor een deelname. Er waren 2 
scooters gewenst: 1 scooter ging 
door een acteur en  actrice bediend 
worden, de tweede door mijzelf. 
Mogelijks heb je het spotje reeds 
gezien op tv, maar als het nog eens 
wil zien ga dan naar het Lambretta 

forum 
daar 
staat 
een link 
naar de 
spot en 
ook wat 
foto’s 
van de 
opname. 
Het sce-
nario 
was als 
volgt; 2 
Lambretta scooters tijdens een rit 
op een landelijke weg moeten 
plots halt houden omdat een span 
van varkens en het reuze Q varken 
de weg kruisen. 
Uiteindelijk werd 26 oktober als 
opname datum vastgelegd ook in 
functie van het weer uiteraard. 

Kasteel 
Inderdaad op 26 oktober was het 
een stralende dag maar wel flink 
koud om een ganse dag buiten te 
verblijven voor de 
opnames. 
De locaties voor de 
opname was te Ich-
tegem in de Kas-

teeldreef, een 
rustige plaats te 
midden van hoge 
bomen niet eens 
zo ver van mijn 

woonplaats. Toen ik zo rond 10h 
aankwam te Ichtegem hoorde ik de 
varkens reeds krijsen. Ze waren 
alvast begonnen met een paar 
‘takes’ te maken van de voorbijlo-
pende varkens. In het filmpje zijn 
er dat een 10-tal maar voor de op-
name waren dat maar 2 varkens. 
Achteraf werd dit in de montage 
gemultipliceerd. 
Het is wel eens de moeite om te 
zien wat er allemaal bij zo’n opna-
me komt kijken. Uiteindelijk is het 

resultaat een spot van 30 seconden 
maar de opname alleen al duurt 1 
dag, plus de voorbereiding en de 
montage achteraf. Voor de opna-

(Vervolg op pagina 6) 

KURT LINGIER 

Opname Q Music reclame spot 
Lambretta scooters fel beheerd bij de reclame makers 

Nog niet zo lang geleden 
had Sam meegewerkt 
met zijn scooter in een 
spot voor Electrabel (zie 
Ciao! nr. 19) en nu was er 
terug vraag voor een 
nieuwe spot waar Lam-
bretta scooters een be-
langrijk rol kregen. 
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me zelf zijn er heel wat mensen 
aanwezig. Camera en geluid men-
sen, regisseur, een paar assisten-
ten , een aantal personen voor de 
belichting, een styliste, een smink-
ster, 4 acteurs, nog een paar men-
sen voor allerlei zaken en ikzelf 
uiteraard. 
De eerste shot met de scooters was 
een stilstaande opname: we moes-
ten plaats nemen voor een groot 
groen doek die dwars op de straat 
stond. De camera achter ons en wij 
gebaren dat we verwonderd aan 
het kijken waren naar de voorbij 
passerende varkens. 
De tweede take was van 2 scooter 
die kwamen aangereden en plots 
hard moesten remmen. Dit werd 
toch 6 tal keer herhaald terwijl de 
ploeg op een beeldscherm de live-
opnames aan het volgen is. Elke 
scène zal trouwens telkens een 
paar maal herhaald worden totdat 
regisseur vind dat hij voldoende 
opnames heeft. Achteraf worden 
dan de beste shots geselecteerd om 
alles tot een mooi geheel aan el-
kaar te mixen. 
Intussen was het de beurt aan het 
reuze varken. Een polyester con-
structie op een aanhangwagen ge-
monteerd. Een acteur neem zijn 
plaats in boven op het varken in 
een positie net alsof hij ging 
paardrijden. De aanhangwagen 

wordt met de nodige mankracht 
een aantal keer heen en weer ge-
duwd over het kruispunt waar de 
scooters moesten halt houden. In-
tussen schreeuwt de ’bestuurder’ 
de longen uit zijn lijf. 

Quad 
Over de middag gingen we met de 
ganse ploeg lunchen in een nabij 
gelegen restaurant. Na de middag 
werd er een iets moeilijker scene 
ingeblikt. De twee scooters moe-
ten redelijk snel vlak achter een 
quad rijden waarop de cameraman 
had plaatst genomen. De bedoe-
ling was de scooters te filmen die 
kwamen aangereden net voordat 
ze moesten stoppen aan het kruis-
punt. We kregen de opdracht om 
ontspannen rond te kijken net alsof 
we met een mooi ritje bezig wa-
ren. Zeker niet evident, als je aan 
40km/u op een paar meter afstand 
achter een quad 
moet rijden, om 
dan plotseling  
te stoppen aan 
het kruispunt. 
Al bij al is dat 
goed gelukt, 
ook met het ac-
teurs koppel die 
samen op de LI 
serie 2 hadden 
plaats genomen. 

Met Sam zijn verhalen van acteurs 
met vallende scooters en krakende 
versnellingsbakken nog in het ge-
heugen, was ik er eerlijk gezegd 
niet gerust in. Ik had ook al snel 
aan de acteur gevraagd als hij al 
wel eens met hand versnelling ge-
reden had? Wel zo’n 10 jaar terug 
had hij ooit wel eens met een Dax 
van een vriend gereden, maar die 
Dax had geen koppeling….. Hm-
mm. Maar al bij al is dat goed ge-
gaan, boven mijn verwachtingen. 
Op het einde werden nog een aan-
tal sfeershots gemaakt bij de reeds 
ondergaande zon, deze beelden 
komen trouwens helemaal vooraan 
in de clip. Uiteindelijk is het wel 
een leuke en leerrijke dag geweest 
en werd er ook een onkosten ver-
goeding betaald voor de deelname.  
Zo zie je maar dat er een stevig 
interesse is voor de klassieke Lam-
bretta scooter. ■ 

(Vervolg van pagina 5) 
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D e Lambretta Club Sverige 
nodigt van harte elke 

Lambretta eigenaar uit om deel te 
nemen aan de Euro Lambretta 
2008. 
Het event gaat door op het eiland 
van Hasslö aan de zuidoost kust 
van Zweden nabij Karlskrona in, 
de regio Blekinge. Op zo’n 210km 
van Malmö. Er is een brug naar 
het eiland op 10 km van de E-22. 
Zie de map op hun website 
Ter plekke is er kampeermogelijk-
heid voor tent, caravan op mobil-
home. Elektriciteit aansluiting is 
mogelijk maar moet wel aange-
vraagd worden bij de inschrijving. 
De kampeergelegenheid is in de 
deelname prijs voorzien maar de 
eventuele elektriciteit zal ter 
plaatste moeten bijbetaald worden. 
De jamboree begint op vrijdag om 
12h en stopt op zondag ook om 
12h. De kampeerplaats is reeds 
toegankelijk op donderdag vanaf 
12h dit tot de maandag morgen. 
Het ontbijt op zaterdag en zondag, 
een Zweeds mid-simmer buffet op 
vrijdag en een gala diner op zater-
dag zijn telkens inbegrepen. 
Er zijn geen hotels in de buurt 
maar er is wel een overnachtings-
mogelijkheid bij particulieren en 

de plaatselijke school. Meer info is 
beschikbaar op de website 
www.lambrettaclub.se 
Op het vaste land zijn er wel 
hotels op zo’n 14-26km af-
stand. Er is een betalende bus-
verbinding voorzien. 

Programma 
 
vrijdag 13 juni 2008: 
Vanaf 9h00 aanvang van 
de registratie ter 
plaatste. Welkomst-
geschenk en toewijzing van de 
kampeerplaatsen. 
12h officieële opening 
16h: club & parts meeting, alsook 
bijeenkomst van de nationale club 
presidenten.  
18h Swedisch mid-summer feeste-
lijkheden en om 19h is er een buf-
fet met party voorzien. 
 
Zaterdag 14 juni 2008 
Doorlopende receptie 
Ontbijt tussen 8h00-11h00, 
10h-11h30 club & parts meeting 
met concours d’elegance 
12h-15 rit naar Karlskrona 
18h boottrip (15min) naar Drott-
ningskär. 
19h-22h galadiner en speeches 
22h boot terug naar Hasslö 
22h Late night disco 
 
zondag 15 juni 2008 
Doorlopende receptie 
Ontbijt tussen 8h00-11h00 
10h rit naar Karslkrona met muse-
umbezoek. 
12h00 officieel einde van de Jam-
boree 
Inschrijven kan enkel via de natio-
nale Lambretta Club! Ter plaatse 

zal geen deelna-
me moge- lijk zijn indien 
niet vooraf ingeschreven werd. 
Vóór 7 april 2008 dient het 
inschrijving geld en formulier aan-
wezig te zijn bij de club. (Hou re-
kening met 5 tal werkdagen bij een 
bankopdracht). Een inschrijving 
formulier wordt meegeleverd met 
deze Ciao! Ze zijn ook beschik-
baar in electronisch formaat op de 
club website. Eens de club de in-
schrijvingen gezamenlijk heeft 
overgemaakt aan LC Zweden is 
een anullatie niet meer mogelijk. 
 
Kostprijs (p/p): 

 
Inschrijven zal ook mogelijk zijn 
op de 9th Antwerp Custom Show 
op 29 maart 2008. 
Deelname storten op rek.nr. 
979-6161146-02 van LCB 
IBAN BE32 9796 1611 4602 
BIC ARSPBE22  ■ 

Volwassen: € 90 

Kinderen 6-16jaar € 48 

Kinderen tot 5jaar gratis 

Euro Lambretta 2008 Karlskrona - Hasslö Sweden 
Op 13-15 juni 2008 in Zweden 

KURT LINGIER 

De Lambretta club uit 
Zweden, onder leiding 
van “Mr Euro Lambretta” 
Bo Martin, geeft dit jaar 
de organisatie op zich 
genomen voor dit jaar-
lijks Europees event. 
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Z oals ieder jaar is deze rit 
samen georganiseerd door 

Patrick Dewitte van Lambretta 
Club Belgium en Eddy Philippet 
van de VMCB om zo onze scoo-
ters te groeperen met de Gillet’s, 
FN’s , de Sarolea’s etc… 
De weersvoorspellingen hadden 
een mooie herfstdag voorspeld en 
natuurlijk was de opkomst talrijk. 
Na telling waren er ongeveer 100 
motoren en scooters. Een verheu-
gend succes maar wat me zorgen 
baarde was de organisatie van de 
lunch, het restaurant moest kunnen 
volgen. Ik had zo rond de 50 à 70 
mensen voorzien... 
Ik had het parcour getraceerd en 
het waren Eddy Philippet van de 
VMCB en Gustave Goffin “le 
monsieur ADLER” van België die 
de verkenning hebben gedaan. 
Na de inschrijvingen en fotosessie 
werd het vertrek gegeven iets voor 
10 uur, vanop de binnenplaats van 
het kasteel van Franc-Waret. Het 
kasteel is een imposant gebouw 
van de 18de eeuw op zo’n 12 tal 
kilometer van Namen. 
De rit was mooi, aangenaam en 
verliep slingerend door heel het 
Condroz gebied en de Naamse 
omgeving. Eerst door de bossen 

richting Maas naar Andenne en 
dan terug omhoog naar de Arden-
nen. 
Zoals gewoonlijk werden de snel-
ste terug ingehaald door de traag-
ste, aan een drankhalte bij carros-
serie Cosse rond 11 uur. 

Bocq 
Nadien vertrek in richting van de 
bron van de Bocq en aankomst al-
daar bij het restaurant « Les Ta-
bles de Barcène » rond 13 uur. 
Heel typische plek ten einde een 
met stenen verharde weg, je moet 
het kennen om het te vinden. 
Sommigen aten binnen en anderen 
buiten op het terras, heerlijk in de 
zon net zoals tijdens de zomer. 
Het eten was er lekker en niemand 
was gehaast om door te gaan rich-
ting Spontin met een nieuw stop 
op het plein van Assesse waar er 
enkel een bakker was. 
Gelukkig was er een drank assis-
tentie voorzien om onze dorst te 
lessen. Het circuit gaat verder 

richting Maas via het mooie dorp 
van Mozet om zo in Franc Waret 
aan te komen. 
Het was zeer aangenaam rijden 
omringd door  mooie motoren, 
sommige zelf van voor 1928. 
Ook leuk meegenomen, de rit viel 
samen met de rommelmarkt en er 
was enorm veel volk rond het 
kasteel. Wat een schitterende dag 
en de RV is reeds genomen voor 
volgend jaar: 5 oktober 2008.
(zelfde restaurant maar langs an-
dere wegen) ■ 

Verslag Franc-Waret rondrit 
7 oktober 2007, de derde editie. 

Op een prachtige en 
zonnige dag had de 
rondrit van de Naamse 
valleien plaats. 
Dit is de 3de editie van 
dit evenement en was 
fantastisch geslaagd. 

PATRICK DEWITTE 
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Lambretta Club Belgium 

T-Shirt Balpen Stickers groot Stickers klein Legshield Banner 

100% katoen 150gr/
m² pre-washed 
size: L/XL/XXL 

Mooie balpen, 
blauwe inkt, 

LCB logo 

6x Lambretta 
Club Belgium 

stickers 

24x kleine stic-
kertjes Lambret-
ta 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.:€ 2.40  - 350gr: € 4,80  - 1kg: € 8,80    (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 

9-10 feb 08 Ruilbeurs Wieze 

29/30 mar 08 9e Int. Scooter Custom Show - Sporthal Schijnpoort Antwerpen. Rondrit op zondag 

13-15 jun 08 Euro Lambretta 2008 Sweden Hasslö in Blekinge Archipelago (small island) close to 
the city Karlskrona in southern Sweden. 

23 feb 08 Beurs Early Riders Schilde 

18 mei 08 5° LCB Meet  thema:Bloesemrit Sint Truiden Marktplein 10h 

31 aug 08 5° Vlaamse Ardenne Rit 
Rendez-vous: SPAR parking Rijksweg 30 Nukerke. Ride-out starts @ 13h30 sharp  

14 sep 08 Mosselrit Antwerpen - Yerseke - Antwerpen 

5 okt 08 
4de rit door de Naamse Valleien / 4 ° balade des Vallées Namuroises 
Château de Franc-Waret . Moto's pré '61, Scooter pré '71.  E42 exit 10a start/départ 
9h45 contact: sam@lambretta.be 

185gr. 15gr. 15gr. 10gr. 85gr. 
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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. 

 
 

presents 
 

the 5th LCB-Meet 
 

Blossem-ride 
 

When ??  Sunday May 18th 2008    
    Ride-out 10h00 
Where ?? Grote Markt @ St.-Truiden 
 

More info ;    erwin@lambretta.be  or www.lambretta.be 

LCB Event 



welkom op Hasslö, het Lambretta eiland 2008 
Lambretta Club Sverige heet u... 

ERWIN & STEFANIE 

Lambretta Club Belgium 

V an oudsher was dit ei-
land een plaats waar 

vissers zich thuis voelden. Ge-
rookte vis is nog altijd een 
voorname bron van inkomsten 
voor de 1650 inwoners van 
Hasslö. Maar niet alle inwoners 
zijn afhankelijk van de vis-
vangst. Sinds de aanleg in 
1964 van een brug is dit eiland 
verbonden met de rest van 
Zweden. Via 
een prachtige 
weg richting 
brug, vinden de 
eilandbewoners 
de weg naar de 
grote stad, 
Karlskrona. De-
ze oude militai-
re havenstad is 
een bezoek 
waard. Op Has-

slö kan je nog vele authentieke 
vissershuisjes vinden in de tra-
ditionele rode kleur. Deze kleur 
is een blijvende herinnering 
aan de kopermijnen in de 
buurt. Als je van vissen houdt, 
breng dan je eigen materiaal 
mee… want vissen is er gratis! 

Trendy 
Deze prachtige locatie werd 
door de Lambretta-Club Zwe-
den gekozen voor de Euro-
Lambretta 2008. Er is voldoen-

de kampeermogelijkheid voor-
zien maar indien je wil over-
nachten in een hotel of jeugd-
herberg zal je enkele kilome-
ters van het eiland moeten zoe-
ken. Wil je langer in Zweden 
verblijven dan het Euro week-

end? Mogelijk-
heden genoeg. 
De hele kustlijn 
met zijn vele ei-
landen zijn de 
moeite waard 
om langer te blij-
ven. Stockholm
(500km hoger-
op) is de laatste 
jaren ontwaakt 
uit zijn winter-

slaap. Het is een 
trendy stad ge-
worden met 
voor ieder 
wat wils. 
Denk maar 
aan Gamla 
Stam (de oude stad), het Vasa-
museum of de moderne winkel-
centra … Meer op 
www.stockholm-zweden.com 
Of wil je overnachten op een 
elandenboerderij??? Geen pro-
bleem, alles kan en mag in 
Zweden. 

Meer info over Euro-Lambretta 
2008 kan je vinden op 
www.soulscooter.com/el/ ■ 
 

Hasslö, ook wel door de 
lokale inwoners “Klein 
Hawai” genoemd, is een 
van de zonnigste eilan-
den en het grootste van 
de Blekinge-archipel. 
Het eiland heeft vele 
zandstranden en een 
prachtige natuur. 

In bijlage vind je alvast de nieuwe 
exclusieve Lambretta Belgium patch 

terug. Vergeet die niet een mooi 
plaatsje te geven op je scooter kledij. 



PC Systems & Networking     1000m² ITC 
    WorkGroup & Internet solutions 
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LINGIER COMPUTERS bvba 
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info@lingiercomputers.be 
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