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Lambretta Club Belgium 

Editoriaal 
Begin deze maand was al de 6de editie van de Custom show. Ik weet 
nog alsof het gisteren was dat ik samen met Kurt naar de 1ste versie 
van de Custom show reed. Daar ergens in één van die hangars op de 
Antwerpse kaaien. Kurt kende ik toen van haar noch pluimen, zoals 
ze bij ons zeggen. We zijn elkaar tegengekomen op het internet tij-
dens één van de vele zoektochten naar Lambretta’s. Het doet altijd 
plezier te weten dat er nog mensen met Lambretta scooters bezig zijn. 
Eens op die beurs aangekomen was het een openbaring voor ons. Ein-
delijk een beurs alleen voor en van scooters. Voor ons ging een para-
dijs open . Die moeilijk te vinden stukken lagen er voor het rapen. 
Gedaan met zelf kabels trekken, alles lag mooi verpakt in zakjes, te 
wachten om geïnstalleerd te worden. Het was gelijk een klein kind 
dat in een speelgoedwinkel stond.  Wat een geluk dat ik toen een be-
perkt budget in mijn portefeuille had zitten, want anders……. u ja, 
een hobby kost altijd geld, zeg ik dan tegen mijn vrouw. In de terug-
reis naar het Vlaamse land, hadden Kurt en ik het er al over om sa-
men een club op te richten. De scootermicrobe had ons goed te pak-
ken. Gelukkig hebben we toen nog enkele jaren gewacht om het LCB 
over te nemen van Bille Olivier. Er komt heel wat bij kijken om een 
club zoals LCB te runnen. Toen waren we er zeker en vast nog niet 
klaar voor. Kijk nu, 6 jaar later, hebben we ongeveer een 30-tal leden 
en verdelen we 4 boekjes per jaar en kunnen mensen met vragen en 
opmerkingen bij ons terecht. 
LCB is niet zozeer een “scooterboy” club, maar eerder een geheel 
van mensen die passioneel met hun scooter bezig zijn. De één is ge-
dreven voor een perfecte restauratie, de ander is dan enkel weer uit op 
zoveel mogelijk rondritten mee te maken. Die mix van mensen probe-
ren we te combineren in onze club. Daardoor is er voor elk wat wils. 
Als voetnoot, nu de zomer voor de deur staat, kan je alvast de ver-
schillende LCB rondritten noteren die je verder in dit boekje zal te-
rugvinden. We hopen dat we meerdere van jullie er mogen tegenko-
men. Tot dan. 
Oh ja, voor mensen die naar Euro Lambretta Oostenrijk gaan, ‘last 
call’: inschrijving te betalen aan LCB vóór 15 april! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de cover: 
Een mooie Innocenti publiciteit foto die toen verdeeld 
werd aan de pers en vakhandel. 

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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Herinneringen aan een mooie tijd 

D e initiatiefnemers van 
“Ciao” mogen terecht fier 

zijn! De inhoud is heel interessant 
en vraagt om meer bladzijden van 
dergelijk niveau. Bovendien is het 
mooi, verzorgd en in kleur uitge-
voerd. 
De foto op de cover van het boek 
‘Lambretta, an illustrated history’ 
van Nigel Cox laat Jane Mansfield 
schitteren op een lambretta Li 150, 
de borst vooruit. Deze kleurrijke 

foto zou ook niet misstaan op de 
voorpagina van “Ciao!”. 
Dit model van Lambretta (nvdr. LI 
series 3) is naar mijn aanvoelen 
één van de mooiste uitgebrachte 
modellen die ooit in Milaan van de 
band rolden en gelukkig hij die 
een dergelijk exemplaar in zijn be-
zit heeft. Over deze en andere her-
inneringen vroeg Christophe mij 
een bijdrage te schrijven. 

Vettige scooters 
Mijn vader was in de jaren ’50 en 
’60 verdeler van Lambretta in 
Kwaadmechelen ( Limburg) Hij 
ondervond in die tijd plaatselijk 
stevige concurrentie van Bella en 
Vespa. Toch was het een bloeipe-
riode zonder voorgaande. Vele 
schakelden toen immers niet zo-
maar over van een fiets of brom-
fiets naar een auto. Een scooter 
was een tussenstap in een maat-
schappij waar het de mensen mate-
rieel steeds beter verging. 
Ik zie nog voor mij de wekelijkse 
aanvoer door het transportbedrijf 

“Ziegler”. Dat leverde de flink in-
gevette scooters af, die ik als 
knaap mee mocht helpen schoon-
maken en waar heel wat tijd in ge-
stoken werd. De scooters werden 
toen geleverd met slechts één en-
kele zadel. Een tweede zadel werd 
later toegevoegd en na enkele ja-
ren kreeg de dubbele zadel de bo-
venhand. Een nog mooier en te-
vens zeer knap accessoire daarbij 
was de overtrek in rode stof, 
Schotse geruit of in plastiek met 
tijgermotief. Dergelijk overtrek 
sierde ook het reservewiel tussen 
de “porte-bagage”, dat horizontaal 
werd geplaatst en nadien rechtop, 
wat veel sportiever oogde. De 
smalle en spitse “garde-
boue” (vergeef mij dat ik telkens 
de Franse benaming gebruik maar 
het geeft aan dat toen uitsluitend 
deze terminologie gebruikt en ge-
sproken werd) van de Li 150 werd 
door de meeste van vaders klanten 
mooier gevonden dan deze van 
o.a. de TV 175 Series 1 van 1958, 
die breder over het voorwiel ge-
monteerd was dan voorheen. Toen 
mijn vader hierover een opmer-
king maakte bij Lambretta ant-
woordde men vanuit de directie in 
Milaan “ Italië is een groot land en 
België een kleine klant”. 
Nog een anekdote over deze 150 
Li: op een zekere dag kochten 
twee jonge mensen ( een twee-
ling), allebei een 150 Li. De ene 
met de zijdeksels in lichtgroen, de 
ander met rode zijdeksels. Ze wil-
den ook aan beide handvatten af-
hangende lintjes die in de wind 
flapperden wanneer ze dagelijks in 
onze buurt over de baan scheur-
den. Ik was een beetje jaloers dat 

Blij verrast ontving ik in 
november ll. Een proef-
nummer van “Ciao!”, het 
tijdschrift van de “ Lam-
bretta-club Belgium”. 
Hoewel ik geen Lambret-
ta rijk ben, maar wel om 
sterk nostalgische rede-
nen heb ik dadelijk mijn 
lidgeld gestort. 

FOTO’S EN TEKST: JOS VERHEYEN 

Het  emotionele verhaal van de Jos. 

Gaan we nu een metalen of een polyester ‘gardeboue’ op die TV’s zetten, 
moeten de Innocenti arbeiders zich allicht afgevraagd hebben destijds. 
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dergelijke machine niet binnen mijn bereik lag. 
Later, toen ik achttien werd, heeft mijn vader een 
150 LD uit 1957 in elkaar gestoken van afgedankte 
onderdelen. Het was in mijn ogen een juweeltje! 

Kwaadmechelen 
Een gevolg van de goede zakengang was de oprich-
ting van de “ lambretta-club Kwaadmechelen”, die 
op een bepaald ogenblik ruim 80 leden telde. Het 
was een hechte groep die massaal deelnam aan aller-
hande activiteiten. Iedereen kwam buiten, gekleed in 
een lichtblauwe overall met op voor- en rugzijde het 
Lambretta embleem en met een blauw-zijden band 
met als opdruk “ Lambretta-club Kwaadmechelen”, 
dwars over de scooter….. om Miss-België jaloers te 
maken. 
En ja, er was zelfs een echte Miss-Lambretta in de 
club die jaarlijks werd verkozen op een bal dat door 
de club werd georganiseerd. Heeft onze Lambretta-
club hieraan al gedacht om zoiets terug in te voe-
ren?! 
Er waren vele organisaties, zoals o.m.  Deelname 
aan carnavaloptochten waarmee de club veel succes 
oogstte. Uitstappen werden er ook gedaan over het 
ganse grondgebied van de Benelux en in grote delen 
van Duitsland. Ik herinner mij een tocht met veertig 
scooters naar het Zwarte Woud, het kampeergerief 
op de ‘porte-bagage’. Na twee dagen onophoudelijk 
regen zijn wij naar een hotel verhuisd. Ook bij der-
gelijke tegenslagen bleef het optimisme groot. De 
vele platte banden onderweg, de gebroken em-
brayage, - rem- of gaskabels konden de pret niet 
drukken. Vader was altijd paraat. Zalige tijden waren 
het! 

Gymkana 
En dan waren er de gymkana’s. Deze behendigheids-
proeven hadden groot succes. Lambretta moet het 
hierin nogal eens afleggen tegen Vespa, die vinniger 
en zogenaamd handelbaarder was. Een beetje chau-
vinistisch mag ik toch wel zijn als ik voor Lambretta 
kies, wanneer ik me de motor van Vespa herinner 
die, in tegendeel tot Lambretta, niet in het midden 
lag en daardoor in die tijd, de naam kreeg niet baan-
vast te zijn; of de embrayage die nogal eens ver-
brandde bij Vespa. 
De prijzen bij de gymkana’s werden meestal ge-
schonken door plaatselijke handelaars. En ik weet 

nog goed dat vader kwistig mooie blauwplastiek 
vlagjes van Lambretta uitdeelde, en mooie geëmail-

leerde kentekens met een speldje voor de vrouwen 
en een ander om op de kraag bij de mannen te beves-
tigen, en portefeuilles van Lambretta en nog vele an-
dere gadgets. Wil je dit nu verwerven dan moet je 
daar een ware speurtocht voor ondernemen en veel 
geluk hebben! 
Mijn vader overleed enkele maanden geleden op 87-
jarige leeftijd. 
Graag was ik in het bezit van een Lambretta geweest 
terwijl hij nog leefde, om samen onze passie te delen 
en om zoveel mooie, nostalgische herinneringen op 
te halen. Misschien ziet hij me ooit van hierboven 
met een Lambretta en is hij nog steeds fier over wat 
hij zoveel jaren geleden opzette. Het was zijn leven 
en ik heb dit van hem meegekregen. 
Ik blijf achter met al deze herinneringen en met 
overblijfselen van toen. 
Graag schrijf ik een volgende keer andere herinne-
ringen neer, er zijn er nog zoveel……■ 

Vader en zoon samen op de LD ‘54 
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D e TV175/SX200 versnel-
lingsbak heeft een ver-

houding in 4de,  met de standaard 
tandwielen, van 4,82:1. Dat wil 
zeggen dat de krukas 4,82 toeren 
moet draaien om de achteras 1 toer 
te doen draaien. De Imola heeft 
zijn powerband (zeker met een ex-
pantie uitlaat) in de hogere toeren, 
dat betekent dat er een versnel-
lingsbak met kortere eindover-
brenging gewenst is. De LI150 

leek me een geschikt model met 
een ratio van 5,21:1. 
 Je kan deze verhouding trouwens 
gemakkelijk zelf bereken met vol-
gende formule: 

achtertandwiel/voortandwiel x 4°
los tandwiel/4° vast tandwiel. Dat 
geeft voor de LI150: 46/15 x 34/20 
= 5,21 
De losse tandwielen van de ver-
snellingsbak 
draaien vrij 
op de achter-
as en worden 
via een selec-
teer vork be-
diend. Het is 
van groot be-
lang dat de 4 
losse tand-
wielen en de 
achteras op 
elkaar afgestemd 
zijn. Van de achteras 
bestaan er verschil-
lende types. Het 
komt erop neer dat je 
een passende combi-
natie dient te gebrui-
ken waarbij de as en 
de set tandwielen op 
elkaar afgestemd 
zijn, zoniet zal de 
versnellingsbak niet 
goed uitgelijnd geraken. 

Tandwielen 
Ik heb 2 verschillende achterassen 
opgemeten. De ge-
makkelijkste methode 
is de vier losse tand-
wiel in goede volgor-
de op de as schuiven, 
dat is 4de (kleinste 
tandwiel) eerst, met de 
verhoogde rand naar 
3de toe. Voor de overi-
ge tandwielen zorg je 
ervoor dat er telkens 
een zijde met olie uitsneden is, 

tussen twee tandwielen, om ze in 
de goede richting te hebben. Op de 
foto komen de beide tandwielen 
met de zichtbare zijde tegen el-
kaar. 

De binnenrand van het tandwiel 
van de eerste versnelling moet dan 
boven de achter as uitsteken. Komt 
die rand gelijk of lager dan de as, 

dan is het een niet passende com-
(Vervolg op pagina 7) 

Tech tip van de maand 
Omdat mijn DL, uitgerust 
met een Imola kit, nogal 
wat problemen onder-
vond om op toeren te ko-
men in 4de versnelling 
met wind op de kop, be-
sloot ik de TV175/SX200 
versnellingsbak zoals mo-
menteel geïnstalleerd 
was, te vervangen.  

Combinatie van achteras en versnellingsbak. 

KURT LINGIER 
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D e organisators Jurgen en Tim 
verdienen weeral een pluim. 

Als ze zo blijven voortdoen hebben 
ze bij hun 25-ste Custom show wel-
licht een heel kieken bij elkaar ge-
spaard ☺. 
Er waren iets minder buitenlandse 
dealers dan vorig jaar, vooral uit Ita-
lië.  Die mensen zagen het waar-
schijnlijk niet zitten om de tocht naar 
België te ondernemen met dit on-
voorspelbare weer. Nu op zich zijn 
dit details, wat ons vooral amuseerde 
waren de verschillende mensen die 
aan onze stand gepasseerd zijn. Al 
dan niet met een tas koffie en/of bo-
terkoek. 
Onze stand was iets anders opge-
bouwd dan vorig jaar, toen vonden 
we dat deze iets te hectisch was. Dit 
jaar hadden we ons voorgenomen om 
iets zorgzamer te werk te gaan. Kurt 
had voor de verandering zijn prachti-
ge Lambretta B en TV serie 3 van stal 
gehaald, in de hoop om met zijn B 

een “piece 
unique” te 
hebben op de 
beurs. Onze 
Nederlandse 
vrienden van 
LCN hadden 
er ook één 
bij en met 
gevolg dat 
zij, dan wel 
verdiend, 
met de beker 
gaan lopen 
zijn. Nu ja 
we doen het 
voor die be-
ker niet, zegt de verliezer dan om zijn 
gemoed wat te troosten. Mijn bijdra-
ge was dit jaar een Lambretta LD se-
rie 3 en Li 175 met zijspan. Dit was 
dan wel een “piece unique”. Deze 
opstelling mocht rekenen op heel wat 
belangstelling. En zoiets doet altijd 
deugd, waarvoor dank. Nogmaals 
werd duidelijk dat er steeds meer en 
meer mensen zich willen verdiepen in 
het Italiaanse scootertje. Ik kan hier 
natuurlijk nog een hele tijd over de 
Custom show staan brabbelen maar 
zoals ze zeggen één beeld spreekt 
meer dan duizend woorden, vandaar 
dat ik nu wijselijk mijn mond hou. 
Tot nog eens. ■ 
 

Net zoals vorige jaren 
was de International 
Antwerp Custom Show 
2005 terug een schot in 
de roos.  

CHRISTOPHE DEMIL 

De enigste classic scooter show in België. 

Verslag Antwerp Custom Show 2005 

binatie. De achteras kan ook opge-
meten worden, het gedeelte waar 
de tandwielen op lopen is dan of-
wel 41.9 mm lang (DL) ofwel 
40.7mm lang (LI150/Special/
TV175). Of de foto is het lengte 
verschil aangeduid met de schuine 
pijl.  
De assen van de latere types heb-
ben een afgeschuind gedeelte, dat 
lijkt gedaan te zijn om het niet af-
geveerd gewicht te verminderen en 
heeft verder geen functioneel ver-
schil. Voor verdere details verwijs 
ik je graag naar “The Complete 
Spanner’s Workhshop Manual” 
zoals besproken in Ciao! nummer 
10 van januari 2005. ■ 

(Vervolg van pagina 6) 
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2° Belgium Lambretta Meet 
Van Maas vallei tot Ourthe Vallei, langs de Vesder vallei                   21 en 22 mei 2005 

V isé ligt op een 30 tal km 
van Luik en is gemakke-

lijk te bereiken via de E25. Van 
waar je ook komt (Nederlandse 
grens of uit Luik) Neem je afrit 2 
op de autostrade, dan richting Visé 
kiezen en aan het kruispunt 
linksaf. Een paar 100 m verder ziet 
u links een parking voor de St. 
Marten kerk. Daar is de start van 
de beide ritten. De toren van de 
kerk is al van de afrit zichtbaar. 
Het adres is Place de la Collégiale, 
Visé. 

Zaterdag 21 mei 
De rondrit van de zaterdag namid-
dag zal richting Maasmechelen en 
Maastricht gaan. Het zou een 
rondrit van om en bij de 50 km 
zijn met een paar verfrissende pin-
ten indien het warm weer is en een 

warme cho-
co indien 
koud weer! 
Vertrek aan 
de Sint 
Marten 
kerk om 
14h en aan-
komst rond 
17h. Tij-
dens deze 3 
uren zullen 
jullie kun-
nen genie-
ten van de landelijke wegen van de 
Maasvallei; langs Haccourt, Her-
malle, Oupeye, Bassenge, Riemst 
en Maasmechelen. Daaruit gaan 
we tot Maastricht om zo terug te 
keren langs Eijsden en de Voer-
streek. 
Van Visé gelegen in de Maasvallei 
tot Tilff aan de Ourthevallei en tot 
slot Chaudfontaine aan de Vesder 
vallei zullen wij drie mooie vallei-
en ontdekken in een bos/veld land-
schap. 

Zondag 22 mei 
De rondrit van zondag zal om 
10h30 stipt beginnen voor een af-
stand van +/-110km Vanaf 9h zal 

LCB paraat staan om jullie te ver-
wennen met koffie en boterkoe-
ken. Inschrijven is mogelijk tot 
10h15. Er volgt een korte briefing 
(Iedereen aan de start met VOLLE 
tank). Rond 11h is er een kleine 
halte voorzien in de abdij van Val-
Dieu waar u zult kunnen genieten 
van een lekker abdij bier  
(blond of bruin, er is voor ieders 
smaak  
Daarna gaan wij richting het land 
van Herve en de mooie heuvels 
waar we onze scooters zeker zul-
len kunnen uittesten. (Er is een be-
zemwagen voorzien). Rond de 
middag is er een lunch pauze voor-
zien in het stadje Chaudftontaine 

Na het succes van de 
eerste rondrit in Nieuw-
poort van vorig jaar houd 
LCB haar jaarlijkse rond-
rit in het Waalse Visé.  

SAM BELLOMO 



April/Mei/Juni 2005 Ciao!  9 

Lambretta Club Belgium 

dat wereldberoemd is om zijn wa-
ter en kuuroord. Deze lunchpauze 
van ongeveer en uur moet het ons 
mogelijk maken wat krachten op 
te nemen voor de resterende rit 
herstellen indien dit mogelijk is. 
Er zullen sandwiches zijn en als 
het wat koud is een lekkere warme 
soep anders, een verfrissende pint! 
Na de middag pauze gaan wij rich-
ting Tilff en Esneux. Na het land 
van Herve komen wij aan in de 
Condroz streek. Dichte wouden 
van pijn en eik maken van dit ge-
bied een heerlijke wandelroute. 
Het laatste deel van onze rit zal 
ons de landelijke kant van de 

streek tonen met 
de uitgestrekte 
velden en lande-
lijke wegeltjes 
waardoor wij u 
graag zullen 
rondgidsen. 
We komen terug 
langs Hermalle 
om zo naar Visé 
terug te keren om 
onze dag af te 
sluiten. 
Dus vergeet niet, 
21 en 22 mei 
2005 moet in alle 
kalenders aange-
kruist staan: LCB 
RIT. Alle classic 
scooters welkom. 
Logies mogelijk 
in en rond Visé. 
Er zijn groeps-

aangelegenheden, hotels en ook 
gastenkamers. 
Een lijst met een paar accomoda-
ties: 
 
Hotels: 
Mosa Hotel. Rue Préixhe 3 
4681 Hermalle-Sous-Argenteau 
Tel: 04.379.71.71 Fax: 
04.379.91.61 
www.mosahotel.be 
 
Le Romane 
Avenue Maréchal Foch 6-8 
4600 Visé 
Tel : 04/374.96.20 
 

Hotel bar-
bothez 
(Blégny) 

04/387.94.30 
http://www.barbothez.be 
 
Campings: 
De Oosterendriessen (Eijsden NL) 
0031/43.40.93.215 
Bosrand (St. Gertruid) 
0031/43.40.94.386 
Hacienda (Voeren) 04/381.01.76 
 
Groep accomodatie: 
Centre d’hébergement de Blégny-
mine. 04/237.98.77 
 
VZW Val du Geer 04/286.23.25 
 
Kasteel van Dal-
hem 
04/379.18.19 ■ 
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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 

T-Shirt Balpen 

100% katoen 150gr/
m² pre-washed 

size: M/L/XL/XXL 

Mooie balpen, 
blauwe inkt, met 

LCB Logo 

  

Prijs: € 10 
(€ 8 LCB Leden) 
Inclusief  post in EU 

Prijs:€ 1,5 (€ 1 in 
combinatie met een 
T-shirt.) 
Inclusief post in EU 

Stickers groot 

6x Lambretta Club 
Belgium stickers 

 

Prijs:€ 1,5 (€ 1 in 
combinatie met een 
T-shirt.) 
Inclusief post in EU 

Stickers klein 

24x kleine sticker-
tjes Lambretta 
Club Belgium 

 

Prijs:€ 1,5 (€ 1 in 
combinatie met een 
T-shirt.) 
Inclusief post in EU 

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

21-22 mai 05 2° Belgium Lambretta Meet.  Zie pagina 8 en9 voor meer info (LCB) 

10-12 jun 05 16th Euro Lambretta Leutschach Austria (LCB) 

18 jun 05 LCR Ride Out from Ace Café Rumst 12h, Party 21h00 users.pandora.be/addiers 

24 jul 05 11° moto oldtimer meet Koksijde info@mck.be starts @ 10h30 

31 jul 05 3th Vlaamse Ardennen ride out. (LCB) 
Rendez -vous: SPAR parking Rijksweg 30 Nukerke. Ride-out starts @ 13h00 sharp 

2 oct 05 Grand rassemblement anceteres motos: (LCB) Patrick Dewitte 0496235803 depart 
10h00 Rendez-vous: Chateau De Franc-Waret (Fernelmont Namur)  

9 oct 05 3th Koekelrit (LCB) Koekelare market place. Ride-out starts @ 13h00 sharp 

5-7 aug 05 Oysterbank Run At Speelmansplaten Tholen (NL) www.speedboys.be +32486683575 

19-21 aug 05 The Classic Vespa Club Brussels Solleveldstreet Dilbeek, +32 495574335 

3-5 jun 05 Heavy Soul Weekender. Camping Watewy Hondstraat 98 Tielt +32 496 022966 
www.heavysoul.be 

29-30 jul 05 Holiday in Holland Borculo (NL)  Scooters only;. www.holidayinholland.org.uk 

24 apr 05 Rassemblement Scooter Club Mons Borinage Site du Levant Cuesmes 0474960958 



Lambretta Club Belgium 
heeft met een aantal le-
veranciers een overeen-
komst gemaakt waarbij 
de leden van de club 
kunnen genieten van 
een aantal voordelen. 
Dat kan een korting zijn 
in procent of een voor-
deel aanbieding enkel 
geldig voor de leden. 
Deze leveranciers zijn 
stuk voor stuk gespecia-
liseerd in onderdelen en 
service voor Lambretta 
scooters. Sommige heb-
ben ook een uitgebreide 
website met een online 
shop waar je een bestel-
ling kan plaatsen. De 
meeste verzenden ook 
internationaal en beta-
ling is mogelijk met een 
creditkaart. Vergeet ze-
ker niet je lidnummer te 
vermelden om in aan-
merking te komen voor 
een korting. 
Hou er rekening mee dat  
op promotie meestal net-
to prijzen van toepassing  
zijn. 

Lambretta Club Belgium Superdealers 
Op zoek naar wisselstukken of een origineel accessoire? 

Misstraat 119A 
B-2500 Koningshooikt (Lier) 
GSM +32 (0)477 245569 
FAX +32 (0)3 4891966 
 www.scootermarket.be 

5% discount for 
LCB members 

Verdeler Benelux 
Mr. Christian 

Rue De Houtain 17 
4682 Heure-Le-Romain 

Tel/Fax 04/2864894 

5% discount for LCB members 

www.lambretta.co.uk 

10% discount for 
LCB members 



PC Systems & Networking     1000m² ITC 
    WorkGroup & Internet solutions 
Consumer & Business    On-site Serices 

LINGIER COMPUTERS bvba 
Zandvoordeschorredijkstr. 99 

Industriezone 2  8400 Oostende - Belgium 
Telefoon: +32 (0)59 80 82 01 Fax: +32 (0)59 70 81 77 

info@lingiercomputers.be 
www.lingiercomputers.be 


