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Lambretta Club.
Ciao! wordt 3 maandelijks uitgeven in een Franstalige en Nederlandstalige versie. Alle leden,
sponsors en internationale clubs
ontvangen een gedrukt exemplaar. Niet leden kunnen een
exemplaar aankopen of de elektronische versie raadplegen op
de website.
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Leden hebben recht op een gratis
zoekertje.
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Redactioneel

H

et jaar 2005 loopt op zijn einde.
De kerstboom staat in de woonkamer en alles geurt naar dennengeur.
Het vuur knettert en buiten is het koud.
Alles wijst erop dat we kerst en nieuwjaar gauw mogen verwachten.
Onze scooter staat al dan niet op stal en
mag nu zijn bandjes laten rusten van de
afgelegde kilometers.
Misschien is dit wel het ideale moment om aan een leuk winterprojectje te beginnen. En als moeder de vrouw vraagt, wat je
zou willen voor kerst of nieuw waarom niet eens origineel zijn
en vragen naar een Mugello kit of dat chroom accessoire dat je
scooter volledig af zou maken. Het is het proberen waard, niet?
Ik ga in elk geval de drie koningen dit jaar van hun kameel helpen en ze op een scooter plaatsen. Die kamelen zijn een beetje
voorbij gestreefd. Ne mens moet met zijne tijd meegaan niet.
Met al die reclame op tv over scooters, wil ik ook wel eens iets
anders.
Nu genoeg gezeverd, wij van Lambretta club Belgium wensen
elk van jullie een prettig 2006 en een voorspoedig scooterjaar
toe.
Voor volgend jaar staan er terug al enkel evenementen gepland
die verder in het boekje kan terug vinden. Ook gaan we de clubshop verder uit te breiden met hier en daar enkele leuke LCB
gadgets. Ideeën zijn altijd welkom.
Voor de ene is dit nu oud nieuw en voor de ander een herinnering, het lidgeld voor 2006 dient hernieuwt te worden. Iedereen
heeft reeds de vernieuwing bij de vorige Ciao! ontvangen. Voor
het kleine bedrag van 20 euro ontvang je thuis ons tijdschrift
“Ciao!”, leuk om toch up-to-date te blijven, tal van kortingen bij
de superdealers en vermindering bij de club events.
Voor rest geldt me enkel nog te zeggen, geef er een lap op en tot
volgend jaar.
CHRISTOPHE DEMIL
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Georganiseerd door LC Frankrijk op 2, 3 en 4 juni 2006 te Issoire.

Euro Lambretta Jamboree 2006
De voorbereidingen voor de jaarlijkse Euro Lambretta zijn reeds goed op gang.
Intussen hebben alle nationale clubs een infopakket ontvangen waarvan we
hier een kort overzicht geven van de belangrijkste feiten.
KURT LINGIER

D

wordt pas na effectieve deelname terugbetaald. Init jaar gaat de Euro Lambretta iets eerder op schrijven zal ook mogelijk zijn op de 7th Antwerp
het jaar door dan gewoonlijk. Op 2,3 en 4
Custom Show op 5 maart 2006.
juni is iedere Lambretta eigenaar welkom in Issoire, Deelname storten op rek.nr. 979-6161146-02 op
Frankrijk. Dat is op ongeveer 760km van Brussel en naam van LCB
op 25km van Clermont-Ferrant, departement 63 Puy- IBAN BE32 9796 1611 4602 BIC ARSPBE22
De-Dome, in de regio Auvergne.
De Scooter Lambretta Club de France (SLCF) werd Praktische info:
reeds opgericht in 1954 in Troyes en dit op vraag
Camping Municipal Du Mas: rue de Dr. Bienfait
van de Société Industrielle de Troyes (SIT) die toen 63500 Issoire tel. +33 4 73 89 03 59 campingde Franse Lambretta onder licentie bouwde. Maar in mas@wanadoo.fr vlakbij een meer gelegen. Gemakde jaren 60 toen de goedkope auto’s algemeen wer- kelijk te bereiken via snelweg A75, afrit 12.
Carrefour en cafetaria in de onmiddellijke nabijheid.
den, verdween de club. Maar in 1987 werd de club
nieuw leven in geblazen door enkele liefhebbers die Zaal Animatis: rue Marcel Béraud 63500 Issoire
de scooters in stand willen houden. In het jaar 1997 Salle de fêtes Lempdes: zaal van 1000 plaatsen op
9km van de camping, met busdienst.
organiseerde de Franse club reeds succesvol de 5°
Euro Lambretta in Troyes. Voor 2006 zal de Franse Het verblijf op de camping op 2/3/4 juni en alle verclub met als voorzitter Dr. Jean-Claude Mazzella di melde maaltijden zijn inbegrepen in de kostprijs. Een
langer verblijf is mogelijk op afspraak met de camBosco terug een organisatie op zich nemen.
Voor het verblijf werd er gekozen voor een camping ping zelf.
Er is ook een Ace hotel (+33 4 73 55 75 57) en Etap
net buiten het centrum.
Voor de leden van Lambretta Club Belgium is er een hotel (+33 8 92 68 09 36) in de buurt van de camtussenkomst voorzien door club op het inschrijvings- ping. Ook diverse hotels in het centrum en chambres
geld van € 5. De leden dienen echter ook bij inschrij- d’hötes, zie www.issoire.fr voor verder info. ■
ving het volledig bedrag te betalen, de tussenkomst

Lambretta around the world
•

www.lunabase.co.uk
Een nieuw initiatief, een website volledig toegewijd aan het Lambretta
Lui model. Of Vega Luna zoals ze genoemd worden op de Engelse markt.
De site is volledig Engelstalig en sterk grafisch opgebouwd. Ze is zeker
een bezoekje waard, je vindt er talrijke foto’s, oude publiciteit artikels, restauratie info, onderdelen info,
parts lists, schema’s, verslag en foto’s van Lui eigenaars,….Dit initiatief zal zeker bijdragen aan de stijgende belangstelling dat het Lui model momenteel geniet. Vooral de talrijke publiciteit foto’s zijn het
bekijken waard, in de periode van de raketlanceringen destijds, stonden veel van die foto’s dan ook in het
teken van ruimte landschappen.
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Programma:
vrijdag 2 juni 2006:
08h30 Begin van de registratie ter plaatste op
Camping du Mas
Welkomstgeschenk en toewijzing van de kampeerplaatsen
09h00 - 22h00 inschrijving
15h00 animatie, stadsbezoek, beurs en clubstands
16h00 bijeenkomst club voorzitters
18h00 in zaal Animatis: officiële opening met
aperitief, vrije avond
Zaterdag 3 juni 2006
7h30 - 9h00 ontbijt
9h30 rondrit in de omgeving van d’Auvergne
(80km)
12h00 Pique-nique
17h00-18h30 Concours d’elegance
20h00 in salle des fêtes de Lempdes, Gala dîner,
voorzitter presentatie, show animaties, muziek en
dans.
zondag 4 juni 2006
8h30 - 9h30 onbijt
10h00 rondrit en voorstelling scooters in stadscentrum Issoire.
11h00 in zaal Animatis: voorzitters receptie; prijsuitreiking, officieel einde van de Jamboree

•

A.M.S. Cuppinni, die naam doet allicht bij de iets oudere lezers wel nog een belletje rinkelen? Het
was destijds een populair merk van allerlei accessoires voor scooters. Vanaf 1954 was deze Italiaanse firma opgericht en had allerlei chroom onderdelen, bagagedragers, beschermers,....in het gamma, zowel voor Lambretta als Vespa. In 1996 ging de firma
samen met Parimor die vooral gekend was voor zijn windschermen. De nieuwe firmanaam werd dan Parimor A.M.S. Cuppini srl. en dat is dan meteen ook
de naam van hun website. Ja, Cuppinni is op de dag van vandaag nog altijd
actief, ze zijn gevestigd in Bologna en via hun website
www.parimoramscuppini.it hebben ze zelf een webshop waar je online accessoires kan bestellen. ■
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Hoe het voor mij allemaal begon.

Lambretta 150LD 1957 restauratie project
Ik heb dan maar besloten om een
nieuwe auto te kopen en een
Vespa te restaureren.
Een Vespa is iets waar ik al lang
van droomde, een droom, die ik
zelfs wanneer ik 16 werd, niet kon
verwezenlijken, want ik kon thuis
uit geen brommer, Camino, Wallaroo noch Vespa hebben.
Ik ga dus onmiddellijk op zoek
naar een Vespa scooter waarvan ik
slechts de naam kende. Ik wist immers totaal niets over het aantal
modellen dat Vespa geproduceerd
SAM BELLOMO
heeft, het aantal concurrerende
merken en noch minder
p zoek naar een auto denk over...LAMBRETTA.
ik terug aan mijn kinderjaren en de BMW 2002 van vader De eerste stappen:
die ons gedurende 16 jaar overal
Het is op internet dat ik voor de
naartoe gebracht heeft. Ik wilde
eerste keer de naam "Lambretta"
mij dus dezelfde mythische auto
lees. In de zoek opdracht die ik in
als die van mijn vader kopen.
Google intik trekt een website
De teleurstelling was groot toen
mijn aandacht: "Lambretta Club
mijn vaders vriend en mecanicien Belgium".
bij BMW mij afraadt een voertuig Click! Een klik, meer was er niet
van bijna 30 jaar voor dagelijks
nodig om het portaal van de wongebruik te kopen.
dere wereld van Lambretta voor
mij te openen.
Na de site bezocht te hebben, bekijk ik
aandachtig de
verschillende
modellen en de
foto’s. Op het
eerste zicht is
het model LD
met de sierlijke
lijn de Lambretta die mijn
aandacht trekt.
De keuze is
snel gemaakt:
De BMW 2002 in de jaren ‘70, met aan zijn zij, de eigeIk wil een
naar, mijn pa.
Lambretta LD
6 Ciao!
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Op 1 januari 2002, pas
afgestudeerd, begin ik
als landmeter in een
bouwbedrijf. Mijn werk
bestaat uit het beheer
van bouwterreinen en de
sloop van oude industriele complexen. Zonder
auto is het me dus moeilijk dit beroep te beoefenen.

O

en niets anders!
Eerste stap: mij inschrijven bij
Lambretta Club Belgium. Door lid
te worden zal het misschien gemakkelijker zijn om een LD te
vinden.
Tweede stap: op zoek naar de
scooter die ik van A tot Z wil restaureren. Ik zend e-mails naar de
voorzitter van de club en aan superdealers die ik intussen heb leren kennen.
Zowat een maand nadien krijg ik
een paar e-mails waaronder een
omtrent een LI eerste serie in redelijke staat, maar vooral ook een email met als onderwerp:
«Lambretta LD te koop». Ik vraag
de gegevens van de verkoper en
daar ben ik dan, in hartje Limburg
op zoek naar mijn droom-LD.
Wanneer ik scooter gezien heb,
was ik wel wat teleurgesteld. Buiten het frame was de rest van de
scooter uiteengenomen en zat alles in dozen! Mijn vader en mijn
broer die me vergezelden, hebben
me deze scooter afgeraden. Waarom niet de LI125 (in betere staat)
eens gaan bekijken. De volgende
week heb ik dit dan ook maar gedaan. De verkoper had een LI 125
eerste serie met oppervlakkige
roestplekken te koop. Volgens
hem was de motor in orde, want
vergeet niet dat ik op dat moment
nog altijd een leek in Lambretta’s
was. Enkel de koppeling moest
maar veranderd worden,maar voor
de rest was de motor in prima
staat. De vaste verkoop prijs was €
500. Ik vond het te duur en wilde
erover nadenken. Op de rit huiswaarts dacht ik nog altijd aan de
LD in de kartonnen dozen maar
die ik een week eerder gezien had

Lambretta Club Belgium

en hoe prachtig dat deze Lambretta zou zijn na een restauratie. Ik
heb de LI dan maar toch niet gekocht. Nu, drie jaar later heb ik er

Een mooi restauratie project niet
waar? Dit is hoe ik de scooter gekocht heb. Alle andere onderdelen
zaten over drie kartonnen dozen
verspreid...

geen spijt van alhoewel ik graag
een LI (in rijdende staat) zou willen kopen voor die prijs.

Eerste opdoffer…
Eind september ga ik terug naar
Limburg en een half uur later ben
ik terug op weg huiswaarts met
een koffer vol kartonnen dozen,
een frame en € 800 lichter.
Ik voelde mij als een kind die van
de kersman zijn cadeau had gekregen. Terug thuis ben ik onmiddellijk begonnen met de voorvork uiteen te nemen; het enige deel dat
nog heel was. Een week later begon ik de restauratie ondanks al de
weinig hoopgevende advies die ik
van familie en vrienden kreeg die
mij probeerden dit dom idee af te
raden zoals «hoe haal je het in je
hoofd om zo’n hoop schroot te kopen voor zo’n pak geld; je zal die
scooter nooit in orde krijgen», en
geloof mij, dit soort commentaar

heb ik veel moeten verduren... Eigenlijk moet ik deze mensen bedanken want dankzij hen heb ik dit
project tot een goed einde ge-

makkelijk zou zijn om wisselstukken te vinden. Ik heb de motor dan
maar naar een Vespa en Lambretta
superdealer uit Aarschot gebracht.
Deze me heeft aangeraden om een
volledige motor te kopen om wisselstukken van te gebruiken in
plaats van een vliegwiel en cilinder te zoeken. Volgens hem zou
een motor gemakkelijker te vinden
dan een paar losse onderdelen.
Eerste opdoffer; het zou dan toch
niet zo gemakkelijk gaan als ik het
gedacht had: uiteenhalen, alles terugplaatsen en de baan op! Zo had
ik mij (héél naïef) een
restauratie voorgesteld.
Ik wist nog niet in welk
avontuur ik verzeild
bracht. Ik wou en
was...
zou hen bewijzen
Ik was pessimistisch wat
dat zij ongelijk hadhet vinden van een moden. Daarvoor
tor betreft tot ik over een
moest ik erin slagen
van een Antwerpenaar
mijn LD volgens de carter van de reserve
hoorde die o.a. verschilmotor
die
ik
in
A’pen
regels des kunst te
lende LD motoren begekocht heb voor wisrestaureren.
zat... Ik begon de te beselstukken
De volgende stap
seffen dat er een soort
was het uiteennemen van de mo- microwereld met Lambretta scootor. Ik heb snel moeten opgeven
ters bestond. Na de motor gekocht
want de zuiger zat vast in de cilin- te hebben waarvan ik cilinder en
der en ik wist niet goed hoe alles vliegwiel nodig had ging ik de molos te krijgen zonder alles af te
tor terughalen waarvan de zuiger
breken, wetende dat het niet geen cilinder uiteengenomen was.
Bij het uiteen nemen
van cilinder/zuiger had
de dealer een paar koelvinnen van de cilinder
en van het vliegwiel afgebroken wat volgens
hem niet erg was…
Ik begon de eerste wisselstukken aan te kopen
die ik voor de restauratie van de scooter nodig
had.
Ik was heel verrast toen
Veel roest zoals je op de foto kan zien. Zuiger/
ik merkte dat de stukcilinder zaten muurvast; een brander heeft de
ken uit Azië afkomstig
redding gebracht want zelf kruipolie en brute
kracht hebben niets geholpen.
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Een gratis website gedurende 1 jaar voor iedereen.

Unieke eindejaaractie van onze sponsor
Dit artikel heeft niet rechtstreek met scooters te
zien maar is te goed om
te missen. Wil je een eigen website maken met
een overzicht van de restauratie van je Lambretta
scooter? Dan is dit de
ideale kans.
KURT LINGIER

A

lle lezers van Ciao! hebben de mogelijkheid om
GRATIS een mini hosting pakket
te registreren inclusief .be domeinregistratie en POP3 e-mailboxen.
Ja, je leest het goed, door een nationale actie van de DNS dienst is
onze sponsor Lingier Computer uit
Oostende erin geslaagd een volledig website hosting pakket inclusief de persoonlijke .be domein
naam, gratis aan te bieden. Je kiest
zelf de gewenste domein naam en
de volgende werkdag is de website
reeds operationeel.
Een jaar lang kan je deze formule
kosteloos gebruiken en zo alle
voordelen leren kennen van een
eigen website en persoonlijke
email adressen. Zonder enige ver-

8 Ciao!

plichtingen, op het einde
van deze dienst kan je een
voorstel krijgen om te verlengen maar doe je niets
dan stopt de dienst gewoon
zonder dat er een opzeg
vereist is. Geen kleine lettertjes en je bent zelf Licensee (eigenaar) van de domein naam.
Wat moet je doen:
1. Controleer als de gewenste domeinnaam bijv.
www.mijnsite.be vrij is. Bezoek
daarvoor de website van DNS
http://www.dns.be/nl/home.php?
n=41
2. Mail ons de gewenste domeinnaam door samen met de (firma)
naam en contactgegevens aan
info@lingiercomputers.be
3. Zij doen de rest en bevestigen
de aanmaak en je ontvangt een
handleiding met instructies.
4. Vanaf dan kan je de site zelf beheren, email adressen aanmaken
en beheren, online mail lezen, online de site inhoud aanmaken aan
de hand van sjablonen of een site
via ftp uploaden vanuit je favoriete
editor,... en dit 1 jaar lang!
5. Niet langer wachten! Heel veel
namen zijn reeds in gebruik.
Ideaal voor firma's, clubs, vzw en
persoonlijke website's. Je hebt in
geen tijd een domeinnaam registratie, een eigen website, een persoonlijke e-mail server, een ftpserver én een online software pakket waarmee je zonder enige voorkennis op een uiterst eenvoudige
manier uw eigen website kan onderhouden en updaten.
Dit is een unieke actie, nu volledig
gratis bij registratie voor 31 januari 2006 (registratie voor één jaar,
Jan/Feb/Maa 2006

Bekijk eens een voorbeeld van en
website volgens deze formule:
www.manumellaerts.be

geen verdere verplichtingen) Probeer het nu uit !

Gratis POP3 e-mail
Heb je zelf niet voldoende kennis
of tijd om je daar mee bezig te
houden, dan kan Lingier Computers eventueel een passend voorstel
maken: reeds voor € 100 heb je
een presentatie pagina van de firma of club online staan en een persoonlijk POP3 e-mail adres. Mail
het gewenste e-mail adres en de
gegevens/foto voor op de website
door en zij doen de rest. Mis deze
kans niet!
Voor meer geavanceerde websites
waar bijvoorbeeld ook met een database gewerkt wordt hebben ze
uiteraard ook een oplossing met
een meer professionele betalende
hosting. Mail ze voor verdere mogelijkheden.
Bij deze gratis actie is er geen telefonische support voorzien.
Actie geldig tot dinsdag 31 januari
2006 ■

Lambretta Club Belgium

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

Clubshop
T-Shirt

Balpen

100% katoen 150gr/
Mooie balm² pre-washed
pen, blauwe
size: M/L/XL/XXL
inkt, met LCB
Logo

185gr.
€ 9 (€ 7 LCB Leden)

Stickers groot
6x Lambretta
Club Belgium
stickers

10gr.

Stickers klein

24x kleine stic- Weersbestendige hokertjes Lambretta ge kwaliteit textiel
Club Belgium
met 2 span riempjes

€1

85gr.

15gr.

15gr.

€1

Legshield Banner

€1

€ 18 (€ 15 LCB leden)

Prior verzending per post: België tot 100gr.: € 1,00 tot 350gr.: € 1,50
Europa tot 100gr.:€ 2.10 tot 350gr: € 4,90 (Aangetekend = + € 4,00)

Events
11-12 feb 06

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

Moto Retro Wieze www.motoretrowieze.be BSA

3-5 mar 06

Beerextravaganza #15 Liège Palais de Congrès Bar des congressites +32(0)4 3423952
Oude motoren beurs Schilde; Lindecentrum.
7th Int. Scooter Custom Show www.whitewall.tk +32 (0)478 218966

13 mai 06

2° 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

25 feb 06

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.
Jan/Feb/Maa 2006
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stand en hij wist me te vertellen
een GP waaraan de ketting en kopwaren en niet met de kenmerken
dat alle stukken voor mijn LD te
pelingsplaten te vervangen waren.
van de scooter overeenkwamen,
vinden waren, sommige stukken
Hij heeft me enorm vooruit geholzoals zwarte kabels in plaats van waren wat moeilijker te vinden
pen met mijn project en ik boekte
grijs of een ‘standaard’ uitlaat die maar dan nog kon je ze wel op de vooruitgang in mechanica, ik die
kop tikken op een of
nooit eerder cilinder van dichtbij
ander beurs zoals deze had gezien! Ik heb de motor en
(wat in 3 jaar tijd véél carburator laten parelstralen, alle
veranderd is, sic!).
bouten en moeren verzinken, stuur
Met frisse moed keerde chromeren. Mijn LD begon terug
ik die dag huiswaarts,
te leven. Na bestelling van kogeleen stap dichterbij de
lagers, dichtingen en pakkingen
afwerking van dit eerste ben ik begonnen met de motor teproject dat langzaam maar zeker in rug te bouwen.
zicht kwam.
Ingewikkelde motor die LD, maar
Enkele weken later, heb ik contact het blijft niettemin een vernuftig
opgenomen met deze superdealer. systeem met heel veel fijne tandDe hele namiddag zou ik met hem wielen.
over Lambretta praten. Ik had de
indruk de grot van Ali Baba (en
Vervolg in Ciao! nr. 15
zijn veertig scooters) te betreden!
Ik had nog nooit zoveel
aangepast moest worden met cilin- Lambretta’s (en enkele
Gerestaureerde motor wacht op het
der…
Vespa’s) in een werkplaatsge- frame dat geverfd wordt. Carter
Rem-, gas-, en koppelingkabels
zien. Er was van alles: een LI gestraald en cilinder met matzwarvan slechte kwaliteit, te kort, te
voor een onderhoudsbeurt,
te hittebestendige verf bekleed.
lang... Hetzelfde met de uitlaat die
onbruikbaar was!
Voor mij was dit de druppel die de
emmer deed overlopen en ben naar
een andere verdeler overgegaan.
Vanaf dan was ik was plan ALLES zelf te doen. Die winter is
snel voorbijgegaan, avondenlang
heb ik in de kelder elk stuk van
mijn motor schoon gemaakt en
netjes in dozen gestopt in afwachting van de kogellagers, dichtingen
en geparelstraalde carters.

(Vervolg van pagina 7)

Ali Baba en de 40 scooters.
Het is in Antwerpen, bij de jaarlijkse "Scooter Custom Show" dat
ik een superdealer ontmoet heb die
in Luikse woont. En zeggen dat ik
tot Aarschot achter mijn stukken
ging wanneer er zo dichtbij een
andere dealer woont.
We hebben kennis gemaakt op zijn
10 Ciao!
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Een organisatie van Veteraan Motoren Houtland.

Ruilbeurs Roeselare 5 en 6 november 2005
De Ruilbeurs in Roeselare werd dit jaar al voor
de 22ste keer ingericht
door de club van veteraanmotoren Houtland.
Zoals steeds werd het
fabriekspand omgebouwd tot een heuse
verkoopszaal.
CHRISTOPHE DEMIL

T

hema dit jaar was scooters
en lichte motoren. De mensen van de Houtland club hadden
Kurt gecontacteerd met de vraag
als we geen zin hadden om enkele
scooter te toon te stellen. Op die
vraag gaat de Lambretta club
steeds heel gewillig in. Het zijn op
die momenten dat je als club nieu-

we mensen
kan bereiken. Naast
enkele zeer
leuke
Vespa’s,
Bella’s en
andere, had
Kurt zijn
gerestaureerde LI
125 en
Lui75cc
neer gezet.
Ikzelf, echter had mijn pronkstuk
LI 175 met zijspan tentoon gesteld. Een dergelijk zijspan trekt
altijd de aandacht.
Vrijdag tijdens de dag werd alles
keurig opgesteld en zaterdag en
zondag was er ruilbeurs. Tijdens
de ruilbeurs konden de mensen
niet enkel genieten van een pintje
bier of een geurige kop koffie,

maar ook van een 30 tal oldtimers,
dat daar onder de spots stonden te
blinken, al dan niet in originele
staat.
Kurt had er zijn werk van gemaakt. Om en rond de Lambretta’s
waren flyers, gedetailleerd scooterfiche en een LCB spandoek.
Leuke gedaan Kurt! Misschien iets
dat we kunnen meenemen naar de
custom show in Antwerpen.
Na twee dagen ruilbeurs was er
zondagavond een onverwachte
kers op de taart voor de ondergetekende.

Mooiste oldtimer
Tijdens het weekend kreeg elke
bezoeker een formuliertje waarop
ze de mooiste oldtimer konden invullen. En al eerst kwam ons zijspan eruit. Ik moet zeggen dat
zo’n prijs je een zekere voldoening
geeft, zeer zeker als je weet hoeveel werk mijn vader en ik ( in
mindere mate) er hebben ingestoken. Bij deze wil ik mijne pa bedanken voor al dat fantastisch
werk. ■
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