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Redactioneel
We zijn terug gestart voor een nieuw ( scooter) jaar. Bij
dezen wensen we jullie alvast een plezant 2007 toe. En
zoals je bij ons zeggen, dat we veel mogen, dat we veel
kunnen en weinig moeten.
In de vorige editie van Ciao hebben we Erwin en Stephanie in de bloemetjes gezet met de geboorte van Sverre,
wel nu is het onze toer. Sinds 4 november zijn ik en Annelies de trotse ouders van onze Mattias. Ik kijk nu al uit
naar onze eerste scooterrit samen.
Met jullie boekje zit er dit maal een mooie lanyard bij, vanaf nu geen sleutels meer kwijt. Tevens is er dit jaar een
verschuiving in het LCB bestuur. Sam Bellomo heeft beslist, wegens tijdgebrek, om geen deel meer uit te maken
van het clubbestuur. We bedanken Sam voor zijn bijdrage
in de club en hopen dat hij ooit kan terugkeren. Langs de
andere kant verwelkomen we Michel Keusters. Michel
was al lid van de LCB en heeft nu de taken van Sam op
zich genomen. Samen met Michel en Kurt zijn we bezig
om jullie club voor 2007 in een nieuw kleedje te steken.
Meer informatie volgt in de andere Ciao’s.
Verder kijken we al even vooruit en zien we de Custom
show in Antwerpen naderen. Dit evenement mag aanzien
worden als het grootste binnen zijn soort.
Dus niet vergeten 3-4 maart, Antwerpen. Verder in Ciao
vinden jullie nog wat extra informatie.
Ziezo, het startschot is gegeven en hopelijk zien we elk
van jullie ergens te velde, genietend van ons mooi machientje.
CHRISTOPHE DEMIL

Rekeningnr: 979-6161146-02
IBAN BE32 9796 1611 4602
BIC ARSPBE22
Voor publiciteit in dit blad contacteer Michel Keusters. 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 inhoud is enkel toegestaan mits
schriftelijke goedkeuring.
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Een rit in de Condroz streek in een organisatie van Sam.

Huy - Durbuy - Huy
weg wou oversteken… het zal voormiddag, mede door de brede wegen. Echt iets voor snelje maar gebeuren.
Voorzichtig reden we door het heidsduivels.
water. Toch raar, na veel bocht- Met nog een bonnetje op zak
moest er nog wel ergens halte
werk afdalen naar een klein
dorpje waar je voorzichtig moet gehouden worden.
zijn omdat er water over de weg Dus alle remmen dicht. Alle
kleuren van de regenboog waren
stroomt.
De binnenplaats van een boer- er te verkrijgen en iedereen was
aan het likken. Inderdaad, de
derij was de eerste halte. Een
ERWIN & STEFANIE
laatste stopplaats was een ijsbiertje kan er altijd in!!! Tien
minuten later moesten we weer- boer; Vanille, mokka, banaan,
al halt houden want het begon te aardbei, chocolade… de smaken
en bollen vlogen ons om de
ol goede moed de scoo- regenen.
oren.
ters dan toch maar inDurbuy
De lucht vulde zich met iets dat
geladen en in konvooi (tel en
zeg twee wagens, 4 scooters)
Ons vermoeden dat we die och- op water geleek. Wij dus vliegensvlug richting Huy. Bij het
richting de boorden van de
tend hadden, werd hierbij bebinnenrijden van Huy kon je
Maas.
vestigd. Maar het moet geaan onze kledij merken dat we
Koffie en koek, het ontbijt was zegd… al bij al viel het nog
onderweg toch enkele druppelwarm en lekker. Een diversiteit mee. Onze passage door het
aan scooters stonden klaar om te drukke, toeristische Durbuy lok- tjes hebben ontmoet. Afscheid
nemen deden wij in een naburig
vertrekken. Meestal Vespa’s,
te vele mensen op straat.
verschillende Lammi’s, enkele Applaus en gejuich waren ons café.
Heinkels, zelfs een Diana Dur- deel.
kopp 200 en NSU Prima waren Halte werd er
Deze perfect gerestaureerde D had geen enkel
van de partij.
probleem om de groep bij te houden, zelf op de
gehouden net
Golvende wegen werden onder buiten Durbuy hellingen niet.
onze wielen geschoven. Mooie in een leuke
vergezichten en prachtige kas- herberg. Frieten
teelhoeves links en rechts. Ogen met balletjes
te kort om al dat moois te bewerden geserwonderen. Gelukkig werd er re- veerd om de
gelmatig gestopt om de iets tra- knorrige buiken
gere scooters de kans te geven te vullen. Doorom terug aan te sluiten in de
spoelen werd
lange rij. Het parcours was niet gedaan met gerbepaald vlak te noemen. Omstenat.
hoog, omlaag,… het landschap De terugweg
vroeg soms het uiterste van on- verliep vlot. De
ze scooters.
snelheid lag iets
Een klein riviertje dat plots de hoger dan in de

Twijfel ’s morgens
vroeg…vertrekken we of
blijven we binnen vandaag. Ondanks we midden in de zomer zaten,
was de dreigende grijze
lucht geen goed teken.

V
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Het terras kon even meegenieten van ons bezoek tot
een hevige regenbui ons
naar binnen dreef ( dit mag
je letterlijk nemen !! ).
Een zondvloed had zich
meester gemaakt van Huy…
en van Sam zijn helm. Inderdaad, Sam was zo snugger geweest om zijn helm
op zijne scooter te laten liggen met de opening naar boven!!!
Gelachen dat we hebben.
Sorry Sam maar de lift richting Luik die je van Christian en Nicole gekregen
hebt ,zullen wel veel hebben
goedgemaakt.
Een geslaagde dag werd
daarna nog een beetje verstoord door het trage (lees;
meestal stilstaand) verkeer rich- Eventjes aanschuiven voor de foto-shoot bij de Spalsh! Let op
de blauwe lucht, in tegenstelling met de plensbui vlak ná de rit.
ting thuis.
Dank aan Sam en Patrick voor
de vlekkeloze organisatie , dank
aan de motards voor de veilige
passages onderweg , dank aan
alle aanwezigen die er samen
een aangename dag van hebben
gemaakt!! ■
Toch een eerder zeldzame verschijning
deze NSU Lambretta LD
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Het Jaarlijks Europees Lambretta treffen op 31 mei, 1,2 & 3 juni

Euro Lambretta 2007 Duitsland
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

it jaar gaat de Euro Lambretta iets eerder op het
jaar door dan gewoonlijk. Op 31
mei, 1,2 & en 3 juni is iedere
Lambretta eigenaar welkom in
Neckarsulm, Duitsland. Dat is op
ongeveer 500km van Brussel.
Neckarsulm is gelegen in het zuidwesten van Duitsland, gemakkelijk
te bereiken via de autosnelwegen
A6 & A81.
Bezoek ook eens de speciale website www.eurolambretta.de voor
meer info.

Programma
donderdag 31 mei 2007
Pré-Euro Lambretta. Rondrit met
bezoek aan "Auto & Technik Museum
Sinheim"
op
30km
van
Neckarsulm, ingang op eigen kosten. Zie
http://www.technik-museum.de/
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vrijdag 1 juni
2007:
Vanaf de middag
aanvang van de
registratie ter
plaatste. Welkomstgeschenk en
toewijzing van de
kampeerplaatsen.
Bijeenkomst van
de nationale club
presidenten. Kleine rondrit en bezoek van het
Neckarsulm Duitsland, op 500km van Brussel.
"Zweiradmuseum
Neckarsulm".
http://www.zweirad-museum.de 's Kostprijs:
Avonds is er een maaltijd en party Volwassen:
€ 90 pp
voorzien.
Kinderen 6-16 jaar: € 45 pp
Kinderen tot 5 jaar: gratis
Zaterdag 2 juni 2007
Ontbijt, gevold door een rondrit
10h-14h met een wijn proeverij. In Inschrijven kan enkel via de natiode namiddag expositie of het
nale Lambretta Club! Ter plaatse
marktplein van Neckarsulm. 's
zal geen deelname mogelijk zijn
Avonds is er een galadiner.
indien niet vooraf ingeschreven.
Vóór 15 april 2007 dient het inzondag 3 juni 2007
schrijving geld en formulier aanOntbijt en mogelijks prijsuitreiwezig te zijn bij de club. (Hou reking indien dit niet reeds zou ge- kening met 5 tal werkdagen bij een
beurt zijn op zaterdagavond.
bankopdracht). Eens de club de
12h00 officieel einde van de Jam- inschrijvingen gezamenlijk heeft
boree
overgemaakt aan LC Duitsland is
een anullatie niet meer mogelijk.
Praktische info:
Voor personen die geen gebruik
Inschrijven zal ook mogelijk zijn
willen maken van de kampeermo- op de 8th Antwerp Custom Show
gelijkheden ter plaatse; een lijst
op 4 maart 2006.
van alle hotels in de buurt vind je Deelname storten op rek.nr. 979op de website
6161146-02 op naam van LCB
www.neckarsulm.de/index.php?
IBAN BE32 9796 1611 4602 BIC
sub=26
ARSPBE22 ■
Het verblijf op de event-site op 31
mei & 1/2/3 juni plus alle vermelde maaltijden zijn inbegrepen in
de kostprijs.
Jan/Feb/Maa 2007
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Vervolledig je verzameling en bestel de ontbrekende nummers.

7 jaar Lambretta Club magazine
Nr. 1 (Mei 2000)
Intro club

Nr. 2 (Nov 2000)
Euro Lambretta GB

Nr. 3. (Apr 2001)
Internet Links

Nr. 4. (Oct 2001)
Euro Lambretta Suisse
Lambretta Electric

Nr. 5 (Jul 2002)
Lambretta España

Nr. 6 (Nov 2002)
Lambretta En Hispanie Suite

Nr. 7 (Maart 2003)
Euro Lambretta 2003 intro

Nr. 8 (Mei 2004)
1° BL Meet
Custom Show Antwerp
TechTip Defecte Choke hendel
Alle oude nummers kunnen nog altijd besteld worden
aan € 1.50 /stuk.
Portkost België:
tot 5 stuks:
€ 1,04
meer dan 5 stuks:
€ 1,56
Totaal bedrag te storten op rek.nr. 979-6161146-02 op
naam van LCB met vermelding v/d gewenste nummers
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Oude LCB magazine’s zijn nog steeds bestelbaar.

7 jaar Lambretta Club Magazine
Nr. 9 (10/11/12 - 2004)
1° BL Meet Nieuwpoort
Euro Lambretta 2004
2° Vlaamse Ardennen Rit
Techtip Vliegwiel reparatie
Nr. 10 (1/2/3 - 2005)
Euro Lambretta 2005 intro
Complete Spanner Manual
LCB op Custom Show intro
Nieuwe Lambretta?
Göteborg Run & Race 2004
Nr. 11 (4/5/6 - 2005)
Herinnering Mooie Tijd
Custom Show 2005
Techtip
2° BL Meet intro
Nr. 12 (7/8/9 - 2005)
Euro Lambretta 2005
ScooterMarket Paint Special ‘66
2° BL Meet
Viering 175 jaat België
Lambretta Around The World
Nr. 13 (10/11/12 - 2005)
Verslag 3° Vlaamse Ardennen Rit
Tech-Tip Roestvaststaal
Bezoek Casa Lambretta
Nr. 14 (1/2/3 - 2006)
Euro Lambretta 2006 intro
Lambretta 150LD 1957 Pt1
Ruilbeurs Roeselare VMH

Nr. 15 (4/5/6 - 2006)
Golden Special ‘66 Resto Pt2
Lambretta 150LD 1957 Pt2
Rondrit Ninove, Custom Show
Nr. 16 (7/8/9 - 2006)
Aankoop LI150 S3
Euro Lambretta 2006
Mt Ventoux
Milano-Taranto intro
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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 bedrag gestort is, mag je de bestelling verwachten. Het rekeningnummer is 979-6161146-02

Clubshop
T-Shirt

Balpen

100% katoen 150gr/ Mooie balpen,
m² pre-washed
blauwe inkt,
size: L/XL/XXL
LCB logo

185gr.

Stickers groot
6x Lambretta
Club Belgium
stickers

10gr.

€ 9 (€ 7 LCB Leden)

€1

Stickers klein

Legshield Banner

24x kleine stic- Weersbestendige hokertjes Lambretge kwaliteit textiel
ta Club Belgium met 2 span riempjes

15gr.

15gr.
€1

€1

85gr.
€ 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)

Events

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

10-11 feb 07

Moto Retro Wieze

24 feb 07

Beurs Oude Motoren Early Riders Meer informatie: 0477 27 73 72

2-4 mar 07

8e Int. Scooter Custom Show - Sporthal Schijnpoort Antwerpen

2-24 mar 07

Mod Subcultuur expositie www.cosintandries.be/index met rondrit op 24/04
St. Andries plaats Antrwerpen. 0475/45.21.61

1-3 jun 07

EuroLambretta 2007 Neckarsulm Germany

Nr. 17 (10/11/12 - 2006)
Golden Special ‘66
Resto Pt3
Milano-Tranto 2007
3de Belgium Lambretta Meet

Verdeler Benelux
Mr. Christian
Rue De Houtain 17
4682 Heure-Le-Romain
Tel/Fax 04/2864894
5% discount for LCB members
Jan/Feb/Maa 2007
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Voor BEF 20.575 (€ 510) kon je destijds het top model van de LD serie 3 kopen. Een echte Luxe
Scooter met tal van innovatieve opties zoals de elektrische starter.
10 Ciao!
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Kom ons bezoeken op de LCB-stand tijdens de 8ste editie van

International Scooter Custom Show in Antwerpen
Opgepast , dit jaar nieuwe locatie ! Iedereen is
al wel eens naar ’t sportpaleis geweest voor één
of ander optreden, het is
daar kortbij ( zie plannetje)
MICHEL KEUSTERS

D

Hoe geraakt men daar?:
Sporthal Schijnpoort is
gelegen tegenover het
beroemde "Sportpaleis"
van Antwerpen aan de
andere zijde van de E19
(Ring rond Antwerpen).
Er is een ruime parking
voorzien en makkelijk
te bereiken met tram en
bus.

it is HET evenement van Parking is te bereiken
het jaar voor alle scooter- via de Slachthuislaan, juist voor
liefhebbers.
het Aldi complex.
Zoals alle jaren wordt de start op
vrijdag 2 maart gegeven met welkomst drink in café “Kapitein Zeppos” Vlemincksveld 78 ANTWERPEN(centrum)
Zelfde plaats maar zaterdag 3
maart om 13 uur vertrek van de
eerste rondrit van dit jaar.
’s Avond dan précustomshow allnighter in sporthall schijnpoort
vanaf 9u met Gennius DJ team.

Zondag 4 maart
Iedereen is welkom!! Als je spullen hebt om tentoon te stellen laat
het dan weten. Ook je scooter mag
je meebrengen om de stand te verfraaien en je krijgt er een gratis
entrée bij.
Voor 9h30 moet alle materiaal
binnen zijn want de deuren voor
het publiek gaan om 10 uur open.
Gebruik het Lambretta forum of
mail (info@lambretta.be) om verder af te spreken.
Eind februari moeten de stand
houders het aantal scooters geconfirmeerd hebben.

Via het openbaar vervoer:
Tram nr's:
3 & 12
Bus nr's:
19 & 23 ■
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