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Redactioneel
Gisteren heb ik nog eens naar mijn Li 175 cc “ gekeken”. Hij
staat nog steeds op dezelfde plaats waar ik heb vorig jaar heb
achtergelaten. Moet ik niet beschaamd zijn? Ja, ik zou moet beschaamd zijn. Maar waarschijnlijk zoals velen onder ons, is er
meer dan Lambretta onder de zon. Verbouwingen, werk, gezin,
wel eens waar niet in de volgorde van belangrijkheid, maar
toch, elk onderdeeltje eist zijn tijd op. Nu ja, we hebben één
voordeel, Lambretta scooters zullen nooit “uit de mode” zijn.
Is het nu net dat mode ideaal dat maakt dat de Lammy’s vandaag de dag, bijna onbetaalbaar geraken. Ik weet nog alsof het
gisteren was, dat ik samen met onze pa naar een scooter ging
kijken en met wat pingelen ik voor 200 euro een complete scooter rijker was. Vandaag, anno 2007, denk ik niet dat je ze nog
bij bosjes zult vinden.
Begin maart was heel de scooter scène afgezakt naar de nieuwe
locatie voor de Antwerp Custom Show.
Voor vele was het even aanpassen. Vorige edities waren steeds
in twee zalen, maar nu was alles samengesmolten in één grote
sporthal. Voor LCB zeker een trend dat volgende jaren mag verder gezet worden.
Zoals elk jaar was het een komen en gaan van leden aan de LCB
stand. Samen met Sam en Erwin verwelkomde we de leden met
een gepast natje. Toffe bende, leuke leden. Maar één iemand is
me bijgebleven. Meneer De Roo, een kwieke 70–tiger, die nog
met volle moed zijn LD aan het restaureren is. Spijtig dat zijn
vrouw zaliger dit niet meer mag meemaken. Hij heeft me foto’s
van vroeger getoond waar hij en zijn vrouw samen op de LD
zat. Moet tof geweest zijn als ze deze foto, 50 jaar later, nog
eens op nieuw konden overdoen. Veel leesplezier in jullie clubblad

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.

CHRISTOPHE DEMIL
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Internationale Meeting te Chevetogne 29/6- 01/07

50 Anni Fiat 500
De grootste bijeenkomst van FIAT 500 ooit georganiseerd in Europa. Deze in samenspraak met de jaarlijkse bijeenkomst van de FIAT 500 CLUB ITALIA, die plaats zal
vinden het weekend van 6 tot 8 juli te Garlenda, Italië.
Wij hopen in Chevetogne meer dan 1000 FIAT 500 en derivaten bij elkaar te krijgen.
Clubs uit de volgende landen hebben hun medewerking reeds toegezegd: Italië,
Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Zwitserland en Luxemburg.
Een kleine 100 clubs en aanverwante verenigingen die betrekking hebben met de FIAT 500 over heel Europa en ver buiten deze grenzen werden aangeschreven. Hierbij
nog een 100-tal adressen van handelaars, die zowel oude FIAT modellen verkopen
als onderdelen. Ambiance gewaarborgd in een grote tent met Italiaanse muziek.
Ontvangst van de deelnemers in 5 verschillende talen. Nederlands, Frans, Duits, Engels en Italiaans. Programma en route beschrijving van de toeristische rit in één van
deze 5 talen naar keuze. Een droom locatie voor groot en klein in één van de
mooiste domeinen van België.
Heel de weekend tal van Italiaanse attracties binnen in het domein, met onder andere kleine orkestjes, grote Italiaanse markt, bezoek van Scooter clubs op zondag.
Verblijf op de camping van het domein. Tal van handelaars met wisselstukken voor
de 500 zullen aanwezig zijn. Grote toeristische rondrit in één van de mooiste landschappen van België
De Lambretta Club Belgium is ook welkom op
zondag 1 juli. Het zou fijn zijn moesten met
een hele hoop Lambretta’s aanwezig zijn. Het
Domain van Chevetogne is een prachtige attractie park.
Een rondrit van +/- 80km is voorzien.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk en om de taak van de
organisatoren ter vergemakkelijken 1 mail adres:
michel.keusters@lambretta.be
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Het wel en weel van een reclamespot opname.

Electrabel Commercial
spanning gewacht op een antwoord. .Maandag ochtend kreeg ik
dan eindelijk een mail maar het
antwoord was niet wat ik verwacht
had. De LD die een nut’n’bolt
resto achter de rug had (zie Ciao!
14 en Ciao!15) zag er veel te goed
uit! Ze zochten een scooter die eruit zag alsof die uit een oude garage kwam na 25 jaar gestald te zijn
geweest. Mijn LD voldeed natuurlijk niet aan die wens. Ik was teSAM BELLOMO
leurgesteld maar ik vroeg mij af
waarom ze de Jet niet hadden geoewel het al laat in de
kozen. Die voldeed wel aan de criavond was heb ik het gsm teria! Ik heb dan maar geantwoord
nummer gevormd dat zich onder- dat ik nogmaals foto’s van de Jet
aan de email bevond. Mijn eerste in bijlage zond en op hoop van zereactie was is dit een grap?
ge…Dezelfde dag nog kreeg ik in
De persoon aan de lijn heeft mij
snel verzekerd dat dit niet het geval was en begon mij uit te leggen
waarvoor ze een scooter nodig
hadden. Ik zag mijn mooie gerestaureerde rood-witte LD al op alle
reclameborden van België hangen...!
Na ons telefoon gesprek heb ik een
email verzonden met foto's van
mijn Lambretta LD en mijn pas
gekochte Spaanse SX200
(JET200). Ik heb tot de maandag
in

Op een zwoele zomeravond kreeg ik een email
van een reclamebureau
uit Brussel dat op zoek
was achter een Vespa of
een Lambretta om een
reclamespot te draaien
voor een gekend merk in
België.

H
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mijn mailbox een negatief antwoord. Ze gingen een Vespa gebruiken!!! In een laatste wanhopige email heb ik nogmaals een foto
van de jet gezonden en geantwoord dat ze een grove fout begingen indien ze een Vespa ipv. een
Lambretta gebruikten in de reclamespot. Lambretta is veel fotogenieker dan Vespa.
De dinsdag ochtend kreeg ik een
mailtje met een positief antwoord!
De eerste foto’s van de Jet hadden
zij niet ontvangen maar toen ze de
scooter zagen waren ze verkocht.
De regisseur moest nog zijn akkoord geven maar ik was bijna
verzekerd dat mijn Jet gebruikt
ging worden voor het draaien van
de reclamespot!!!
De volgende donderdag moest ik tot Brussel gaan om de scooter
te tonen aan de hele
crew. Iedereen was
verkocht! Die scooter
zou het worden!!! Men
vroeg mij om de scooter te laten draaien en
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hop na een keer kickstarten draaide de motor al. Ik heb de motor
uitgedaan, weer gekickt, weer aan
na een keer kicken, alles okay. De
details werden besproken en er
werd mij gevraagd om dezelfde
zondag terug in Brussel te zijn met
de scooter om een test uit te voeren met de acteurs die ermee gingen rijden.

Nachtmerrie
Die zondag namiddag kwam ik
dan voor de tweede keer naar
Brussel met de “rising star” in een
gehuurde camionnette. Hier begint
de nachtmerrie…
De mannelijke acteur die met de
scooter ging rijden is een Parijsenaar en tijdens de casting had hij
beweerd met een moto door de
woestijn te zijn getrokken. De eerste kennismaking met de scooter
verliep op het minst gezegd stroef.
Hij zocht tevergeefs achter de koppeling en versnelling pedalen.
Na tweemaal kicken draaide de
motor op volle toeren. De dommerik had de gashendel helemaal
opengedraaid en verstond niet wat
er gebeurde! Ik heb zijn
hand ervan moeten trekken
voordat hij verstond wat er
gebeurt was. Toen ik hem
uitlegde hoe hij moest schakelen zei hij dat hij dat al
gedaan had. Ik heb de eerste
versnelling ingeduwd en
heb hem nog gezegd dat hij
traag de koppeling moest
los laten. Te laat! Hij had
alles ineens losgelaten en de
scooter schoot vooruit, uit
schrik draaide hij de gashendel volle gas open en
ineens scheen hij zich te
herinneren dat er remmen
aanwezig waren op een
scooter! Scooter op een gras
6 Ciao!

oppervalk, voorrem dicht, en
HOPLA scooter op de grond, gaskabel blijft hangen motor brult!!!
Ik spring op de scooter, smijt die
gast eraf en draai de contactsleutel
uit. OEF! Iedereen kommer zich
om de acteur maar niemand die
naar de scooter om kijkt!

Acteur
OK, we beginnen opnieuw zegt de
regisseur. Geen sprake van zeg ik,
die acteur kent zoveel van tweewielers af als ik van acteren! Ik
laad mij Lammytje terug de camionnette in en rij terug naar huis.
Zoek maar een andere onnozelaar
voor uw reclame!
Na een kwartier onderhandelen
overtuigen zij mij het nog eens te
proberen. Na een paar keer te kicken ruik ik een sterke geur van
benzine. De motor zal wel verzopen zijn. Bougie eruit, kicken,
bougie kuisen en terug erin. Hop
daar gaan we weer. Er wordt besloten dat de acteur rondjes moet
rijden in de buurt en enkel in eerste versnelling. Schakelen is zijn
beste punt niet en neutraal stand
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vinden ook niet. Ieder kruispunt
stopt de scooter omdat de acteur
hem in zijn eerste of tweede versnelling laat. Na een tijdje is de
scooter helemaal verzopen en krijg
ik hem niet meer aan de praat zelfs
al lopend. Ik heb er genoeg van en
besluit dan te stoppen. Ik wens hen
nog veel geluk met het draaien van
de reclamespot met die kluns als
piloot op een scooter en na een uur
ben ik terug thuis. De scooter
wordt uitgeladen en meteen uitgetest. Na een keer kicken is de mo-
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tor draaiend. Ik besluit een ritje te
doen en kom na +/- 25 km zonder
enig heuvel terug thuis. Ik besluit
de regisseur te bellen om hem het
goede nieuws te melden. De scooter doet het zonder probleem hier.
Het bewijs dat jullie acteur niet
deugd.
Hij verteld mij dat ze een ander
scooter (lees Vespa) gevonden
hebben maar dat zijn voorkeur
naar mijn JET200 gaat. Ik had sowieso al verlof genomen en ben
dus zoals hij me het gevraagd
heeft ‘s anderdaags om 7 u Besmelaan in Vorst. Daar zie ik Mario
van Vespa Club Brussel die met
zijn oranje-rode gtr staat te wachten. Hij was het bij wie de productie om 20 zondag avond gevraagd
heeft als hij zijn Vespa wou lenen
voor een reclamespot want de
Lambretta die ze gingen gebruiken
is defect. Ongehoord! De productie vertelde dus aan al wie het horen wou dat mijn Lambretta niet
“fiable” was.
Al wie mij kent weet dat ik een
100% pure Lambrettist ben en alleen al het horen dat een Vespa
betrouwbaarder is dan een Lambretta is een provocatie!
Ik stap dus naar de producer om
hem te vragen waarom ik hier
moest zijn als een Vespa toch betrouwbaar is dan een Lambretta.
De regisseur vond de lijn van de
Lambretta beter dan die van een
Vespa. Het oker kleur van mijn
Lambretta paste eveneens beter
met de kostuums en de decors.
Meer hoefde ik niet te horen.
De eerste take moest de zonsopgangscène zijn. Die ochtend regende het met bakken. Geen zonsopgang dus. Tijdens het wachten
leerde ik de acteur nog wat rijden
met mijn Lambretta nadat hij het
eerst met de Vespa had gedaan. De
straat was gelukkig afgezet. Ik heb

hem bevolen alleen de
achterrem te gebruiken en
zachtjes te koppelen ipv
de hendel ineens los te
laten. Hij begon eindelijk
wat beter te rijden. Gelukkig!
De eerste take werd de
scène in het Chinees restaurant. Daar moest de
productie beslissen welke
scooter ze gingen gebruiken. Het werd de mijne.
Maar eens die beslissing
genomen moest de scooter
tot het einde gaan. Geen
sprake van een take met
een en een take met een
andere.
Na een anderhalf uur decor opzetten, licht meten, filmen, schmink
retoucheren terug filmen…was de
eerste scène in de doos.

keer in gang lopen. Je moet weten
dat de acteur enkel en alleen maar
in eerste versnelling reed hoewel
ik hem al verschillende keer gezegd had in tweede te rijden. Na
de middagpauze ging het wat beTrailer
Daar ging de acteur werkelijk met ter, de scooter ging op een trailer
de scooter rijden... Ik vreesde dat voor een paar takes. In de tv spot
de scooter zoals de dag voordien ziet men op een bepaald moment
dat beide acteurs met de handen in
ineens dienst zou weigeren.
de lucht rijden. Deze scenes werNa een paar takes en een enkele
den gedraaid met de scooter op de
keer stilvallen begon de scooter
warm te lopen. De kickstarter wei- trailer. Een laatste take in Vorst en
gerde dienst en ik moest hem ieder de eerste werkdag was al om. Een

Apr/Mei/Jun 2007

Ciao! 7

Lambretta Club Belgium

paar scènes zijn door de slechte
weersomstandigheden niet gedraaid en daarom moest er nog
een dag bijkomen. ’s Anderendaags stond ik om 7u paraat terug
in de Besmelaan in Vorst voor de
zonsondergangscène. Het weer zat
mee en in minder dan 2 uur was
die eerste scène gedraaid. De rest
van de dag ging er gedraaid worden in Anderlecht langs het kanaal. Daar ging ik meewerken aan
de laatste scène.

Blikjes
In de tv-spot ziet men in de laatste
scène de Lambretta rijden met de
2 acteurs en komen er conservenblikjes in de vorm van sterretjes
uit de scooter. Die take werd gedraaid met echte conservenblikjes
die achteraan de scooter vastgebonden waren. Een beetje zoals
het gedaan wordt voor een getrouwd koppel. De cameraman
filmde de achterkant van de scooter van op een quad en ik moest in
een rechte lijn over een halve kilometer rijden. Nadien werden
deze beelden dankzij de digitale
postproductie aangepast en werden de touwen van het beeld gewist en de conservenblikjes een
gouden tint gegeven alsof het om
sterren ging. Die scène hebben de
ze dan gekoppeld met een andere
scène waarop de 2 acteurs op de
scooter zitten.
Nog een take met de scooter op de
trailer dat feilloos gedraaid geweest is en dan eindelijk de laatste
scène. De scooter deed het nog
altijd maar ieder keer dat de scooter moest stoppen werd ik erbij
geroepen om hem in neutraal te
zetten! Na twee dagen had die acteur het nog altijd niet door. De
laatste take werd er mij gevraagd
de scooter naar een zeker punt te
8 Ciao!

brengen en vanaf daar werd er gefilmd met de acteur. Ik ging mee
met de quad en bracht de scooter
ieder keer terug op
het punt van vertrek. Het meisje
achteraan vroeg mij
hoe moeilijk het
was om met de
scooter te rijden
want de acteur viel
ieder keer stil maar
ik niet. Ik heb haar
voorgesteld om het
zelf te proberen en
zij bracht het veel
beter vanaf dan de
acteur! De regisseur
geloofde zijn ogen niet! De acteur
werd ieder keer van de scooter
gehaald, ik klom erop en samen
met de vrouwelijke actrice ging ik
tot het beginpunt van de shoot.
Daar ging ik met de quad terug
naar het beginpunt.
Rond 15 uur was het eindelijk zover, de laatste scène was gedraaid.
OEF! De scooter was nog altijd
okay maar ik heb toch een compensatie gevraagd voor de schade
dat mijn scooter geleden heeft! De
scooter bleef nog een dagje in
Brussel voor de fotosessie en de
volgende woensdag kreeg ik hem
terug
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thuis bezorgt. Na een kleine
maand begon de publi campagne
en in heel het land was mijn Lam-

bretta in 32 m² te bezichtigen!
Toen ik in oktober met de scooter
in het centrum rondreed en ik ieder 100 meter de Electrabel affiche zag hangen herinnerde ik mij
weer waarom ik dit allemaal doorgestaan had. Het geeft een leuk
gevoel als de mensen de affiche
bekijken en daarna je scooter en
ze opmerken dat het om dezelfde
gaat! ■
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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.
€ 9 (€ 7 LCB Leden)

Stickers groot
6x Lambretta
Club Belgium
stickers

10gr.
€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.

18-20 mei

Dirty Weekender Leopoldsburg users.pandora.be/dirtyweekender

25-27 mei

6° Int. Scooter treffen Tielt SC Heavy Soul

1-3 jun 07

EuroLambretta 2007 Neckarsulm Germany

17 jun 07

4° Belgium Lambretta Meet 10h30 Brugge carpool parking afrit Loppem

30 jun 1 jul

500 anni Fiat 500 Chevetogne (zie artikel pag. 4)

19 aug 07

6th Toys of 50’s Run om 9h markt Brugge Scooters prè 1967 (max 50)
enter: toysofthe50s@hotmail.com

7 okt 07

3° Balade des Vallées Namuroises Ch. Franc-Warêt 0496/235803

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.
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Lambretta Club Belgium Superdealers
Lambretta Club Belgium
heeft met een aantal leveranciers een overeenkomst gemaakt waarbij
de leden van de club
kunnen genieten van
een aantal voordelen.
Dat kan een korting zijn
in procent of een voordeel aanbieding enkel
geldig voor de leden.
Deze leveranciers zijn
stuk voor stuk gespecialiseerd in onderdelen en
service voor Lambretta
scooters. Sommige hebben ook een uitgebreide
website met een online
shop waar je een bestelling kan plaatsen. De
meeste verzenden ook
internationaal en betaling is mogelijk met een
creditkaart. Vergeet zeker niet je lidnummer te
vermelden om in aanmerking te komen voor
een korting.
Hou er rekening mee dat
op promotie meestal netto prijzen van toepassing
zijn.

5% discount for
LCB members
Misstraat 119A
B-2500 Koningshooikt (Lier)
GSM +32 (0)477 245569
FAX +32 (0)3 4891966
www.scootermarket.be

Verdeler Benelux
Mr. Christian
Rue De Houtain 17
4682 Heure-Le-Romain
Tel/Fax 04/2864894
5% discount for LCB members
10% discount for
LCB members
www.lambretta.co.uk

Nieuw! Heel recent kon LCB een nieuwe Superdealer verwelkomen: Scooter Center uit
Duitsland. Ze hebben een heel uitgebreide webshop en vanaf € 200 wordt er portvrij verzonden naar België. Als LCB lid ontvang je tot 10% korting. Bekijk alvast de catalogus in
bijlage. Meer info in het volgend nummer van Ciao!
10 Ciao!
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Verslag van de LCB deelname aan de

8° Int. Scooter Custom Show in Antwerpen
Voor het eerst in jaren
werd het vertrouwde
nest verlaten. Niemand
wist goed wat ons te
wachten stond, maar dat
zou vlug veranderen.
ERWIN, SAM &CHRISTOPHE

Bij het opdraaien van de parking
van het sportcomplex in de buurt
van het sportpaleis, was de drukte
al goed voelbaar.
Iedereen was druk in de weer met
het voorbereiden van zijn stand.
Duitse, Nederlanders, Britse, Franse en veel Belgische bestelwagens… dat beloofde veel goeds!
De grootste verandering was voor
iedereen goed zichtbaar. Eén grote, overzichtelijke zaal i.p.v. twee
kleine zaaltjes. Scooterclubs en
handelaren stonden broederlijk
langs mekaar. Met de beperkte
middelen die we hadden, hebben
we toch gezorgd voor een mooie
duidelijke clubstand.
Tien uur net voorbij toen de deuren geopend werden, zoals het zo
vaak gaat…wie eerst zaait, eerst
maalt!
Ook op onze stand werd het drukker. Bekende gezichten passeer-

den, en de gespreken gingen natuurlijk over scooters, uitlaten, zijpanelen,
ontbrekende onderdelen
enz.
Wat dit jaar wel opviel was
dat we veel vragen kregen
over het restaureren van
een LD.
Blijkbaar zit dit model duidelijk in de lift.
Vaak werden de wenkbrauwen gefronst als bleek dat
ze een Fransmodel gekocht
hadden. Moeilijker om aan
onderdelen te geraken vermits er toch enkele verschillen zijn. Toch werd de moed
erin gehouden. Zoals elk jaar hadden Tim en Jurgen weeral gezorgd
voor een hoop prijzen in diverse
categorieën. De Engelsen waren
hierin weer de veelvraten. En het
moet gezegd, er zaten weer enkele
pareltjes tussen. Spuitwerk dat als
echte kunst door het leven kan
gaan.
Nog steeds kan de Antwerp
Custom-show doorgaan als één
van de beste scooterbeurzen op het
vasteland.
Dat werd dit jaar weeral bewezen,
ook al waren de reacties op de diverse forums een beetje aan de negatieve kant. Maar ja, de beste
stuurlui staan
wal…
Wij zullen er
volgend jaar
weer zijn!!! ■

LINGIER COMPUTERS bvba
Zandvoordeschorredijkstr. 99
Industriezone 2 8400 Oostende - Belgium
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info@lingiercomputers.be
www.lingiercomputers.be
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