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Redactioneel

Z

omer, zomer, zomer. Ik kan er niet genoeg van krijgen.
Nu ja het is te hopen dat we dit jaar eens een zonnige
zomer mogen hebben. De zomer is voor ons gezinnetje alleszins
goed gestart. Eind mei hebben we een weekje verlof genomen
en met de wagen naar Italië getrokken. De eerste keer met onze
Mattias, inmiddels 20 maand, op vakantie. Maar ik moet zeggen
dat het reuze is meegevallen. De rit van en naar Italië heeft hij
goed verteerd even als het eten ginder. Elke dag pizza en spaghetti, welke kleine zo daar nu kwaad voor zijn, niet.
De papa had zijn zinnen al gezet op een eventuele nieuwe Lambretta, maar die is van een kale reis terug gekeerd. De kans dat
je in die streek een Lambretta vindt is kleiner dan bij ons. Ook
daar zijn ze er naarstig op zoek. Na enkele dagen wat klimatiseren, had ik een babbeltje met de eigenaar van de boerderij (we
verbleven bij een wijnboer, agricultourisme is de naam van dit
soort vakantie. Indien mensen interesse hebben, dit is de website
van onze vakantieplaats www.masserino.it, een aanrader.)
Si, si io vorrei trouvare una Lambretta, in mijn beste Italiaans.
Ahhhh ahhhh was zijn antwoord, ikke bingo. Maar nee, hij wist
er gene staan, maar had wel een adresje voor mij. Ikke daar de
volgende dag naartoe. Nu, ik had het me een beetje makkelijk
gemaakt, ik had mijn LCB polo aan, waarop duidelijk stond
Lambretta Club Belgium. Dit zou me wel enkele minuten aan
uitleg sparen. Eens daar aangekomen, bleek het vader en zoon te
zijn (waar hebben we dit nog gezien), ze hadden één lambretta F
staan en voor de rest enkele 10-tallen Vespa’s. Maar niks te
koop, integendeel, ze waren ook opzoek naar nieuwe juweeltjes.
Ze maakten deel uit van de Vespa club van Saló, als je eens tijd
hebt moet je maar eens googlen naar “Vespa Garda Saló”.
Vriendelijke mensen trouwens. Geen Lambretta gekocht maar
wel een hele mooie SX150 gezien.
Aarzel niet om jullie scooter vakantie verhalen naar ons door te
mailen, we zorgen er voor dat ze een mooi plaatsje krijgen in
ons clubblad en zo de clubleden te laten meegenieten. ■
CHRISTOPHE DEMIL
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Innocenti fabrieken te Milaan
Vaak krijgen wij de vraag waar de fabrieken van Lambretta gestaan hebben en of er nog wat van overblijft
Wie Italië binnenrijdt via Zwitserland (E62) om zo zijn tocht verder te zetten richting zuiden zal weinig
merken van de overblijfselen van de fabriek. De wegwijzers leiden de toerist immers via de westzijde van
Milaan naar onder. De Lambretta-bouwplaats was gelegen aan de oostzijde van deze grote stad.
Kom je Milaan binnen via Como dan volg je best de wegwijzers Brescia en Monza. Via de rondweg van
Milaan kan je zo richting Piacenza en Bologna. Net voor de afslag van de oude vlieghaven “Aeroport Forlanini o di Linate”en na de afslag “Lambrate” kan je via afslag “Via Rubattino” de fabriek van Innocenti
bereiken.
De beroemde watertoren zie je van ver al staan en als je op het viaduct rijdt dan heb je een heel prachtig
overzicht van de gebouwen die bewaard zijn gebleven. Op de luchtfoto zie
je de watertoren in de bovenste rand ongeveer in het midden, ja kan de
schaduw herkennen. Elk van de 4 hallen is ongeveer 320m lang 75m
breed. De donkere lijn langs de autostrade is de Lambreta. Helaas heeft de
tand des tijds het meeste sloopwerk verricht toch kan je met een beetje
verbeelding hier de scooters van de band zien rollen. Sinds de fabriek gesloten werd zijn er nog enkele industriële activiteiten geweest in de oude
hallen.
Op dit moment staan de hallen er een beetje verkommerd bij … verwacht
wordt dat de sloophamer binnen kort zijn werk zal doen . De lege plaats
zal dan vermoedelijk worden gevuld met woningen en/of KMO-zone. In
ieder geval de moeite waard om even een stop te voorzien en nog even te
genieten van een beetje scooter-geschiedenis. Of neem eens virtueel een
kijkje via Google Maps en zoek op Lambrate. ■
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Jockey’s Boxenstop, Falkenberg (D)

Interview met een LCB Superdealer
Hierbij een tweede inter- rect dat scooters echt hun passie is.
view met een LCB Super- Als klant kan je er terecht voor:
• Service: restoratie, motorrevidealer. Deze keer gaan
sie, tuning (Ammerschlaeger
we over de landgrenzen
dyno),alles met betrekking
Lambretta & Vespa
heen naar Duitsland.
In het zuidoostelijk deel • Onderdelen: hun nieuwe onderdelen zijn voor 98% van Euronabij de grens met Oospese makelij, ze houden niet zo
tenrijk en Tsjechië is
zeer van Aziatische onderdelen
Jockey’s Boxenstop geledoor de wisselende kwaliteit
ervan. Ze willen vooral ondergen.
KURT LINGIER

Z

aakvoerder Joachim
‘Jockey’ Mueller en zijn
technische assistenten Markus
Wessner & Ralph hebben samen
meer dan 35 jaar ervaring met vintage Lambretta en Vespa scooters.
Het zijn ook echte scooter liefhebbers in hart en nieren en reeds sedert 1996 zijn met deze zaak bezig. De meeste klanten ervaren di-

delen verkopen welke ze goed
genoeg vinden om ook op hun
persoonlijke scooters te gebruiken.
De onderdelen zijn hoofdzakelijk afkomstig van: Casa Lambretta, Tino Sacchi, SIP, Scootercenter, UK,...
• Carrosserie: alle lakwerk is mogelijk ze deden reeds heel wat
scooters maar ook choppers,
racers, customs…
• Scooters: zowel vintage
Lambretta’s & Vespa’s maar de
volledige lijn van Piaggio en
Gilera.
Momenteel wordt er druk werk
gemaakt van een webshop, alle
artikels en bijhorende foto’s worden voorbereid zodat de site spoedig
actief kan komen.
Intussen kan je perfect met hen communiceren in Duits
of Engels via email
of telefoon. Persoonlijk heb ik de
ervaring dat je heel
snel en goed bruikbare reacties krijgt.
Onlangs was ik op
zoek voor wat onJul/Aug/Sep 2008

derdelen voor een niet zo courante
J50 Deluxe en Markus heeft me
daar heel goed bij geholpen, zowel
voor nieuwe als gebruikte onderdelen. Er wordt ook telkens foto’s
gemaild samen met een eerlijke
beschrijving van de gebruikte onderdelen.
Naar de LCB leden toe bieden ze
10% korting aan (behalve op tuning en promo’s), het volstaat je
lidnummer te vermelden. Ook qua
verzendingskosten doen ze een extra inspanning voor de leden: alle
zendingen in Duitsland zijn gratis
naar België € 10 tenzij je meer dan
€ 300 besteld dan is het ook gratis!
Samen hebben ze ook een prachtige Lambretta collectie die praktisch elk model bevat. Gaande van
de 48 tot de DL200. Als tip geeft
Markus nog dit mee: ‘spaar geld
en koop onderdelen van hoge kwaliteit en denk ook eens aan de
“goedkopere” Lambretta’s, SIL en
Serveta, want deze zijn het zeker
waard.’
Hun contact gegevens zijn:
Jockey's Boxenstop
Inh.: Joachim Müller
Gewerbering 2
D- 84326 Falkenberg
Germany
Tel.: +49 (0)8727/969928
Fax: +49 (0)8727/969931
info@jockeys-boxenstop.de
www.jockeys-boxenstop.de
www.lambrettashop.de
Openingsuren:
ma-vr: 8.00-13.00 & 14.00-19.00
za: 10.00-14.00 ■
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Naar jaarlijkse traditie, de Europese Lambretta meeting van het jaar:

Euro Lambretta 2008 Zweden
”Spring je mee in dat
meer?” Ik keek naar Kurt
met een blik of die dat
nu echt meende. Euh...
”Ik heb geen zwembroek
mee”. Dan maar in mijn
onderbroek dat koude
water in. Onder toezicht
van een groepje
schoolgaande jeugd (?)

geslaagd weekend was
gezet. Als je over de
brug naar Hasslö rijdt,
kom je een compleet
ander stukje Zweden
tegen. Zoals John zei,
het leek wel of we in
het uiterste westen van
Donegal waren beland.

Onwaarschijnlijk. Je
betaalt 90 Euro en je
krijgt van de eerste
minuut al een een mooie draagtas
PURPLE HEART
met EuroLambretta logo die
helemaal gevuld is met allerlei
at verderop in Växjö
souvenirs. T-Shirt, badges,
waren studenten met
stickers,... tot zelfs een hele mooie
hun verdiende afzwaaipet aan het Lambretta ”limited edition”
feesten. Deze jonge gasten waren polshorloge toe. Bo verwelkomde
langs het meer hun verloren
ons. Bo is zo wat de bezieler van
schooljaar aan het doorspoelen.
EuroLambretta. Enorm
Eentje moesten ze letterlijk naar
sympathiek mens met een goed
huis dragen.
gevoel voor humor.
Telkens we onderweg groepjes
We maakten ons al meteen op
Engelsen met hun Lambretta een voor de eerste rondrit naar
gevecht tegen weer en wind
Ronneby. Langs kleine landelijke
hadden zien leveren, klopte mijn wegen door het Blekinge
hart dubbel zo snel. Toen we
landschap. Op elk kruispunt stond
Karlskrona binnenreden, zagen we een vaste ”motard” die het verkeer
overal Lambrettas rondtoeren. Ik regelde. De rondrit was enorm
voelde mijn hartslag nu al tot in
goed georganiseerd. Even halt
mijn keel. De beat voor een super houden voor een drankje en een
snack. Leuk om even te
chatten met enkele
bekende gezichten van
op Engelse en
Nederlandse meetings.
Na de rondrit was het
meteen tijd om de
eerste Tuborgs te
ledigen. Het avondmaal
was goed te doen.
Ineens de honger stillen
van 600 hongerige
magen is geen makkie.

W
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Mod DJ
De vrijdagavond was er een big
party. Maar het duurde wel even
voor de eerste danspassen
volgden. Eerst het nodige vocht
binnenwerken om in de mood te
komen. De Mod girl die als DJ van
start mocht gaan, draaide veruit als
beste haar plaatjes. Alleen
vervelend dat haar mannelijke
collega´s voor haar niet wilden
onderdoen en vaak krak dezelfde
deuntjes door de luidsprekers

Lambretta Club Belgium

jaagden. Eens we op de dansvloer
raakten, was er geen houden meer
aan. Het was buiten nog klaar toen
we de partyzaal binnengingen en
het was nog steeds licht als we de
tent in doken. De middernachtzon
blijkt dus ook in het zuiden van
Zweden te bestaan.
´s Morgens een lekkere warme
douche. Eventjes bekomen van de
korte nacht. Alles viel best mee,
ware het niet van die Duitsers die
om 5 uur ´s morgens een paar
Lambrettas op volle toeren deden

dezelfde. OK, ik overdrijf, op een
paar Indian GP´s na niet één
dezelfde. De winnaars van de
wedstrijd eerder ´s morgens
werden daar in de bloemetjes
gezet. België haalde met Bart ook
een podiumplaats. Hoera!

Fort
draaien. Vlug de SX nog wat
opblinken en deelnemen aan de
Custom Show. Niet om te winnen
op zich. But you never know... In
dezelfde categorie van Specials/
SX/TV ging een Zweed met een
Arthur Francis S-type racer met de
eer aan de haal. Terecht. Bart
Addiers hield het simpel. Gewoon
je scooter origineel laten zoals die
is. Met de 70´s Joepie stickers van

Intussen nog altijd super mooi
weer, terwijl het aan het thuisfront
John Terra, Willy Sommers en
volop aan het regenen was. Alsof
zelfs Bobbejaan erop. Dan win je we ergens in Zuid-Europa beland
zonder twijfel in de categorie
waren. Op de pier wat verderop
”Best Spanish Made Lambretta”. werd het dan toch koud bij het
Heel het weekend stond
vallen van de avond. Het was even
Karlskrona in het thema van
wachten tot het bootje de volgende
Oldtimers. Op zaterdagnamiddag lading Lambrettisten naar het
waren de Lambrettas aan de beurt. versterkte fort kon varen. Het was
De grote markt werd al snel
leuk om eventjes te kletsen met
gevuld met de vele honderden
Tino Sacchi. Ik ben zelf intussen
Lammies, warvan niet één
heel overtuigd Mugello-fan
geworden. Naast ons stond ook
iemand uit York die alle
EuroLambretta-meetings heeft
bijgewoond door er zelf heen te
rijden. Hoedje af!
Op het bootje leerde Prof.
Kumulus ons heel wat bij over
stapelwolken en het type motor
van de boot zelf. Sam en Tumkie
Jul/Aug/Sep 2008

Ciao! 7

Lambretta Club Belgium

een prachtig
gingen plat liggen van het lachen. feest. We
Enkele fusiliers gaven een
hadden niet
kanonschot prijs toen we
meteen zin om
aanmeerden. Het leek wel Fort
terug te keren.
Napoleon van Oostende, maar dan We besloten de
heel wat groter. Moest wel, om
laatste boot
600 Lammy-freaks op het
terug te nemen.
binnenplein plaats te kunnen
geven. Er was een reuze BBQ aan Carlsberg
de gang. Je mocht wel maar één
Dezelfde nacht
keer aanschuiven met je bord.
opnieuw
Maar dat was buiten de Oude
Allnighter.
Belgen gerekend. Het moest maar Eerst nog een
niet zo lekker zijn. Om maar van Zweeds Ska
de Oude Limburgers te zwijgen... bandje. Daar ook een paar
Tumkie ging ook slechts 4 keer,
Zweedse maten ontmoet. Je kent
maar er lag wel 4 keer
meer op zijn bord!
Bo riep alle voorzitters
naar boven om een trofee
te komen halen. De
voorzitters mochten dan de
menigte even toespreken.
Kurt hield het bij ”See you
in Belgium in 2013”. Wie
nog iets wil organiseren zal
dat pas vanaf 2014 kunnen
doen. De Speedboys
konden niet meer van het
lachen toen we sommige
toespraken van voorzitters
aanhoorden, vooral die van
de Aziaten leek meer op een Stand elkaar al een tijdje via My Space
Up Comedy. Hoe dan ook, het was en dan sta je daar samen op de
dansvloer. Ook
deze keer
draaide de Mod
girl stukken
beter dan de
rest. Tot onze
voeten pijn
deden en tot er
geen druppel
Carlsberg meer
bij kon. Tumkie
kwam me
geregeld
bevoorraden.

(Vervolg van pagina 7)
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Ook deze keer weer
Middernachtszon.
´s Anderendaags was
het iets minder leuk.
Alles inpakken en
tegen de middag
vertrekken om zo snel
mogelijk de boot te
kunnen nemen. Ik hou
heel erg leuke
herinneringen over aan
mijn 1ste
EuroLambretta.
Volgend jaar ga ik
zeker opnieuw. Lincoln
is niet ver van Hull en
Hull ligt dichter bij
Zeebrugge dan je
denkt. Zeker met de Lammy naar
ginder rijden dus. Of LCGB de
meeting in Hasslö zal kunnen
evenaren? Dat weten we begin
juni 2009. Lambretta Club
Sverige heeft er alleszins een
onvergetelijk weekend van
gemaakt. Tusen tack och vi syns i
Lincoln nästa år! ■

Lambretta Club Belgium

Events

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

22-24 aug 08

Vehikel Utrecht, in de Veemarkthallen te Utrecht (NL)

30 aug 08

Raduno Classico II 14h rondrit Klassieke Scooters www.vespaclubantwerpen.be

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

27 sep 08

Motor en onderdelenbeurs te Oupeye (bij Vise)

28 sep 08

Opendeur www.lambrettafinder.com 13h rideout

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

18/19 okt 08

21° Oldtimer Moto beurs, Gierle 014/633977

1/2 nov 08

25° Ruilbeurs Fabriekspand Veldstraat 59 Roeselare
info@veteraanmotorenhoutland.be

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

Stickers A4

100% katoen 150gr/ Mooie balpen, Lambretta Club
m² pre-washed
blauwe inkt, Belgium stickers
size: L/XL/XXL
LCB logo
6 of 24/A4

Patches

Legshield Banner

Geborduurde
patches:
Club of Shield

Weersbestendige hoge kwaliteit textiel
met 2 span riempjes

Club 90x21 € 4

Shield 80x38 € 5
185gr.
€ 9 (€ 7 LCB Leden)

10gr.
€1

15gr.

15gr.
€ 1/A4

€ -1 LCB leden

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)
Jul/Aug/Sep 2008
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LCB Event

5° Vlaamse Ardennen rit 31/08
Zoals de vorige jaren is de 5de Vlaamse Ardennen rit terug een fantastische rit
door heen het glooiende landschap van Maarkedal, Kluisenbergen en Ronse.
Langs kleine wegeltjes en heuvels komen we langs de Koppenberg, Taaienberg enzo vele andere beruchte helling die de ronde van Vlaanderen zo interessant maken. Elk jaar is het een uitdaging voor mensen en machine.
Dit rit gaat van start rond 13u30 en gaat over een afstand van +- 80 km. Met
hier en daar een stop.
Het is zeker geen snelheidswedstrijd, daarvoor zijn de wegen en de streek om
en rond de Vlaamse Ardennen te mooi.
Hopelijk mogen we jullie, vanuit de Lambretta Club Belgium, trakteren op een
mooie namiddag vol verrassingen en mooie vergezichten.
CHRISTOPHE DEMIL

Laatste zondag van augustus ( 31 augustus )
Vertrekplaats: Spar De engel, Rijksweg ( N60) Te Nukerke. Ruime parking voorzien ■

Mosselrit naar Yerseke 14/09

Vertrek : E19 Antwerpen – Breda ; afrit n°3 St. Job in ’t Goor/Brecht
Boven aan ’t rondpunt rechts en dan 500m op de linkerkant.
Afspraak 9 uur, vertrek 10uur stipt
Meer info : michel.keusters@telenet.be of 0479/38.34.32
10 Ciao!
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Te Brussel op 25 mei 2008.

Nationale Meeting van de BFOV
Meer dan 2000 oude
voertuigen waren die
dag verzameld rond het
atomium op de Heizel.
MICHEL KEUSTERS

M

et op de eretribune
voertuigen ingeschreven in 1958, het jaartal van de
universele tentoonstelling,
waaronder een Vespa met sidecar.
’s Morgens tussen 9 en 10 uur
was er verzameling en ontbijt
op de snelwegparking richting
Brussel. Voor mij komende van
Antwerpen was het Waarloos.
Op alle invals snelwegen richting Brussel was er een gelijkaardige verzamelplaats. Vandaar namen we de eerste afrit
en door middel van een roadbook gingen we richting Heizel
goed voor zo’n 60km
De motoren stonden bijna onder het atomium geparkeerd.
En beter dan woorden, hierna
wat fotos. ■
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