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Ondertussen zijn wij reeds 
aan onze 6°editie toe van 
de LCB-Meet. 
 
Dit jaar zal het een speciale-
ke worden … Wij verzorgen 
de rondrit tijdens het Dirty-
Devilsweekend. 
Wij verwachten alle Lam-
bretta-liefhebbers om 13uur 
in Leolpoldsburg voor de 
ride-out. 
Ongeveer een 60-tal kilo-
meters wachten op ons. 
Langs de oude militaire ge-
bouwen verlaten wij “Het 
Kamp van Beverloo” om 
richting de mijn-terrils van 
Beringen te rijden. Door-
heen de bossen via Berin-
gen-centrum naar Eversel. 
Daar kan de gashendel even 
opengetrokken worden 
langs het Albert-kanaal. We 
kunnen net niet de “Omloop 
van Terlaemen” op in Zol-
der maar kunnen de race-
sfeer wel ruiken. Via een 
prachtig stukje Limburg 
(weg tussen twee vijvers) 
rijden we via Zolder-
centrum naar de Italiaanse 
wijk “Lindeman”. Tijd om 
onze scooters even te laten 
rusten bij een heerlijke pint. 
Onze metalen pareltjes zul-
len voldoende aandacht krij-
gen van de inwoners aldaar 

tijdens de stop. 
Daarna gaat het via de oude 
mijngebouwen van Zolder 
en de naaldbossen van 
Koersels-Kapelleke terug 
richting Leopoldsburg waar 
de Dirty-Devils het verder 
overnemen van ons. 
Plaats van afspraak ; 
Scouts-lokalen ,Gillainstraat 

in Leoplodsburg 
Ride-out @ 13uur 
Meer info over het Dirty-
Devils weekend op: 
www.myspace.com/
dirty_weekender 

ERWIN 

6° LCB – Meet te Leopoldsburg op 16 mei 

LCB te gast bij SC Dirty Devils 
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Lambretta Club Belgium 

Redactioneel 
 

E lke dag, bij het opstarten van mijn computer, is het haast 
een gewoonte om de gebruikelijke veiling- en verkoopsi-

tes een bezoek je te brengen. De laatste tijd zijn er niet zoveel 
koopjes te vinden. Wel mooi gerestaureerde scooters, maar de 
prijs is dan ook navenant. 
Het liefst  kijk ik op ebay.co.uk. Die Engelse kunnen er wat van. 
En al bij al, wanneer ze een scooter te koop zetten valt die prijs 
echt wel mee, wetende dat de verhouding euro t.o.v. de Britse 
pond momenteel bijna gelijk is. Onlangs viel mijn oog op een 
hybride scooter. Nee nee, geen scooter op deels benzine, deels 
elektriciteit maar een ouwe rakker met een recente Skipper of 
Gilera runner motorblok onder. Ik moet zeggen, in het begin 
vond ik het een beetje lijken op verkrachting van zo’n brok 
nostalgie. Maar na me wat verdiept te hebben in hoe en wat, 
moet ik toegeven aan deze trend. De ombouw is echt prachtig. 
Hoe ze het frame aanpassen en terug in elkaar knutselen. Echt 
vakwerk. Persoonlijk zie zo een project wel zitten Ik heb ooit 
mijn oog laten vallen op een Lambretta LD met een 125cc Skip-
per motor blok. Voor de mensen die vorig jaar op de custom 
show waren, kunnen die zwarte LD misschien nog voor de geest 
halen. 
Nu, persoonlijk hou ik wel van oude dingen met een moderne 
touch. 
Uiterlijk zie je niet meteen een groot verschil met zijn originele 
broer. Enkel de wielen zijn i.p.v. 8 inch nu 10 inch wielen en 
naargelang de smaak van de koper, zie je vooraan een schijfrem 
of niet. Het grote verschil zit hem in het rijden. Gedaan met 
schakelen, veel snellere acceleratietijd en de top ligt ook ergens 
tegen 100 km/h.. Een echte scooter voor hedendaags gebruik 
binnen de stad. Voorlopig blijft het bij dromen. Maar ooit zal 
het er wel eens van komen maar voorlopig gaan de kindjes en 
de verbouwing voor. 
Ik wens jullie veel leesplezier en veel scootergenot de komende 
zomer. ■ 

CHRISTOPHE DEMIL 

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: 
Michel Keusters 
Florent geverstraat 9 
B-2650 Edegem 
+32 (0)479 383432 
michel@lambretta.be 
 
Rekeningnr: 979-6161146-02 
IBAN BE32 9796 1611 4602 
BIC ARSPBE22 
Voor publiciteit in dit blad con-
tacteer Michel Keusters. Specia-
le 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. 
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Scooter Crash! 

Een aanrijding met flinke gevolgen in hartje Brussel. 

M aar het geluk was niet 
aan mijn zijde toen ik 

onzacht in aanraking kwam met de 
achterzijde van een Peugeot, ter 
hoogte van een verkeerslicht op de 
Boulevard Anspach, pal in het 
center van Brussels. Volledig mijn 
fout, ik kon gewoon niet op tijd 
remmen. Ironisch genoeg had ik 
enkele weken geleden nog een Ita-
liaanse repro schijfrem geïnstal-
leerd. Maar ik had gewoon geen 
kans om de remhandel te grijpen. 
Met mijn gezicht ramde ik door de 
achterruit van de auto. De klap 
kwam hard aan want ik had een 
open jet helm op. Ik twijfel er 
sterk aan, als ik nog een open jet 
helm zal gebruiken. Ze zien er wel 
cool uit maar het was wel mijn ge-
zicht die de ruit brak ipv. de helm. 
Zoiets voor hebben in hartje Brus-
sel op een vrijdagnacht was een 
nachtmerrie. Sommige mensen uit 
de toegestroomde massa waren me 
aan het filmen met hun GSM. 
Overal bloed en gebroken glas, 
mijn neus gebroken, verwondin-
gen aan mijn kin, kleren geruï-
neerd en zelf iemand die mijn tas 

wilde pakken terwijl ik daar op de 
grond lag. De ambulance die me 
naar de spoed bracht was ongeveer 
zoals in M*A*S*H, maar dan zon-
der de mopjes erbij. Een poos later 
kwam de politie een verklaring af-
nemen. Na de röntgen foto’s, wat 
flinke pijnstillers en 3 hechtingen 
in mijn kin werd ik ontslagen uit 
het ziekenhuis. Samen met een 
Pools bouwvakker; die ook opge-
lapt werd na een baseball knuppel 
incident ergens in een bar eerder 
op de nacht. Hij zei me dat hij er-
gens in mijn buurt woonde en we 
probeerden samen een taxi te vin-
den om 4h30! Wat een nacht! 

MRI scan 
Drie dagen later kreeg ik een brief 
van mijn verzekering; er werden 
reeds de nodige zaken geregeld 
met de tegenpartij en ze zouden 
me het bedrag van de schade laten 
weten. Ik ging terug naar het hos-
pitaal voor een MRI scan van mijn 
benen. Me knieën deden nog altijd 
flink pijn, ze hadden het stuur ge-
raakt tijdens de crash. Het bleek 
een contusie in het femur te zijn en 
vocht in het gewricht. Ik dacht nog 
dat ze overbezorgd waren maar het 
is de ziekte verzekering die be-
taalt, dus alles volgens het boekje. 
Gelukkig gebeurde dit niet in de 
VS! 
Ik begon heel traag de voorpartij 
van de scooter uit elkaar te halen. 
Ik voelde me ziek wanneer een 
partij gebroken glas vanonder het 
paneel kwam vallen. In het begin 
dacht ik dat de schade aan de 
scooter niet zo erg was; voor spat-
bord en beenscherm waren beide 
verloren en de vork was geplooid 

maar het kader leek OK daar de 
impact toch op vrij lage snelheid 
was en recht op. Ik vond een ver-
vang beenscherm en spatbord op 
ebay en op hetzelfde moment bood 
John McKeever me zeer vriende-
lijk een series drie Servetta vork 
aan. Maar na verschillende keren 
het kader na gezien te hebben met 
een stalen meetlat en driehoek, zag 
ik dat het kader ook geplooid was 
op een kritieke plaats; net boven 
de onderste lager zitting. Zelfs de 
nieuwe vork zat niet recht in de 
lagerzitting. 
Dan toch wat goed nieuws, ik 
kreeg plots een mail van Tim Vin-
ck van de Lambretta Club Rumst, 
die me vervang kader aanbood van 
een LI type met chroom ring en 
mogelijks ook een vork. Ik plaatse 
wat foto’s van de schade op het 
forum van Lambretta Club Belgi-
um website (www.lambretta.be/
forum) en op enkele minuten 
kreeg ik dit aanbod van het ver-

Ik was op een bijeen-
komst van de Royal Tiger 
Mussel Scooter club op 
hun laatste meeting in 
Rue Marche aux Char-
bon, om wat bij te praten. 
Na een geslaagde avond 
van scooter discussies en 
goed muziek ging ik terug 
naar huis op mijn LI 125. 

BEN LEWIS 
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vang frame. Tim zie dat hij ook 
onlangs betrokken was bij een ac-
cident en begreep goed wat ik mee 
maakte. Hij beloofde om in zijn 
schuur op zoek te gaan naar een 
geschikte vork. Dat betekende dat 
ik hele scooter ging moeten over 
bouwen op het andere kader, wat 
toch al snel een paar dagen stevig 
doorwerken ging zijn. Dat vertaal-
de zich in enkele weken avond-
werk met de weinige vrije tijd die 
ik heb binnen het jong gezin. Ik 
besliste om me niet bezig te hou-
den met het verven, Ik denk dat in 
beter is om in afwachting een soort 

rat-bike te 
hebben, om 
dan volgend 
winter een 
volledige 
verfbeurt te 
voorzien. 
Originele 
verf in het 
juiste kleur 
lijkt het 
moeilijkste 
deel om te 
vinden. Ik 

besefte dat deze scooter slecht ge-
lakt was in het verkeerde kleur, 
dus probeerde ik de juiste lak te 
vinden maar het is niet eenvoudig. 
I ken de verfcode "Lechler" num-
mer "Bianco Nuovo 8059", maar 
ik vrees dat ik er niet zomaar mee 
kan binnen stappen in de autohan-
del om de verf te kopen. 

Euro Lambretta 
Ik haalde het frame op bij Tim in 
Niel, op de weg naar huis van het 
werk in Antwerpen. Om eerlijk te 
zijn het was in een slechtere staat 
dan wat ik had verwacht. Rood ge-

lakt (slecht 
gedaan) met 
veel putten 
in de lak 
maar mecha-
nisch was 
het frame 
wel in orde. 
Dat was ook 
de reden 
waarom ik 
toch het ka-
der kocht, 
voor een re-
delijke prijs. 
Ideaal zou 
zijn dat ka-
der kan ge-
zandstraald 

worden om dan opnieuw te lakken 
maar ik vrees dat er daarvoor te 
weinig tijd is op 6 weken van de 
Euro Lambretta in juni. Tim zijn 
werkplaats was verbazend, er ston-
den op zijn minst 10 Lambretta’s 
in verschillende staten, een hoop 
onderdelen en zelfs een paar zij-
spannen! Tim had ook een vork 
gevonden voor mij maar de schar-
nierbouten wilden gewoon niet 
lossen niettegenstaande ze toch 
vrij konden ronddraaien. De vork 
armen op zich konden heen en 
weer schuiven op de bouten maar 
het leek duidelijk dat de bouten 
vastgeroest zaten in de metalen 
bussen. Met een hamer klopte ik 
op de draaduiteinde van de bout en 
al snel waren deze beschadigd zo-
dat de moeren er niet meer opgin-
gen (weer een les geleerd). Dit is 
duidelijk geen job om te doen 
wanneer je moe of overspannen 
bent. Ik drenkte de bouten en bus-
sen en flink wat WD-40 voor een 
nacht en bestelde wat "Plus Gas" 
ontmantel spray op ebay. Op het 
forum van scooterotica.org kreeg 
ik het idee om een 19mm potsleu-
tel over de boutkop te zetten en zo 
de hele handel op te spannen in 
een bankschroef, om de bout eruit 
te drukken. Dit ging vlot voor de 
eerste bout, ze er ging eruit tot zo-
ver de bankschroef de vork raakte. 
De tweede bout bewoog wel maar 
heel traag, ik zette een te grote 
hefboom om de bankschroef hen-
del en de bankschroef explodeer-
de! Het losse bekken brak af van 
de centrale arm! Verdorie,het was 
een mooie Irwin N° 3. Het mag 
duidelijk wezen dat Sticky geen 
grapjes vertelt, wanneer hij in zijn 
boek schrijft, om de vork naar een 
specialist te brengen als de bouten 
moeten verwijderd worden. 
Uiteindelijk na heel wat prutsen 

(Vervolg op pagina 11) 
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E ens het zijdeksel van de 
motor verwijderd is heb je 

al een eerste indruk van de alge-
mene staat, het valt op dat de ket-
ting hier vrij veel speling heeft en 
de regeling al bijna op zijn maxi-
mum staat. De ketting wordt best 
vervangen dan, de slijtage is ook 

goed zichtbaar als een nieuwe en 
oude ketting naast elkaar houdt 
zoals op de foto. Door de speling 
op de schakels buigt de oude ver-
der door. 
Zeker als je niet echt vertrouwd 
bent met deze motoren is foto’s 
maken heel belangrijk, zo kan je er 
altijd op terugvallen. Wat op het 
eerst zicht heel logisch lijkt, kan 
na enkele weken of maanden plots 
moeilijk worden. Van zodra de 
koppeling, de ketting en het voors-
te tandwiel verwijderd zijn, kan de 
krukas voorzichtig uit de lager ge-
klopt worden. Hier is de algemene 
regel altijd: dat het materiaal waar-
mee je klopt zachter dient te zijn 
dan het materiaal waarop je klopt, 

in dit geval dus een koperen of 
plastic hamer gebruiken. Daarna 
kan het grote tandwiel en afdek-
plaat voor de versnellingsbak ver-
wijderd worden. Hou hier goed de 
plaats van de diverse rondsels en 
naaldlager in het oog (denk aan de 
foto’s!). Dan 
is de versnel-
lingsbak aan 
de beurt en als 
laatste kan de 
achteras ver-
wijderd wor-
den. Let er op 
om bij het ver-
wijderen van 
de versnel-
lingkiezer 

(sliding dog) 
het veertje en 2 
ijzeren balletjes 
niet te verlie-

zen. Een Junior motor komt goed 
overeen qua opbouw met een LI 
motor maar niettegenstaande zijn 
er weinig stukken uitwisselbaar, 
alles is ook wat lichter en kleiner 
gemaakt, het is immers maar een 
50cc. Eens alle verwijderbare 
stukken losgemaakt zijn kan het 
motorblok verder opgekuist wor-
den en grondig gecontroleerd wor-
den op schade. Beschadigde 
schroefdraad of stangen zijn een 
traditioneel probleem, maar ook 
eventueel kraken in het alumini-
um. Meestal valt zulke schade met 
de nodige kennis wel te herstellen. 
De paspinnen van de afdekplaat 
van de versnellingsbak zijn deli-
caat, als die plaat niet goed vastzat 

bij het uiteen halen zullen die pas-
gaten allicht uitgesleten zijn door 
de belasting. Dit is een heel delica-
te herstelling, meestal ben je beter 
af met een andere motor dan. Als 
het aluminium teveel verkleurd of 
geoxideerd is aan de buiten zijde 

dan kan je eventueel overwegen 
om dit fijn te (laten) parelstralen of 
onder te dompelen in een zuurbad. 
De binnenzijde is meestal goed 
bewaard gebleven in de olie, over 
het algemeen zijn er daar geen oxi-
datie problemen. 

Nieuwe stukken 
Vervolgens kunnen alle stukken 
klaar gemaakt worden voor de her 
montage. Als nieuwe stukken 
staan op het lijstje; dichtingset, la-
gers, olie keerringen, contactpun-
ten, condensator en rubber kabel-
afdichting, koppelingsplaten,… De 
zuiger en cilinder kunnen opgeme-
ten worden als ze nog binnen tole-
rantie zijn. Ook de krukas en het 
vliegwiel spie moeten gecontro-
leerd worden als die niet versleten 
zijn. Uiteraard dienen alle zittin-
gen voor lagers en dichting volle-

In Ciao! nr 25 en 26 kon 
je al het eerste en twee-
de deel van het Junior 
verhaal lezen. 
 In dit derde deel geraakt 
de Junior zo goed als af-
gewerkt. KURT LINGIER 

Junior 50 Deluxe Restauratie, Deel 3 
Heropbouw van een 50cc Lambretta scooter uit 1969. 
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dig proper te zijn vooraleer alles 
terug in elkaar gestoken wordt. 
Op de foto is goed te zien dat het 
geparelstraald motorblok, wat op-
gelast werd, ter hoogte van de mo-
tor as. Er waren dat kleine scheur-
tjes merkbaar, mogelijks gewoon 
een onzuiverheid in de productie-
mal, maar om zeker te zijn werden 
deze toch gelast. Intussen is ook 
de originele krukas terug gemon-
teerd. Daarna kan de versnelling-
bak, de koppeling en het zijdeksel 
met kickstart terug geplaatst wor-
den. Er werd een nieuwe zuiger 
besteld en de cilinder herboord. 
Deze kunnen nu ook gemonteerd 
worden. Mijn eerste indruk was 
dat de motor een vrij hoge com-
pressie had toen ik met de hand op 
de kick drukte. De kick bij een Ju-
nior heeft een andere verhouding 
dan een LI motor, met één stamp 
draait de krukas hier een aantal 
toeren meer. Eens het vliegwiel 
gemonteerd was leek alles wel 
normaal. 

Voorvork 
Intussen was het lakwerk klaar. 
Om te beginnen met de opbouw 
maak je best eerst de vork klaar. 
De veren en vork links kunnen te-
rug gemonteerd worden, dit vergt 
wel de nodige krachtinspanning en 
zorgvuldigheid om de lak niet te 
schenden. Eens de veer op span-
ning gebracht via een steekring-
sleutel op het uiteinde van de vor-
klink, kan je ze blokkeren met een 
klemtang, zo heb je de mogelijk-
heid om de onderste rubber buffer 
te monteren. De bovenste werd als 
eerste geplaatst. Als je de buffers 
eventjes in heet water dompelt 
worden ze wat zachter dit vereen-
voudigt de plaatsing. Op de foto is 
ook te zien hoe de vorklink en ook 
de veer er uit zien na het verzin-

ken. Oppassen hier dat je de juiste 
link in de juiste voorpoot monteert 
of je kan herbeginnen! Eens de 
vork compleet kan deze terug in 
het kader gemonteerd worden, dit 

lukt het best als vooraf de steun al 
gemonteerd werd en ook de elek-
triciteit kabel, bedieningkabels en 

stuurslot al op hun plaats zitten. 
Eens de vork terug één is met het 
frame kan ook de voornaaf en het 
wiel gemonteerd worden. Daarna 
het stuur plaatsen en de inwendige 

kabelbediening verbinden. Dit is 
een delicaat werkje waar ettelijke 

(Vervolg op pagina 8) 
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uren werk in kruipen om alles 
goed uit te lijnen zodat de bedie-
ning soepel verloopt. Uiteraard 
heb je om de kabels aan te sluiten 
ook de motor nodig, maar de mo-
tor as moet nog niet definitief vast-
gezet worden want deze moet later 
terug losgemaakt worden om de 
uitlaat op zijn plaats te krijgen. 
Noteer ook dat deze motoras, door 
gebruik van de latere type silent-
blokken, ook wat langer is dan bij 
de oudere Junior series, alsook de 
2 conische passtukken zijn iets 
langer. Het resultaat zover is te 
zien op de foto. Let ook op de ben-
zinetank, ook deze is wat groter 

dan bij de oudere Junior modellen. 
Dan volgen nog een reeks kleinere 
zaken maar die allen toch ook de 
nodige aandacht en tijd vragen om 
goed te monteren. Zoals het ach-
terlicht, de achterveer en demper, 
de rempedaal en kabel, de uitlaat, 
de choke en benzinekraan bedie-
ning, de carburator en luchtfilter, 
het zadel, de kappen van de gefor-
ceerde luchtkoeling, de bobijn en 
verdeeldoos, de claxon, het voor-

spatbord, de hendels voor de zijpa-
nelen,…. Deze laatste worden met 
4 bouten aan het frame vastge-
maakt. Daarvoor is een soort sup-
port voorzien met 4 gelaste moe-
ren op de achterzijde; maar van de 
4 waren er 3 verloren gegaan door 
de roest. Een oplossing kan dan 
zijn om van die blinde moeren op 
een soort speld over de rand te 
schuiven van die support. 

Eerste test 
Uiteindelijk is het ogenblik aange-
broken voor een eerste test. Wat 
verse benzine in de tank, een paar 
maal kicken om het mengsel al 

wat te verspreiden, dan een nieuwe 
bougie erin en proberen maar. 
Verbazend maar naar de eerste 
kick komt het motortje al tot le-
ven, het is altijd een mooi moment 
om na de vele maanden van werk 
en inzet de scooter terug te horen 
draaien. Er lijkt nog een probleem 
te zijn met de vrijloop maar na 
nogmaals de pilot jet grondig pro-
per te hebben gemaakt is ook dit 

probleem opgelost. Om een 
sproeier volledig vrij te krijgen 
kan het noodzakelijk zijn om er 
eens een fijn koperdraadje door te 
halen om zo de harde olie restan-
ten en vuil te verwijderen. 
Als afwerking volgen dan nog de 
rubberbeschermingen op het been-
scherm en de zijpanelen, de stuur-
kap voorzien van een nieuwe J125 
kilometerteller (100km/h), de rub-
bers op het rempedaal en de kick, 
de badges op frame en zijpanelen. 
Momenteel is het nog wachten op 
een paar laatste onderdelen; de 
vloermat, de zwarte handvaten, de 
steunrubbers en de 6V lampen met 
het correcte wattage. Maar het 
zorgvuldig inrijden van de nieuwe 
boringen, lagers en dichtingen kan 
alvast beginnen. ■ 

(Vervolg van pagina 7) 

Nieuwe stukken kunnen als 
eens wat aanpaswerk vragen 
voor ze goed passen. 

De J50 Deluxe begint stilaan weer vorm te krijgen. 
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Belgium stickers 
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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 

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

16 may 09 6° LCB Meet, @ Leopoldsburg, Dirty Devils Weekend 

3– 5 juli 09 Oysterboom Run 2008, Boom 

23 aug 09 Rondrit voor 50 scooters uit de jaren ‘50 (pré 1960) markt Diksmuide vanaf 9h 
toysofthe50s@hotmail.com  

30 aug 09 6° Vlaamse Ardennen rit vertrek Spar Nukerke 13h 

20 sep 09 2° Mosselrit  

20 jun 09 Lambretta Club Rumst, Club Day 12h Ride-out, Ace Cafe Hollebeekstraat 4, Rumst 

27 sep 09 vanaf 10h www.Lambrettafinder.com  opendeur dag, vanaf 13h Ride out 

185gr. 15gr. 15gr. 10gr. 85gr. 

Club 90x21 € 4 

Shield 80x38  € 5 
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ERWIN 

Naar Euro Lambretta tijdens de verkiezing? 
Europees en Vlaams parlement verkiezingen tijdens het weekend van 5 tot 7 juni 

M aar net dit weekend zal 
ook de 20ste Euro-

Lambretta plaats vinden in Lin-
coln, Engeland. 
Als echte Lambrettisten is de keu-
ze natuurlijk vlug gemaakt … 
richting het eiland. 
Scooters interesseren ons en niet 
die politiekers die veel beloven 
maar enkel aan eigenbelang den-
ken. 
Maar we moeten gaan stemmen!! 
Gelukkig hebben de wetmakers 
enkele openingen in het kiessys-
teem gelaten om in regel te blijven 
bij afwezigheid. 
 

Wat moeten wij doen om 
in orde te zijn? 
De leden die via LCB heb-
ben ingeschreven voor deze 
jamboree zullen een attest 
vinden in deze Ciao! waar-
mee ze naar het gemeente-
huis moeten gaan. Dit kan 
enkel wanneer je je oproe-
pingsbrief ontvangen hebt. Neem 
zoveel mogelijk bewijzen mee van 
je afwezigheid, bevestiging van 
reservering van de overzet Zee-
brugge – Hull kan al voldoende 
zijn. Als je je met deze documen-
ten aanmeldt op de dienst bevol-
king dan krijg je een ondertekend 
(door de burgemeester ) formulier 
van wettig afwezigheid. Dit docu-
ment ben je verplicht nog enkel 
weken in je bezit te houden. Indien 
je dit wenst dan kan je je stem ook 
afgeven aan iemand anders maar 
dan moet je wel een aanvraag tot 
volmacht indienen. 

Dit alles moet gebeuren ten laatste 
op de laatste vrijdag voorafgaand 
de verkiezingsdag. 

Zondag, 07 juni 2009. 
Wij, goede Belgen, zijn 
via de grondwet verplicht 
om onze burgerplicht te 
vervullen. 

2° Mosselrit naar Yerseke 

20 sept 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Kort samengevat: 
Voor vrijdag, 05/06/09 aanmelden 
op het gemeentehuis met volgende 
documenten: oproepingsbrief, attest 
LCB en eventueel bevestiging 
overzet Zeebrugge – Hull. 
Normaal mag dit geen probleem 
geven, doet de overheid toch moei-
lijk ??? Neem even contact op met 
LCB via erwin@lambretta.be of 
0479/997.776 en wij helpen u ver-
der. ■ 



kon ik de bout verwijderen uit de 
vork van Tim. Na het kader wat 
opgekuist te hebben met stalen 
borstel en wat doeken besliste ik 
om de onderdelen over te bouwen 
van het oude kader. Het is verba-
zend om te zien hoe de ziel van de 
machine traag overgaat van de een 
naar de ander. In het begin leek het 
nieuw kader op een zielig stuk ij-
zeren buis maar na een paar uren 
begon het terug op een scooter te 
gelijken en het oude kader op een 
restant. De scooter is nu nagenoeg 
compleet, ik wacht enkel nog op 
het beenscherm en spatbord van 
ebay. Tijdens de heropbouw merk-
te ik ook dat de kabelboom in 
slechte staat was dus besteld ik 
ook meteen een nieuwe. 
Ik hoop dat ik alles op tijd klaar 
krijg voor de Euro Lambretta in 
Juni. Een heel simpele stuurfout 
heeft me heel wat tijd, inspanning 

en geld gekost. Ik merkte wel dat 
netwerk van de Belgische scooter 
liefhebbers heel vriendelijk en be-
hulpzaam kan zijn als er iemand in 
problemen geraakt. Nogmaals be-
dankt aan Tim en John. 
Ik heb geleerd om voldoende af-
stand te houden van de wagen 
voor me en als je overweegt je 
motor te tunen, vergeet dan zeker 
ook niet om je remmen aan te pas-
sen! ■ 

(Vervolg van pagina 5) 
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