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Lambretta Club Belgium 

Editoriaal 
De zomermaanden liggen achter ons en we maken ons stilaan 
klaar om onze scooter op winterberging te plaatsen. Er is in die 
voorbije zomer maanden veel gebeurd. De 1ste Lambretta meet 
was een feit. Begin juni was er de jaarlijkse Lambretta jamboree 
in Schotland en hier en daar werden rondritten georganiseerd. 
Ook in de media werd de scooter niet geweerd. Denk maar aan 
de reclame voor Electrabel en de promotiestunt van Adidas voor 
de EK in Portugal. Steeds meer en meer mensen waarderen het 
voertuig met de kleine wieltjes. Wat maakt dat soms de prijzen 
voor een “wrak” de pan uitswingen. Nu ja ik zeg altijd :“het is 
het geen de zot ervoor wilt geven”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intussen heeft LCB niet stilgezeten, je hebt nu de 9° uitgave van 
het clubblad vast, terug in een vernieuwde lay-out. We zijn er 
zeker van dat we jullie met deze nieuwe lay-out zeker zullen 
kunnen bekoren. Personen die een vlotte pen hebben, zijn steeds 
welkom om hun eigen teksten in te sturen, liefst via email. Een 
verslag van een restauratie, een reis, een schuur ontdekking, ... 
kortom alles wat ook andere Lambretta eigenaars kan interesse-
ren kunnen we gebruiken. 
1 november is niet alleen een feestdag maar ook dan start ook 
het nieuwe clubjaar. De bestaande leden krijgen samen met deze 
uitgave ook hun vernieuwing van het lidgeld. Deze blijft onver-
anderd op € 20. Indien je verder wil genieten van de clubvoor-
delen en het driemaandelijks clubblad, regel dan de betaling 
voor deze datum, immers zonder leden heeft een club geen zin. 
Ter info: alle leden kunnen een gratis zoekertje laten opnemen 
in het clubblad. Tot in januari, prettig jaareinde. 
 

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: 
Sam Bellomo 
rue Malgarny 74 
B-4420 Tilleur 
+32 (0)485 582815 
sam@lambretta.be 
 
Rekeningnr: 979-6161146-02 
 
Voor publiciteit in dit blad con-
tacteer Sam Bellomo. 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 in-
houd is enkel toegestaan mits 
schriftelijke goedkeuring. 

Verzamelen geblazen bij de Lambretta 
verdeler in Oostende, begin jaren ‘60. 

CHRISTOPHE DEMIL 

KURT LINGIER 

www.lambretta.co.uk 

10% discount for 
LCB members 
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D aar hij bekend is met het 
“hinterland” was het voor 

hem een klein kunstje om prachti-
ge ritten te organiseren. 
Op zaterdag 22 mei verzamelden 
een 8 tal scooters aan vakantiepark 
Duinenzicht voor een rustige rit 
van ongeveer 60 km langs onze 
Belgische kust. Met hier en daar 
een stop om de inner mens te ver-
sterken. 
De dag erna zondag 23 mei was 
het klapstuk van ons weekend. Een 
rondrit van meer dan 100 km langs 
IJzer en West-Vlaamse dorpjes. 
Vanaf 9 uur was het verzamelen 
aan het Albert I monument. 

50 jaar terug 
De opzet van deze vertrekplaats 
was, een line-up van 50 jaar gele-
den over te doen en ik 
mag zeggen dat we daar 
merkelijk in geslaagd 
zijn. Ergens rond 10 uur 
werd het start schot gege-
ven en reden we langs de 
IJzer naar onze eerste hal-
te plaats. De dodengang, 
voor mensen die dit voor 
de eerste maal zagen, mij 
incluis, was dit wel in-
drukwekkend. Het moet 
er zoveel jaren geleden 
wel “gestoven” hebben. 
Na een kleine 15 min zet-
te we verder aan met onze 
eerste pechvogel, lekke 
band. Geen probleem, 
daar we voorzien waren 
op zulke problemen, had-
den we een back up trai-
ler bij de handen en zouden we dit 
euvel wel verhelpen bij de mid-
dagstop. Rond de klok van 12 had-
den we onze lunch stop bereikt ge-
legen langs een prachtig bos. 

Wurlitzers 
Na iets meer dan een uur zetten we 
onze koers verder naar  het juke-

box museum in Menen, meteen 
ook het verste punt in onze rondrit. 
Daar kregen we een fantastische 
uitleg in het lokale dialect. Moet 

wel vermelden dat er prachtige 
exemplaren van o.a Wulitzers en 
andere jukboxen en radio’s ston-
den. 
Onder een dicht trekkende hemel 
vertrokken we terug naar Nieuw-
poort. Na een 5 tal min hadden we 
onze eerste plensbui over onze 
helm. Gelukkig was deze maar van 
korte duur aangezien we nog enke-

Verslag 1ste Belgium Lambretta Meet 

De kers op de taart, van 
het eerste vernieuwde 
jaar Lambretta Club Bel-
gium, was onze nationale 
rondrit. Voor deze editie 
hadden we gekozen om 
een rit te organiseren is 
de achtertuin van onze 
voorzitter, Kurt. 

CHRISTOPHE DEMIL 

In mei was het verzamelen geblazen voor alle Lambretta eigenaars 
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le “ boerenwegels” voor de boeg 
hadden en het slijk langs onze oren 
kon vliegen. 
Zoals ik al zei, liep de volledig 
rondrit langs smalle straatje en pit-
toreske dorpjes. Langs onze wegen 
kwam we ook dikwijls prachtige 
kerkhoven tegen van beide Wereld 
oorlogen. Bij het grootste van de 
westhoek, hebben we even halte 
gehouden. Prachtige onderhouden 
witte grafstenen lagen daar als her-
innering aan wat een afschuwelijk 
tijd moet geweest zijn. 

Pechvogels 
Na een moment van bezinning, 
niet zozeer over dit kerkhof, maar 
over onze vriend zijn DL hadden 
we de tweede pechvogel van van-
daag. Voorheen had zijn vriend 
zijn prachtige originele LD het al 
begeven. Dus hadden ze er niet 
beter op gevonden om de rit dan 
maar verder van op de trailer uit te 
rijden. Dit werd op veel vertier 
onthaald. 
Van al die leute en afgelegde kilo-
meters hadden niet alleen onze 
machientjes dorst maar ook de be-

stuurders kon-
den wel iets ver-
dragen. Ook 
daar hadden we 
rekening mee 
gehouden. Een 
plaatselijk brou-
werij " De Dolle 
Brouwers" waar 
het alom geken-
de Oerbier 
wordt geprodu-
ceerd leende 
zich perfect 
daartoe. Ieder-
een werd getrakteerd op één van 
de 3 verschillende smaken bieren. 
Na deze "geestrijke" pauze zette 
we tocht verder, richting Albert I 
monument. 
Met de eindstreep in zicht had ook 
onze Kurt zijn portie problemen. 
Naar mate we de eindstreep nader-
den reed deze steeds trager en tra-
ger. We dachten allemaal dat deze 
niet naar huis wou maar wat we 
niet wisten was dat hij een pro-
bleem had met de zijn LI. Wat la-
ter bleek dat zijn vliegwiel was 
vastgelopen. (Zie Tech tip pagina) 

Maar zoals alle mooi liedjes had 
ook dit een einde en konden we ‘s 
avonds moe maar voldaan terug 
kijken op een geslaagde 1ste Bel-
gium Lambretta meeting 
We zijn nu al bezig met daar een 
vervolg aan de breien. Ik zou zeg-
gen allen op post voor de tweede 
editie.■ 
 

• In het verre Oosten, meer bepaald Vietnam is ScootRS 
bezig met de ontwikkeling van een tubeless velg 10” voor 
Lambretta. Deze zou op enkele weken beschikbaar komen 
in gepoederlakt metaal en later zelfs in roestvrij staal of 
aluminium. www.scootrs.com 

• Bezige mannen ginds achter, bij Saigon Scootercentre 
komen ze met een primeur, een hydraulische bediende 
schijfrem voor achterwiel van de Lambretta Li series. Wie 
echt snel wil stoppen moet er wel 450 USD voor over 
hebben. www.saigonscootercentre.com 

• Onlangs heeft Paul van Scooter Restorations zijn webshop online geplaatst. De meeste artikels zijn te 
bekijken met foto en per mailorder te bestellen met de Visa kaart. www.scooterrestorations.com 

• In Italie zal de politie een openbare verkoop houden van een hele reeks oude motos, o.a. een aantal 
scooters en zeldzame stukken. http://www.ferdinando.cecchini.name/procura/seq_moto1.html 

Lambretta around the world 
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V ooreerst zijn er een aantal 
verschillende uitvoerin-

gen; 4-pool (in gebruik tot de 
vroege Li Serie 3 modellen) en 6 
pool (alle latere modellen), beide 
bestaan in batterij en niet-batterij 
type. Het aantal polen slaat op het 
aantal Noord en Zuid magneten in 
het vliegwiel. Een 4-pool heeft 
twee spoelen, een voor de elektri-
citeit (lichten en hoorn) en een 

voor de ontsteking. Een 6 pool 
heeft vijf spoelen; elk met een ei-
gen functie: kleine/grote lichten, 
hoorn, remlicht en ontsteking. Dit 
heeft als voordeel als er bijvoor-
beeld geremd wordt dat de lichten 

niet dimmen. Daarbij komt nog dat 
Innocenti de vliegwielen aankocht 
bij vier verschillende fabrikanten: 
Filso, Ducati, Dansi en Marelli 
(enkel 4 pool). Ook bestaat er een 
verschil tussen de vliegwielen die 
passen op de stevigere GP/
DL krukassen en de overige 
LI/SX/TV. Dan zijn er nog 
een paar exoten zoals de 
GP/DL electronic, de 
Spaanse Motoplat (zowel 
contactpunten en elektro-
nisch), de Indische 
(electronische) ontstekin-
gen, 12V conversies and 
last but not least de elektro-
nische ontstekingen met 
variabele timing zoals de Variotro-
nic. Je begrijpt dat bijgevolg deze 
materie niet echt simpel is. 

Ducati 4-pool 
Wat we hier bespreken is een Du-
cati 4 pool waarvan de twee split 
pennen, die het schoepen gedeelte 

vasthouden aan het 
vliegwiel, zich geleide-
lijk aan (na 40 jaar) 
losgewerkt hebben om 
zo uiteindelijk de mo-
tor te blokkeren. Op de 
foto is duidelijk te zien 
dat de split pennen uit 
gehard staal zich in het 
aluminium van het mo-
torblok gefreesd heb-
ben. Bijgevolg was het 
niet eenvoudig om het 
vliegwiel van de krukas 

te krijgen, maar met wat wrikken 
en de vijzen van de spoelen te los-
sen is het uiteindelijk toch gelukt. 
De krukas was gelukkig onge-
schonden. 

Herstelling 
Na alles wat op te kuisen, zowel in 
het vliegwiel als in het blok, wer-
den de restanten van de split pen-
nen uit het vliegwiel verwijderd, 

wat niet zo eenvoudig ging. Stalen 
pinnen in een bronzen vliegwiel 
uitboren is niet van de poes. In de 
twee gaten van de pennen werd 
M5 draad getapt en in het alumini-
um schoepen gedeelte, werd een 
afgeschuinde opening gemaakt zo-
dat de verzonken bouten volledig 
in het omhulsel zaten. 
De twee helften passen praktisch 
spannend in elkaar, doch met de 2 
bouten is er nog wat speling te 
merken. Daarop werd beslist om 
de tussen de 2 delen wat Loctite 
641 cilindrische (lagers) bevesti-
ging te gebruiken. Dit product lijkt 
pas (snel) te drogen wanneer er 
geen lucht bij kan, dus de 2 helften 
moeten meteen goed in elkaar ge-
bracht worden zodat de 2 bouten 
direct kunnen in gevezen worden. 

Zwaargewicht. 
Een Lambretta vliegwiel weegt 
nogal, in dit geval 2750gr. Terwijl 
het vliegwiel toch in 2 helften was 

(Vervolg op pagina 9) 

Techtip of the month 
Het vliegwiel en de ont-
steking op een Lambretta 
is altijd al een delicaat 
punt geweest. Menig lief-
hebber zal daar ongetwij-
feld al kunnen van mee-
praten. Dit artikel brengt 
een klein overzicht en 
een praktische herstel-
ling. 

KURT LINGIER 

Hoe een vliegwiel er voor kan zorgen dat een motor blokkeert. 
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V andaar uit vertrok de rit 
door het prachtige land-

schap van de Vlaamse Ardennen. 
Er waren een tiental scooters ko-
men opdagen maar dit hadden er 
waarschijnlijk veel meer geweest 
indien we de mensen iets vroeger 
hadden kunnen verwittigen. 
Deze rondrit heeft niet bepaald een 
vaste datum en wordt meestal ge-
houden wanneer het weer het toe-
laat. Nu ja, als organisator van de-
ze rondrit zal ik naar volgend jaar 
toe proberen iets vroeger de men-
sen te verwittigen. Desalniettemin 
was de rondrit ook dit jaar ge-
slaagd. 
In een sliert trok de karavaan door 
Etikhove, Schorisse, Flobecq, 
Everbeek om zo naar het vliegveld 
van Geraardsbergen te rijden. 
Onze eerste halte was het d ' Hop-
pe bos in het pittoreske Flobecq 

(Vloesberg). Deze locatie is net 
alsof het weg geplukt werd uit een 
vergeten plaats ergens langs de 
Moezel. Groot was onze verbazing 
toen we merkt dat we er niet alleen 
waren. Wel hon-
derd motorrijders 
waren daar samen-
gekomen om net 
als ons te genieten 
van een frisse pint. 
40 jaar geleden 
zou dit zeker voor 
spanning gezorgd 
hebben (The mods 
tegen de Rockers) 
maar nu stond mij 
Lambretta TV te 
blinken naast een één of andere 
Honda. Ik moet zeggen hij moest 
er zeker niet voor onderdoen. Na 
een natje en een droogje kropen 
we terug op onze scooters en zette 
we onze tocht door de Vlaamse 
Ardennen verder. 
 Onderweg sputterde mijn LI even 
maar dat was gauw verholpen met 
een nieuwe bougie. 

Zweefvliegers 
Aangekomen op het vliegveld kre-
gen we meteen waar voor ons 
geld. De weersomstandigheden 
waren zeer gunstig voor zweef-
vliegen  waardoor er verscheidene 
toestellen aan de hand van een 

“lier” de lucht werden ingetrok-
ken. 
Na een ijsje en een drankje zette 
we onze toch verder langs provin-
ciaal domein De Gavers om zo 

langs Ophasselt, Maria-lierde en 
Brakel terug aan te komen op de 
plaats van ons vertrek. Net zoals 
vorig jaar had ook dit jaar de af-
sluiter plaats bij mij thuis, waar bij 
een koele pint nog naarstig werd 
nagepraat over de heuvels die we 
bedwongen hebben. 
Hopelijk mogen we volgend jaar 
editie 3 terug organiseren en zien 
we jullie daar dan ook, tot dan. ■ 
(bedankt Alex voor de foto’s) 
 

Voor de 2de rondrit 
door de Vlaamse 
Ardennen was het 
rendez-vous op 01/08 
te Nukerke. Een dorpje 
gelegen in het hartje 
van Maarkedal, tussen 
Oudenaarde en Ronse. 

CHRISTOPHE DEMIL 

Last minute ride-out bij prachtig weer. 

Geslaagde 2de rondrit Vlaamse Ardennen 
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Van kilten en bagpipes 
15° Euro Lambretta Jamboree in Kelso Schotland 

De volgende ochtend was het tijd 
voor een kijkje op de veerboot, 
recent gebouwd met alle moderne 
faciliteiten en op het hogere dek 
waren er zelfs suites en fitness met 
sauna.  
Rond 9h00 was het tijd voor het 
ontbijt en tegen 10h00 waren de 2 
bruggen van Rosyth reeds in zicht. 
Om 11h00 lokale tijd verlieten wij 
de Veerboot, op weg naar Kelso. 
Na een goede 100km rijden, of be-
ter gezegd miles in dit land waar 
men aan de verkeerde kant van de 
weg rijd, kwamen wij op campsite 

aan. Het ‘Kelso 
Agriculture 

Showground’ 
op een loopaf-
stand van het 
stadscentrum 

verwijderd. 

Campsite 
Reeds toen waren 
vele tenten opge-
richt op de campsi-

te. Na de verwelko-
ming en het spoedig 
op zetten van onze ten-

ten was het al tijd voor de eerste 
rit. De geplande rit van 80 miles 
werd verkort tot een meer reële 
afstand van 55 
miles in de rich-
ting van 
‘Selkirk’. Na de-
ze rit in het hin-
terland kwamen 
wij terug bij 
campsite aan. 
Niet alle scoote-
rists woonden 
elke rit bij, want 
sommige van 
hen hadden reeds 
verscheidene 
honderden miles 
met hun Lam-
bretta achter de rug om hier aan te 
komen. Om hen bezig te houden 
hadden de dealers hun stands al 
klaar. Deze gingen het hele week-
end door met hun waar te verko-
pen. 

Haggis 
Vóór het diner was er nog wat tijd 
over voor de internationale raad 
waar ideeën en plannen werden 
uitgewisseld tussen de clubs 
voor volgende ge-
beurtenissen. Iede-
re nationale club 
wordt er vertegen-
woordigd door zijn 
voorzitter. Om 
8:00 pm. werden 
wij allen verzocht 

om van een schitterend georgani-
seerd diner te genieten dat door 
een disco avond gevolgd werd. 

Volgende ochtend was er wat ex-
tra tijd, vóór de om 11 uur geplan-
de rit, om een blik op de campsite 
te werpen. Bijna het volledige 
gamma van Lambretta was te zien, 
hoewel geen model A, geen Lam-
bro, 
geen 

Nog net op tijd in de ha-
ven van Zeebrugge om 
in te schepen op de Su-
perfast Ferry van 18h00. 
Na een buffet aan boord 
met bijhorende drankje 
aan de bar waren wij 
klaar om onder de veren 
te kruipen.  

KURT LINGIER 

Wat dacht je van een Lambretta bekleed met 
kunstpels? 

Op wacht in Cen-
trum Kelso, ter-
wijl we onze 
Guinness proe-
ven. 
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Cento en slechts een model FD van de 
Nederlandse LC. Ook heel wat getunede 
machines met expansie uitlaat. De twee-
de rit begon om 11am voor een onge-
veer 3 uren durende trip met stop in 
‘Duns‘ om zowel scooters als rijders te 
bevoorraden. 

Platte band 
 In de laatste 5 miles op de terugweg be-
sloot het ventiel zich af te scheiden van 
de binnenband. Het bereiken van de lin-
kerkant, met een platte band, wanneer 
meer dan 100 Lambretta’s je volgen, is 
niet meteen poepsimpel maar ik slaagde 
erin zonder verdere schade te stoppen. 
In de bezemwagen vertelde men mij dat 
een andere bestuurder in een verkeers-
ongeval betrokken waren en dat hij naar 
het ziekenhuis werden gebracht (sic). 
Terug op campsite, was het tijd voor een 
beetje lokale folklore met pipeband en 
natuurlijk de Concourse of Elegance. 
Omstreeks 7.00pm werden wij verwacht 
voor een royaal diner met een keuze uit 
kip, vegetarische schotel, of het traditi-
onele ‘haggis’, gevolgd door presenta-
ties van de nationale clubs en wat 
danspret. 
Zondag ochtend werden de overleven-
den van deze wilde nacht verwacht 
voor het laatste ontbijt. Dan begonnen 
wij in te pakken en bereidden wij de 
terugrit voor. Om 11am werden de re-
sultaten van de Concourse of Elegance 
aangekondigd. Kort daarna begonnen 
men elkaar de hand te schudden om 
terug naar hun land van herkomst terug te 
keren, tot volgend jaar! ■ 

Een showroom TV met heel wat 
gegeerde accessoires. 

Traditioneel was ook 
Bo Martin van de partij 
op de Serveta 

kon ik het niet nalaten om de LI/S2 125cc eens te 
testen met enkel het bronzen gedeelte (ongeveer 
1.9kg), voor een korte rit weliswaar en met koude 
motor, want de geforceerde koeling ontbreekt op 
deze wijze! Eigenaardige genoeg lijkt er weinig 
verschil te zijn, de motor blijft mooi ronddraaien 
zelf in vrijloop. Vandaar dat op getunede motoren 
het vliegwiel wel eens verlicht wordt om de krukas 
te sparen. De herstelling houdt nu reeds meer dan 
200 km stand laat ons hopen dat het zo blijft.■ 

(Vervolg van pagina 6) 

De voorzitter van LC 
Oostenrijk overhan-
digd een aandenken 
aan de voorzitter 
van LC Schotland 

Misstraat 119A 
B-2500 Koningshooikt (Lier) 
GSM +32 (0)477 245569 
FAX +32 (0)3 4891966 
 www.scootermarket.be 

5% discount for 
LCB members 
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HORIZONTAAL 
1. Model genoemd naar de 

zoon van Ferdinando 
Innocenti. 

3. Bestaat in mono of duo. 
6. Lichte vrachtwagen. 
8. Prototype automatische 

versnellingsbak voor Lam-
bretta B. 

10. Omhulsel van een motor. 
12. Werd zowel in Italië als in 

India gebouwd tussen 
1968 en 1970. 

15. Bedrijf dat Lambretta’s 
vervaardigde tot in de 
jaren 1990. 

16. Rubber dichting. 
17. Van dit model bouwde 

Innocenti meer dan 
100.000 stuks. 

18. Helpt om de cilinder af te 
koelen op sommige mo-
dellen. 

19. Deel van de elektro instal-
latie. 

VERTICAAL 
2. Merk scooter accessoires in de jaren 60. 
4. Synoniem voor GP. 
5. Zonder werkt de versnellingsbak niet. 
7. Scooters zijn het. 
8. Een hoofddeel van de motor. 

9. Zowel voor- als achteraan heb je er een. 
11. Eerste model dat in 175 cc werd vervaardigd. 
13. Draag hem voor je eigen veiligheid. 
14. Nog een hoofddeel van de motor. 

1 2 3 4 5 6 7 Tijd voor een kleine quiz: Zoek het 7-letter 
woord aan de hand van bovenstaand kruis-
woordraadsel en stuur het aan onze PR man 
(zie pag. 3). Uit de correcte inzendingen 
wordt een winnaar geloot. Insturen kan tot 
eind november ‘04. (Enkel voor leden) 

De winnaar krijgt alvast 
een mooie backpack met 
Canon Team Mclaren logo 
bezorgd, geschonken door 
onze sponser: 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

Kruiswoordraadsel 

Verdeler Benelux 
Christian Vanheule 
Rue De Houtain 17 

4682 Heure-Le-Romain 
Tel/Fax 04/2864894 

5% discount 
for LCB 

members 
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Lambretta Club Belgium 

T-Shirt Balpen 

100% katoen 150gr/
m² pre-washed 

size: M/L/XL/XXL 

Mooie balpen, 
blauwe inkt, met 

LCB Logo 

  

Prijs: € 10 
(€ 8 LCB Leden) 
Inclusief  post in EU 

Prijs:€ 1,5 (€ 1 in 
combinatie met een 
T-shirt.) 
Inclusief post in EU 

Stickers groot 

6x Lambretta Club 
Belgium pre–cut 

stickers 

 

Prijs:€ 1,5 (€ 1 in 
combinatie met een 
T-shirt.) 
Inclusief post in EU 

Stickers klein 

24x kleine sticker-
tjes Lambretta 
Club Belgium 

 

Prijs:€ 1,5 (€ 1 in 
combinatie met een 
T-shirt.) 
Inclusief post in EU 

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 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 

6-7 nov 04 21° Ruilbeurs voor motoren tot 1985 Fabriekspand Roeselare 051203095 
of  051723113 

20 nov 04 End of the season do at Bar Napoleon St. Aldegoniskaai 4 Antwerp www.bar-
napoleon.be gennius-antwerp@hotmail.com +32 (0)476 306450 

4-6 mar 05 6th Int. Scooter Custom Show www.whitewall.tk italianjob@telenet.be 
 +32 (0)3 8432762 (tim) 

21-22 mai 05 2° Belgium Lambretta Meet 

10-12 jun 05 16th Euro Lambretta Leutschach Austria 

24 jul 05 11° moto oldtimer meet Koksijde info@mck.be starts @ 10h30 

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. 

Lid worden? 



PC Systems & Networking     1000m² ITC 
    WorkGroup & Internet solutions 
Consumer & Business    On-site Serices 

LINGIER COMPUTERS bvba 
Zandvoordeschorredijkstr. 99 

Industriezone 2  8400 Oostende - Belgium 
Telefoon: +32 (0)59 80 82 01 Fax: +32 (0)59 70 81 77 

info@lingiercomputers.be 
www.lingiercomputers.be 


