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Er zijn ondertussen al 
heel wat scooterclubs de 

revue gepasseerd in Scootermag. 
De ene al wat groter dan de andere. Deze 
editie is Lambretta Club Belgium aan de beurt. 
En wie kan er beter het reilen en zeilen omschrijven dan 
de voorzitter zelf? Niemand dus. Tim Vinck vertelt trots over de 
bewogen geschiedenis, de harde inzet van alle leden en de torenhoge 
ambitie van de club.

LAMBRETTA C  LUB BELGIUM
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Euro Lambretta 2012 - Belgium
Rond de eeuwwisseling starten enkele 
scooteristen uit het Luikse de lambretta 
club Belgique – Belgie  op. De club had 
al snel een klein aantal leden zowel 
in vlaanderen als wallonië, allemaal 
lambretta rijders die naar treffens in 
zowel binnen- als buitenland reden. 

Na enkele jaren werd de fakkel overgedragen 
aan Kurt Lingier . Dankzij de inspanningen van 
Kurt en zijn team groeide de club uit tot een 
60tal leden , er werd een website op poten 
gezet , er kwam een heus clubblad en jaarlijks 
werden er enkele ritten georganiseerd. Na 
vele jaren van inzet begint het club leven 

zwaar te wegen op het bestuur en wordt het 
combineren van het familiale leven met het 
besturen van een nationale club niet langer 
evident. De nieuwe generatie lambretta rijders 
heeft ook een andere visie op wat zij van de 
club verwachten. Resultaat van dit alles, 
een algemene ledenvergadering eind 2009 
waarbij een volledig nieuw bestuur gekozen 
wordt.

 We zijn ondertussen januari 2010, het eerste 
clubblad onder het nieuwe bestuur verschijnt. 
Meteen wordt de nieuwe koers duidelijk want 
ook de clubnaam is veranderd naar Lambretta 
Club Belgium , een vernieuwde club die zich 
ook internationaal wil laten gelden! Een echte 
club ook want Lambretta Club Belgium wordt 
een vzw. Vanaf nu ook een jaarlijkse receptie 
zodat alle leden een overzicht krijgen wat er 
met de club te gebeuren staat, een uitgelezen 
kans om nieuwe mensen te leren kennen 
binnen de club. Dat dit werkt is duidelijk want 
onmiddellijk komen er nieuwe leden bij. 

Het eerste clubblad onder het nieuwe bestuur 
is nog gebaseerd op wat onze voorgangers 
deden maar dankzij de hulp van 2 leden 
is de 2de editie al meteen een schot in de 
roos. Een professioneel samengesteld 3 
maandelijks magazine, 20 pagina’s lang en 
gevuld met verslagen van ritten of beurzen, 
een technische rubriek, …. Verder telkens 
een scooter in the spotlight, een lambretta 
van één van de leden die de cover siert en 2 
pagina’s tekst en foto’s om je eigen scooter in 
de spotlight te zetten bij de andere clubleden. 
Ook was het tijd voor een andere website, 
www.lambretta-club-belgium.be wordt op het 

net gezet. Tot op heden zijn we nog steeds 
bezig met aanpassingen en verbeteringen 
want een degelijke website bouwen blijkt toch 
niet zo makkelijk als gedacht. 

Toch laten we al snel van ons horen want als 
Moto Retro Wieze in teken van lambretta staat 
wordt de club uitgenodigd om de showstand 
te organiseren. Op enkele types na zorgen 
onze leden voor een zeer kleurrijk overzicht 
van alle lambretta modellen, wat een succes 
alle bezoekers zijn onder de indruk van wat zij 
“die scootertjes” noemen. 

Naast de nationale ritten gaan we ook jaarlijks 
naar de euro lambretta en steken we nog een 
extra internationaal ritje in elkaar voor onze 
leden. Inspanningen die beloond worden 
want in 2012 telt de club ongeveer 100 leden. 
Deze hebben we hard nodig want begin 
juni zijn wij het gastland van de 23ste euro 
lambretta. 



  SCOOTERmag70 SCOOTERmag  71

RepoRtage LAMBRETTA CLUB BELGIUM  

Jawel 23 jaar euro lambretta en voor 
de eerste maal in België! Niet alleen de 
eerste maal in België maar ook meteen de 
grootste in de geschiedenis. 1250 tickets 
werden er verkocht een nooit eerder  
gezien aantal. Met lambretta rijders vanuit de 
gehele wereld een overweldigend succes, 
vele blije gezichten en dat allemaal dankzij de 
inspanningen van deze kleine club. 

Een hoogtepunt in het korte bestaan van 
Lambretta Club Belgium maar zeker niet het 
einde, de club heeft dankzij de inzet van vele 
leden getoond dat we er staan als club. Wij 
zijn er dan ook van overtuigd dat dankzij de 

verscheidenheid aan activiteiten er voor ieder 
wat wils te vinden is in deze club. 

Kortom een club voor alle leeftijden en 
alle soorten lambretta liefhebbers, van de 
verzamelaar tot de racer iedereen met een 
passie voor “klassieke lambretta’s” is welkom 
bij deze club.

Meer info: 
www.lambretta-club-belgium.be

TIM VINCK
VOORzITTER LaMBRETTa CLuB BELgIuM


