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Jaargang 51, nummer 5 Beste MAK-kers vrienden, 

 

En het wordt altijd lente, bij de tandartsassistente….. 

Een bekend liedje maar ondertussen zitten we nog altijd geplaagd 

met die corona-beestjes. 

Een aantal fanatieke roadies zijn al begonnen met een lenterit te 

prepareren maar nog altijd onder voorbehoud. Het zal allicht een 

late lenterit worden ergens in mei, 

Ook de contacten met Nederland werden weer opgestart voor onze 

jaarlijkse club-driedaagse in september. De inschrijvers van vorig 

jaar werden al gecontacteerd voor deelname dit jaar. 

En we ontdekten enkele “schuurvondsten” tussen de voorraad on-

derdelen en documentatie in diverse garages, zolders en mancaves. 

Alle hoop is ondertussen zeker ook gericht op de nodige vaccinaties, 

die ons weer gaan toelaten wat  “normale” club-activiteiten te kun-

nen re-activeren. Want het blijft kriebelen in onze dikke teen om 

weer eens goe gas te kunnen geven met onze oude bolides ! 

 

Ik heb alvast mijn navigatie-hulpmiddelen nagezien en getest (zie 

hieronder). 

 

Hou jullie gezond en wel en we blijven hopen op betere tijden. 

 

Rik, readacteur en webmaster  
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Wat doet ne mens zoal in coronatijden ?  

Op triestige donkere en kletsnatte dagen was er méér tijd om wat in de archieven en oude spullen-

dozen te gaan neuzen en zoeken. En tijd om véél te lezen en op te zoeken. 

Soms vinden we weer kleine schatten uit het verleden terug …… : 

 

Oudste auto-constructeur van België was een Mechelaar ?!! 

In een oud exemplaar van de Gazet van Antwerpen vond ik een artikel van 2 mensen bij de VRT. 

Die hadden blijkbaar een plaats in Mechelen bezocht waar auto-geschiedenis is geschreven. 

Eén van mijn tantekes noemt Vincke en blijkbaar was er op het einde van de 19de eeuw (jawel, al 

zooooo lang geleden) een genaamde Nicolas Vincke die vanuit zijn ervaring met treinwagons, koet-

sen en het garnieren ervan, een “zelfrijdende” koets bouwde. 

De motor haalde hij bij Benz, een horizontale tweecylinder die werd gestart via een groot vliegwiel. 

Door de samenwerking met een Franse ingenieur  Louis Demer werden de eerste modellen ten-

toongesteld op het Salon van Parijs in 1895. 

De nieuw opgerichte firma “S.A. des automobiles N. Vincke” schreef zich in datzelfde jaar in voor  

de wedstrijd Bordeaux-Paris-Bordeaux, maar zonder succes. 

De jaren daarna werd de productie verder ontwikkeld met de “ Vincke Ideal”.  Telkens met motors 

van het type Daimler. Twee cylinders of vier cylinders met 15 PK. Overbrenging gebeurde met 

kettingen en er was plaats voor zes personen. Ze werden ook uitgevoerd naar Frankrijk en Enge-

land. Maar foto’s van de modellen zijn zéér zeldzaam. 

Een hele tijd geleden heeft er wel eens een replica op de Mechelse “Dreamcar” gestaan…. 

Maar zoals vele constructeurs in die tijd ging de firma uit de Leopoldstraat in Mechelen fallliet door 

financiële problemen.. Men vond onvoldoende kapitaal in 1904 om verder te doen en de productie 

werd stopgezet. Einde verhaal …. 

Toch nog enkele fotos van de automobielen van Vincke. 
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Hoe Ford in de jaren 1920 zijn verkopers én klanten in de watten legde..!! 

Het woord “Marketing” was toen nog niet uitgevonden maar in een oud boekje, uitgegeven in 1926 

door de “n.v. Ford Motor Company of Holland” vond ik duidelijke voorbeelden van de manier waar-

op Ford toen al zijn verkopers, garagisten en hun klanten verwendde ! 

 

In het boek  van meer dan 300 bladzijden wordt “juist en 

beknopt” aangegeven, hoe volgens  de befaamde “Ford-

Standaard-Methoden” reparaties dienen uitgevoerd te 

worden. 

Maar bovendien is er een belangrijk deel over een aantal 

praktische elementen  van een reparatie-werkplaats : 

- Hoe de inrichting er moet uitzien en de noodzakelijke uit-

rusting. 

- Hoe een onderdelenmagazijn moet ingericht worden. 

- Hoe de administratie van de reparatie-orders wordt ver-

werkt. Inclusief standaardbrieven naar klanten én prakti-

sche voorbeelden. 

- Hoe het Ford service-Opvolg-Systeem werkt. Een staaltje 

van bureau-toepassingen met de nodige fiches ter verbete-

ring van de garage-werkplaats-magazijn-administratie. 

 

Ford was duidelijk een heel goed gestructureerd bedrijf en zette zijn ervaring ter beschikking van de 

vele verkopers en reparatiebedrijven. Ford was trouwens ook de uitvinder van de “lopende band” ! 

 

Het boek is een van de eerste Nederlandstalige uitgebreide “werkplaatshandboeken” met een zeer 

duidelijke omschrijving van alle nodige elementen om het toenmalig  model A of T volledig te kun-

nen demonteren en behandelen. 

Er zijn dan ook zeer talrijke (méér dan 500! ) fotos en tekeningen met de nodige aanwijzingen aan-

wezig. Per onderdeel van de reparatie en/of onderhoud werd toen al een “standaard-tijd” aangege-

ven, die de uitvoerder nodig had voor de werkzaamheden! 

Zo kon men ook al zeer gedetailleerde offertes maken voor de klanten. 

En dat al bijna 100 jaar geleden …… !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer plaatjes                       op volgende pagina ! 
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Dromen van kastelen en oldtimers (deel 3) 
  
Zoals het er nu uitziet is de kans dat de Classic Days begin augustus dit jaar wél doorgaat redelijk 

groot. Tenzij de vaccinaties niet op het ons beloofde ritme zouden kunnen doorgaan… 

Op de website www.classicdays.de kan je alvast al tickets aankopen. Wij hebben alvast ook al een 

reservatie op zak voor onze overnachtingen in de buurt van het kasteel ! 

Dan intussen toch maar blijven dromen…. 

Een van de voor mij leukste onderdelen van dit evenement zijn de 

“Classic Racing Legends”. Fantastische wagens uit de jaren 1925-1935. ‘s Morgens vroeg zijn er dan 

altijd een aantal fanatieke mecaniciens bezig aan de preparatie van hun exclusieve nog steeds ac-

tieve bolides met ronkende namen : Alvis, Bugatti, Bently, Riley, Jaguar, MG enz….. 

Met hun enorme sturen en indrukwekkende instrumentenborden maken ze een heel mooie indruk. 

En fotogeniek zijn ze zeker : 
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Een viercylinder met iets meer dan 28 liter inhoud…. 
  
Als ik daar de eerste keer van hoorde stond ik stomverbaasd. Maar als je dat “koersmachien” van 
dichtbij kan bewonderen en ook in volle actie kan na-gapen, dat geeft je een hoop adrenaline ! 
Op de Classic Days staat dit FIAT-monster al verschillende jaren te pronken... 
Deze FIAT-S76 werd gebouwd in 1911 en kreeg al snel de naam : het beest van Turijn ! 
Dit monster was op 8 december in Oostende ( jawel, hier in België !) voor een wedstrijd en behaal-
de toen een snelheid van 211 km/h !!! Met een boring van 190 mm en een slag van 250 mm en 3 
bougies en vier ventielen per cylinder én een bovenliggende nokkenas had dat beest een motorin-
houd van 28,353 cm². 

Het vermogen was iets minder dan 300 PK ( 213 kW ) en dit bij 
1900 toeren per minuut…. 
De overbrenging was met een buiten-ketting op de achterwielen 
en daar waren de remmen aangebracht. Niks van remming via 
de voorwielen. Was immers bedoeld als snelheidsmonster ! 
De spoorbreedte is maar 130 cm en het beest is 375 cm lang. 
Indrukwekkende cijfers ! Maar als dat beest gestart wordt  moet 
je zeker oorbeschermers dragen want het brult als een overjaar-
se leeuw !! 

Het voertuig is in Engeland volledig gerestaureerd en 
wordt elk jaar naar Schloss Dyck vervoerd. 
Hoe de restauratie verliep kan je via volgende link bekij-
ken :  www.vimeo.com/113158655 
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ZEELAND : Wie vorig jaar ingeschreven was voor onze driedaagse naar Zeeland heeft al een bericht 

gekregen van Sonja.. De meesten hebben al laten weten dat ze dit jaar zeker meewillen. 

Wil je toch ook nog mee ? Neem dan dringend contact met Sonja via sonja@makhcc.be ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRIEK ANTIEK : 

We zijn nog op zoek naar foto’s van clubleden die nog tijdens hun dienstplicht met oldtimer-

legervoertuigen te maken hadden, zowel mechaniekers als chauffeurs. 

Ik vond in een oude schoendoos alvast enkele zwart-wit-foto’s uit het jaar 1976. 

Wie kent dit model en type? Het was in die tijd al een niet meer zo recent voertuig uit de reserve ! 

Het kwam uit de reserve van de medische dienst ! 

 

Het kleurenplaatje is  een recente foto van een berucht  

Renault-voertuig. Naar aanleiding van mijn speurtocht 

heb ik nog een uniek dik exemplaar van een soort werk-

plaatshandboek teruggevonden. Maar daarover meer in 

een volgende nieuwsbrief. 

 

Jullie mogen alle info en foto’s doorsturen naar : 

redactie@makhcc.be,   En liefst met wat uitleg : 

Wie—wat –waar ….?! 

 

Groeten van Rik, 
 

Club—Varia  
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Teruggevonden op Youtube : de meest rare oldtimers ter wereld : 

Druk op Control en klik en bekijk de filmpjes : 

 

Completely Forgotten Old Classic Sports Cars - YouTube  

Strange & Forgotten Cars of the 60s and 70s - YouTube  

10 Most Strangest and Weirdest Cars Ever Made - YouTube  

 

PRIJSVRAAG : 
 

Op de foto ziet u een detail van een zeer bekende en redelijk gevaarlijke 

wagen :  ===>   Welke merk en type ? 

Oplossing in volgende nieuwsbrief ! 

 

Wie al een gokje waagt : mail naar redactie@makhcc.be 

 

LEDENADMINISTRATIE : 
Bericht van Sonja : 

 

Op 10 april 2021 telt de club 243 clubleden. 

Nieuwe leden sinds begin jaar (of opnieuw lid geworden): 

 
THUER Olivier Mechelen 

CROUWELS Johan Duffel 

DOMS Mario Humbeek 

HELLEMANS Herman O.L.Vrouw Waver 

PETITJEAN Alexander Vilvoorde 

BAERT Jean Marie Hoeilaart 

PEETERS Rudy Tremelo 

BROERS Peter Rumst 

VAN STEEKELENBURG Robbert St Kat Waver 

VAN DOLDER Ad Turnhout  

 

Hartelijk welkom in onze club ! 

MEDELEVEN 

 
Wij ontvingen zopas het droevige nieuws dat mevrouw Julika Lobbestael vorige week is overleden. 

Zij was de trouwe echtgenote van Frans Lauwers en was geboren op 17 december 1950. 

Ze huwden op 9 september 1967 en wonen  in Hombeek (deelgemeente van Mechelen). 

 

Het bestuur van MAK en de vele leden, die Frans en Julika persoonlijk kenden, wensen Frans en zijn familie 

veel moed en sterkte toe in deze wel zeer moeilijke tijd !! 

 

Frans                     Julika   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XbfTpEboCi4
https://www.youtube.com/watch?v=5k-8wJNlIy4
https://www.youtube.com/watch?v=xnDY3z_EUUo


Ondernemingsnummer  BE0409.036.726 

 

Mechelbaan 326 

2580 Putte 

GSM Roger +32 495 55 04 29 

GSM Sonja +32 492 45 96 38 

V . U .  :N a t i o n a l e  a u t o re n s t a l  
M AK  V Z W  


