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       1
ste
 Grote autorally ingericht door V.C. Delta Londerzeel 

 
                 door A. Puttemans 
 

 
 
Deze krantenfoto bezat ik al enkele jaren en de tekst vond ik in het archief van onze geschied - en 

heemkundige kring. Volgens meester Puttemans, die ik heb kunnen achterhalen, behoren foto en 

verslag bij elkaar. De tekst is van de hand van meester Puttemans en de activiteit zou in het begin van 

de jaren 1960 plaatsgehad hebben. ( Fons Moeyersons) 
 

 

 

 

‘De deelnemers aan deze eerste grote autorally ingericht door V.C. Delta lieten zich 

inschrijven bij meester Puttemans en Louis De Cat, dat gebeurde op een sportieve manier 

tussen pot en pint. - V.R 

 

 

Om een voetbalploeg jaarlijks op financieel gebied in leven te houden vraagt veel opoffering, 

wel om aan deze moeilijkheden die bijna ieder club telt te verhelpen, hadden de mannen van 

de Meerstraat ter gelegenheid van hun jaarlijkse wijkkermis dat nog een echte kermis is, aan 

het lokaal “Het Duifje” bij Juul De Boeck een eerste grote rally voor auto’s en scooters 

ingericht.  

Deze rally begunstigd door een uitgelezen weertje kende een groot succes, niet minder dan 42 

auto’s en 2 scooters hadden zich laten inschrijven bij Louis De Cat en meester Puttemans in 

de prachtige spiegeltent , waar ook de dag tevoren een grote wipschieting had plaatsgehad, 

waaraan 72 schutters deelnamen. 

Wat de rally betreft, de eerste wagen werd te 13 uur de weg opgezonden, en vervolgens werd 

om de twee minuten aan de andere auto’s het vertrek gegeven.  
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Ook was de zeer gekende auto-rallyclub Eurie Azuré uit Brussel met een aantal deelnemers 

van de partij, de uitleg per wagen bedroeg slechts 50 fr, er waren prachtige naturaprijzen te 

verdienen, alles bijeen voor een waarde van 15.000 fr. De omloop bedroeg juist gemeten 48 

km, en er mocht maar tegen een gemiddelde van 25 km per uur gereden worden, het parkoer 

liep over Londerzeel, Sint –Jozef, Malderen, Opdorp, Buggenhout, Peisegem, Merchtem, 

Steenhuffel, Londerzeel, Ramsdonk, Kapelle-op-den-Bos, Nieuwenrode, Wolvertem en 

Londerzeel. 

De deelnemers hebben natuurlijk deze reisweg moeten zoeken, bij middel van een vragenlijst 

die hen werd overhandigd enkele seconden voor hun vertrek. Deze vragenlijst moesten ze ook 

onderweg beantwoorden, vertrokken de deelnemers nu aan de verschillende controleposten te 

vroeg of te laat, of lieten zij vragen onbeantwoord of slecht, kwamen ze te vroeg of te laat 

over de aankomstlijn dan werden ze beboet met strafpunten, als schiftingsvraag werd hun 

gesteld ‘hoeveel vensters stonden in de buitendeuren van Ciné-Centrum te Londerzeel’. 

 

Tot slot alles bijeen beschouwd werd het een sportieve namiddag, voor vele deelnemers en 

aanwezigen, die is uitgegroeid tot een groot succes, met een perfecte inrichting waarvoor 

erevoorzitter Frans De Boeck, voorzitter Hubert Verbesselt, ondervoorzitter Jan Vrijdag, 

secretaris Louis De Cat ‘beter gekend als duiveltje doet al’ samen met zijn staf medewerkers 

als Frans De Buyser, Frans Van der Aa, Emiel Slachmuylders, Jozef De Donder; Alfons 

Troch; Jozef Van Lint; René De Bondt; Theo Vergauwen ; Jan De Buyser; Maurits 

Verbruggen, Hendrik De Kock, Jozef Van de Wouwer en de grote animators van deze rally 

Juul De Boeck, Meester Puttemans en De Cat borg stonden, ze dienen dan ook hartelijk geluk 

gewenst voor de gedurfde onderneming, zulk een feest inrichten kan men alleen waar de 

verstandhouding tussen leden en bestuur opperbest is, waar we bij de mannen van het duifje 

niet hebben aan getwijfeld. 

 

Uitslag van deze rally: 

 

1. Benoit Van Assche  90 strafpunten  2. Hubert Verbesselt  125 punten 

3. Roger Van Assche  135 punten   4. Frans Olbrechts  140 punten     

5. Alfons Pari   140 punten    6. Daelemans  145 punten 

7. Van den Broeck  160 punten   8. Etienne Puttemans  170 punten 

9. Frans Lauwers  180 punten   10. Frans Teugels  240 punten 

11. De Keersmaecker  255 punten   12. Van Borm  280 punten 

13. Jaak De Donder  305 punten   14. Willy Craen  310 punten 

15. Guillaume Meeus  320 punten   16. M. Van der Sikkel  325 punten 

17. Louis Van Lierde  345 punten   18; Frans Scheurs  350 punten 

19. René Symons  355 punten   20. Frans Bijl  360 punten 

21. Van Linden  365 punten    22. De Maeyer  455 punten 

23. Gaston Smets  465 punten   24. Van Sande  565 punten 

25. Serafine Symons  570 punten   26. Vlamijnck  575 punten 

27. Eduward Pas  595 punten    28. Frans De Boeck  610 punten 

29. Ive Dieu  625 punten    30. Marc Barbier  640 punten 

31. Hermans (Breendonk) 640 punten  32. M. Van Aken  680 punten 

33. Schampelaere 830 punten   34. Alfons Van de Wouwer  845 punten 

35. Ben Duyn  850 punten    36. Magdaleens  890 punten 

37. Emiel Barbier 900 punten   38. Delis  905 punten 

39. Frans Parijs  1170 punten    40. A. Van Eeckhout  1380 punten 

41. George De Pootere  1445 punten 


