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VOORZITTER VESPA CLUB OOSTENDE NEEMT AFSCHEID
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“Het coronavirus
was een wake-upcall”

Voorzitter Manu Mommerency.

Vespa Club
Oostende
Voorzitter: Manu Mommerency (58) neemt na tien jaar
voorzitterschap afscheid, op 11
november. Twee kandidaten
staan te popelen om Manu op
te volgen. Een algemene
vergadering zal later dit jaar
beslissen wie de nieuwe voorzitter wordt.
Leden: Vespa Club Oostende
telt ongeveer 200 leden,
voornamelijk uit de ruime
regio.
Lokaal: De club heeft geen
vast lokaal. De activiteiten
vinden immers allemaal plaats
op de baan.
Website: www.
vespacluboostende.be

OOSTENDE Normaal zou Vespa Club Oostende dit
jaar hun 65ste verjaardag vieren. Door het coronavirus valt die viering in het water, maar de Vespisten
laten het niet aan hun hart komen. 2021 is tevens het
jaar waarin Manu Mommerency afscheid neemt van
het voorzitterschap.
DOOR JEFFREY ROOS
In het jaar 1956 – ruim tien jaar na
de Tweede Wereldoorlog en amper drie jaar na de overstroming
van 1953 – wordt Vespa Club
Oostende boven de doopvont gehouden. De Vespa zelf zag in 1949
het levenslicht en leek meteen het
populairste vervoersmiddel ooit
te worden. Oostende was in het
jaar van de geboorte van VCO aan
de eindfase bezig van de wederopbouw na de oorlog. Het was
meteen ook de start van iets
moois. Vespa Club Oostende zou
uitgroeien tot een van de grootste
Vespaclubs in de ruime regio en
zelfs ver daarbuiten.
“We zijn uniek”, vertelt voorzitter
Manu Mommerency. “Met elke
vespist hebben we een unieke
vriendschapsband. Het samenhorigheidsgevoel en de kameraderie
onder onze leden is legendarisch
in de Belgische Vespawereld. We
herbergen niet alleen Oostende-

naars. Iedereen die een voorliefde
heeft voor de Vespa is bij ons welkom, of je hier nu geboren en getogen bent, er aangespoeld bent
of gewoon je hart verloren hebt
aan onze stad.”

MISS VESPA
Wanneer precies in 1956 de club
het levenslicht zag, is niet duidelijk. “De oudste bron die we kunnen terugvinden van Vespa Club
Oostende is een krantenknipsel
van een bal uit 1956. Een zeker
Germaine Beukenhoudt werd
toen verkozen tot Miss Vespa.
Ook in 1958 werd over een soortgelijke verkiezing gesproken in de
kranten. Bij het doorzoeken van
de archieven vonden we een oud
logo uit 1959 van de club. We
poetsten het op en herstelden het
in ere. In de jaren 60 en 70 is niets
terug te vinden over de club, al
was de Vespa in die periode erg

Manu Mommerency (midden) wil wel nog blijven deelnemen aan ritten en uitstapjes, maar niet meer als voorzitter. (archieffoto JRO)

populair. Verschillende clubs zagen in de jaren 60 en 70 het levenslicht”, aldus de voorzitter.
Koning auto duwde de populariteit van de Vespa echter naar een
dieptepunt. “De Vespa had als
vervoersmiddel afgedaan”, gaat
Manu verder. “Tot de jaren 80. De
Vespa werd herontdekt en veroverde opnieuw de wereld.” Ves-

_________

“Ik ben er zeker
van dat ik de
club in goede
handen zal
achterlaten”
MANU MOMMERENCY

_________

pa Club Oostende kon eind jaren
90 echter nog maar rekenen op
een handvol leden. Vanaf 2011
werd de Oostendse Vespaclub
heropgericht en stoomde het ledenaantal meteen de hoogte en
waarbij we jaarlijks mogen rekenen op zo’n 200 leden.”
Vespa Club Oostende – met Manu

aan het roer – kende grote hoogtes. De club was op zowat elk treffen aanwezig en steunde verschillende goede doelen. En toen
kwam het coronavirus opzetten.
De daaropvolgende crisis deed
Manu beseffen dat er veel meer is
in het leven. “De hele pandemie
waarin we met zijn allen in verzeild zijn geraakt is voor mij een
wake-upcall geweest”, zucht Manu. “Het heeft me rust en tijd gegeven voor mijn familie. Het probleem is dat ik een grote negatieve eigenschap heb: ik kan niet doseren. Het is bij mij alles of niets.
Daarom heb ik besloten om mij
op 11 november – exact tien jaar
na de heroprichting van VCO –
terug te trekken als voorzitter. De
coronaperiode heeft me tot andere inzichten gebracht en ik wil me
tegenover de leden verontschuldigen dat ik het niet meer kan
opbrengen om de situatie om te
keren. Ik heb de voorbije tien jaar
heel veel energie en enthousiasme in VCO gestoken. We beleefden – samen met alle leden –
prachtige en onvergetelijke momenten. Voor mij is het moment
nu gekomen om dat allemaal los
te laten.”
Vanaf 11 november moet de
Oostendse Vespaclub dus verder

zonder Manu. “Ik weet zeker dat
de club het ook zonder mij uitstekend zal doen de komende jaren.
Alleen zullen ze dat nu op hun
eigen manier doen. De uitstraling
van VCO zal er altijd zijn, met of
zonder mij. De wereldbol stopt
niet met draaien omdat iemand
er niet meer is, hé. Dat ik stop als
voorzitter wil niet zeggen dat ik
nooit meer zal deelnemen aan de
vele ritten of weekends. Alleen zal
dat nu zonder stress gebeuren.”

STERK TEAM
Momenteel zijn er twee kandidaten om het voorzitterschap van
Manu over te nemen. “Intern
moet nog bekeken worden wie de
nieuwe voorzitter zal worden.
Maar ik kan wel zeggen dat ik een
enorm sterk team heb. Die mensen zijn allemaal dolenthousiast
en klaar om VCO verder te zetten.
Onze belangrijkste doelstelling is
plezier maken en onze stad in de
spotlights zetten. Daar zijn we de
voorbije tien jaar met glans in geslaagd. Ik ben er zeker van dat ik
de club in goede handen zal achterlaten. Maar ik neem geen definitief afscheid. De Vespa maakt
altijd al deel uit van mijn leven en
dat zal nu niet anders zijn”, besluit Manu.

