Volkswagen LT Club
Nederland

treffen in het najaar van 2001 besloten
tot de oprichting van de VW LT Club.
Op 4 mei 2002 in de vergadering (op
het recreatiecentrum de Paalberg in
Ermelo) werd, in aanwezigheid van ca.
25 fervente LT rijders, de oprichting
van de VW LT Club Nederland een
feit.
Sindsdien is dat clubje van toen
uitgegroeid tot een gezellige club van
+/- 270 trotse LT bezitters.

Club informatie

Geschiedenis
In 1990 kocht Aart Veluwenkamp een
Volkswagen LT1 en bouwde die om
tot camper. Daarna volgden er
meerdere verbouwingen.
In 1999 werd er een oproep op internet
gezet aan andere LT verbouwers.
Hieruit ontstond in 2000 op internet
een forum voor LT bezitters. Op dit
forum ontstond ook het idee om een
VW LT Club te starten.
Na veel voorbereidingen en
inventarisaties wordt tijdens een

Wat zijn LT’s en welke LT’s
komt u tegen bij de club?
Vanaf 1974 werd de LT 1 gebouwd
welke in 1996 werd opgevolgd door de
- samen met Mercedes ontwikkelde –
LT2.
De model aanduiding LT staat voor
'Lasten Transporter'. Achter de
modelaanduiding bevindt zich een
numerieke aanduiding, bijvoorbeeld
LT 35, deze numerieke aanduiding
heeft betrekking op de toegestane
maximum massa van de wagen; bij een
LT 35 ligt dat rond de 3,5 ton.

Behalve deze verscheidenheid aan
uitvoeringen kon de LT geleverd
worden in diverse gewichtsklassen,
variërende van bestelwagen tot lichte
vrachtwagen. De gewichtsklasse kan
men afleiden uit de type aanduiding.
De bestelwagens komen voor met de
aanduidingen LT 28, LT 31 en LT 35,
waarbij de LT 28 en 31 slechts
leverbaar waren in 'enkellucht' en men
bij de LT 35 de keuze had tussen
enkellucht of 'dubbellucht'.
De lichte vrachtwagens met de
aanduidingen LT 40, LT 45, LT 50 en
LT 55 waren alleen leverbaar in
dubbellucht-uitvoering.
De LT 2 is van 1996 tot 2006
gebouwd.
Door de kosten gedwongen werd het
aantal gewichtsklassen van de LT 2
beperkt en kon er slechts gekozen
worden voor een: LT 28, LT 35 en een
LT 46.
Aan de aanduiding van de modellen
werd niets veranderd waardoor men
nog steeds in een oogopslag de
gewichtsklasse kan herkennen.
De LT3/Crafter vanaf 2006

Verenigingsinformatie

Website
We hebben een landelijke website met
diverse informatie en aankondigingen
van en terugblikken naar recente
evenementen.
Met een apart gedeelte dat alleen voor
leden toegankelijk is waar o.a. ook
technische informatie te vinden is over
uw type LT.
www.vwltclub.nl

Forum
Het forum is drukbezocht door ruim
400 leden en bezoekers die met allerlei
onderwerpen ( inmiddels ruim 1000
verschillende) levendig met elkaar
overleggen of informatie uitwisselen.
www.vwltclub.nl/forum

Het lidmaatschap
U kunt lid worden voor slechts
€ 25,00 per jaar. Het eenmalig
inschrijfgeld is € 7,50.

Wat krijgt u voor uw
lidmaatschap:
● Een clubblad
Ons clubblad : “het LTtje”
ontvangt u 4x per jaar thuis en/of
digitaal.
Het clubblad wordt gemaakt voor en
door de leden.

● Toegang tot het ledengedeelte
van de website.
Bij uw lidmaatschap ontvangt u
inloggegevens waarmee u kunt
inloggen op het gedeelte van de site dat
alleen toegankelijk is voor de leden.
Hier vindt u naast alle clubinformatie
ook technische informatie en
ondersteuning over uw type LT.
Ook kunt u aan de technische
commissie vragen stellen.

● Drie ontmoetingen per jaar.
Ieder jaar organiseren wij in het voorén najaar een gezellig treffen voor jong
en oud op een geschikte camping,
ergens in Nederland, waar alle bussen
kunnen staan.

Tevens wordt er elk jaar een speciale
Technische dag met mogelijkheid tot
APK keuring voor de bussen
georganiseerd.
Op deze dag kunt u een vakkundig
advies krijgen over de staat waarin uw
LT verkeert en hierover
praten/overleggen met andere
clubleden.
Kleinere thema bijeenkomsten elders
over het jaar verdeeld.

Secretariaat
Voor meer informatie kunt u terecht bij
het secretariaat:
P\a. Hussenbergstraat 6
6243AH Geulle
Tel: 043-3652281
Email: secretarisltclub@gmail.com
Veel LT-plezier toegewenst

