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Woordje van de voorzitter

Dag beste Vrienden, 

  

Wanneer ik dit schrijf zijn er nog géén jaaroverzichten op het scherm of in de boekjes geweest, daarom 
neem ik de koe bij de horens en steek graag van wal. 

Het is een beetje een woelig jaar geweest, als je het globaal 
bekijkt dan heb je aan de andere zijde van de grote plas 
een president die liegen vrij vertaald heeft in ?fake news?, 
momenteel heeft het huis van Afgevaardigden de 
impeachement procedure lopen, maar daar ligt mr. T niet 
wakker van, zolang zijn spiekbriefjes maar niet te lang zijn. 

Dichterbij gaan de gele hesjes in Frankrijk ook nog tekeer, 
winkelruiten en straatmeubilair blijven sneuvelen. Aan de 
andere kant van het kanaal maakt Boris zich sterk om de 
Brexit er tegen februari door te hebben, maar de Schotten 
staan ook op de deur te kloppen voor independence! 

En hier in ons klein Belgikske zijn we nog steeds op zoek 
naar een regering, zoals het er momenteel uitziet kan dit 
ook nog een tijdje duren... 

Gelukkig gaat het er in onze club: ?The English Drivers 
Guild? wat amicaler aan toe. 

Sinds mei hebben we een nieuw clublokaal en afgaande op de maandelijkse opkomst valt deze locatie 
zeker in de smaak. 

We hadden ook weer een mooie stand op het Antwerp Classic Cars salon waar we de tweede plaats voor 
de mooiste en sympathiekste clubstand wegkaapten en verder hadden we ook een aantal erg mooie en 
plezierige rondritten en andere activiteiten, onder andere onze drivers diner op de Jan Plezier 
opgeluisterd door de ?zingende ober?. 

Wat de kalender voor 2020 betreft, deze ziet er ook zeer aantrekkelijk uit, elke maand verschillende 
activiteiten en enkele uitstappen naar het buitenland, dat belooft weer een aangenaam jaar te worden. 

  

Rest mij niets anders dan al onze leden en hun familie het allerbeste te wensen voor 2020. 

  

Een gelukkig, gezond en liefdevol 2020. 

  

Eric 
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Een reis rond de wereld in t wee Bugat t i?s (1).  Door Rob Brouwer

Er zijn leden van de club die best een aardige trip kunnen bedenken. Hoewel Bugatti niet een Engels 
merk is, spreekt het volgende verhaal (in een paar afleveringen), misschien toch wel tot de verbeelding.

 

Wat  doe je als je vi j f t ig jaar  wordt ? 

Een feestje bouwen in de plaatselijke feestzaal met vrienden en kennissen? Of, als je toevallig in het bezit 
bent van een Bugatti uit 1930, een reisje om de wereld organiseren?  zeer voor de hand liggend, zou 
iedereen doen. 

Hoofdrolspelers in dit verhaal dat al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden: twee Bugatti?s, type 46, 
beiden gebouwd in 1930. Het ?type 46? was Ettore Bugatti?s favoriete auto, 8 cylinders, ruim 5,3 liter, 2 
inlaat en 1 uitlaat klep per cylinder, een Roots supercharger, dit alles goed voor 150 pk en een top van 

155 km per uur. Dit laatste uiteraard voor diegenen die over 
een sterk hart beschikken. Het enige probleem is om de auto 
op tijd tot stilstand te brengen. Volgens Ettore was de auto 
gebouwd om te rijden en niet om te remmen.  

De reis van punt naar punt: Molsheim ? Antwerpen, daarna 
met de boot naar Ushuaia in Zuid-Amerika, Ushuaia ? 
Bariloche ? Santiago ? Lima. Vervolgens met de boot naar 
Japan, Tokyo ? Beijing ? Lhasa ? Kathmandu ? Delhi ? 
Islamabad ? Tashkent ? Tblisi ? Budapest. Om dan weer te 
eindigen in Molsheim. Typisch een ritje waar je op een mooie 
zondagmiddag als oldtimer liefhebber al snel opkomt. 

Aan kennis om de reis voor te bereiden ontbreekt het niet. 
Reeds meer dan honderd rallies gereden, Brussel ? Istanbul, 

London ? Peking en al zestienkeer de Mille Miglia en nog 
veel meer. De auto?s worden klaargestoomd bij het Bugatti 
Walhalla van de heer Rondoni. De start wordt feestelijk 
gevierd bij de fabriek in Molsheim en bij het Musee de 
l?Automobile in Mulhouse.De rit gaat dan naar Antwerpen, 
waar de auto?s nog worden voorzien van extra gereedschap 
en onderdelen en ingeladen in een container voor de 
overtocht naar Zuid-Amerika. 

Het eerste stuk van Ushuaia , de meest zuidelijk gelegen 
stad van Argentinië, naar Bariloche, ongeveer 4500 km, 
waarvan 3500 km onverhard, wordt afgelegd zonder al te 
veel problemen. Het vaste ritueel is om de dag doorsmeren 
en olie bijvullen. De velgen van één van de Bugatti?s moeten 
vervangen worden door nieuwe. Dat was al bekend voor het 
begin van de rally, maar de nieuwe wielen waren niet op tijd klaar. De remtrommels zitten aan de velg 
vast en na zestig jaar hebben ze de beste tijd gehad. Als de bestelde nieuwe velgen aankomen passen de 
remtrommels niet om de remschoenen. Bij de plaatselijke wonderdokter worden de trommels 
afgedraaid, passen nu perfect en het werk is in no time gepiept. 

In Bariloche, het Brescia van de Gran Rally de Mil Millas, wordt voor de tweede keer een ?Mille Miglia? 
georganiseerd. Van de 220 deelnemers is uiteraard het merendeel Argentijn, maar er is ook een delegatie 
uit Italië, 20 opleggers met 140 auto?s. Verder deelnemers uit Uruguay, Paraguay, Peru, Chili, twee 
Engelsen en twee Hollanders met hun Bugatti. In drie dagen wordt 1600 km afgelegd. 
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Op de route van Bariloche naar Santiago worden de twee Bugatti?s vergezeld van een huurauto. Alle extra 
gereedschappen en onderdelen zijn toch wat te veel voor de Bugatti?s die af en toe vervaarlijk door de 
veren dreigen te zakken. De drie auto?s gaan op weg, maar halverwege de rit zakt ook de huurauto door 
de veren. Er zit niets anders op dan te overnachten in de hutten van de wegwerkers tot alles weer verder 
kan. Aangekomen in Santiago wordt besloten een oude Bronco aan te schaffen die de huurauto moet 
vervangen. Het aantal lekke banden is inmiddels niet meer te tellen en van één van de Bugatti?s valt 
steeds het voorspatbord er af. Lassen helpt niet, het ding blijft er afvallen. 

Aangekomen in Santiagohebben beide Bugatti's inmiddels 
8000 km afgelegd. Bij de grens met Bolivia worden de 
Bugatti's opgewacht door de kleinzoon van een voormalige 
President, kennelijk op de hoogte van deze reis. Deze staat er 
op de Bugatti's te begeleiden. Halverwege vindt hij het een 
goed idee om de ?scenic route? te nemen. Achteraf niet zo?n 
goed idee. De weg is erbarmelijk en bij een meer houdt de 
weg plotseling op. El Nino heeft hier hard toegeslagen. Door 
het meer heenrijden is geen probleem, maar aan de 
overkant is geen weg te bekennen. Zo?n 100 meter verderop, 
na een verkenning te voet, blijkt de weg weer door te gaan. 
In 17 uur werd slechts 260 km afgelegd, met dank aan de 
kleinzoon. 

In Peru moet het Titicaca meer, het hoogste meer van 
Zuid-Amerika, worden overgestoken. De twee Bugatti?s 
worden via dunne loopplankjes op twee dekschuiten geladen 
die slechts beschikken over een buitenboord motor van 40 
pk. De overtocht verloopt echter prima.  

Tijdens de resterende afstand naar Lima breekt er een veer. 
Geen smid te bekennen, maar een bol touw brengt uitkomst. 
Touw nat maken om de veer wikkelen en laten drogen. De 
resterende 1000 km naar Lima wordt verder zonder 
problemen afgelegd. In Lima wordt een nieuwe veer 
gemaakt. Er zijn inmiddels 14000 km afgelegd en de auto?s 
worden gestald bij de plaatselike Pasta Koning, die zo 
vriendelijk is voor verscheping van de auto?s naar Japan te 
zorgen.  

Gemiddeld verbruik 1:3,9. Het is tijd om naar huis te gaan en voorbereidingen te treffen voor de reis in 
Japan.  
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LAGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 4/2/2020 

1) Verwelkoming door de voorzitter 

2) Telling der aanwezige leden door de secretaresse + handtekening van de leden 

3) Verslag van vorige ALV (2018) door de voorzitter 

4) Overlopen van de jaarrekening, de balans en het kasboek van 2019 door de penningmeester 

5) Lidgeld 2021 

6) Begroting 2020: Inkomsten en uitgaven voor 2020. 

7) Décharge van de huidige bestuursleden 

8) Bekrachting van de kandidatuur van Rob Brouwer tot 2023 om huidige redacteur Frank Van de Wyer te 
vervangen. 

9) Slot 

P.S. 

Leden, die nog graag andere punten op de ALV besproken willen hebben, gelieve deze schriftelijk of per 
mail aan de voorzitter te richten. club.voorzit t er@t edg.be 
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Woordje van de  ontslagnemende redacteur

In de vroege zomer van 2016 besloot ik om eindelijk 
die oldtimer te kopen die ik al zo lang wilde.  Het werd 
een MG B uit 1963.  Een rode "lepeldeur".  
Onmiddellijk ging ik ook op zoek naar een club 
waarvan ik lid kon worden, want mijn passie wilde ik 
delen met andere liefhebbers.  Als snel kwam ik, na 
wat te surfen op internet, bij TEDG terecht, Hun 
maandelijkse vergaderingen gingen door in Den 
Moor, en dat is op slechts enkele kilometers van 
Schilde waar ik woon.  Perfect dus !  Onmiddellijk 
voelde ik mij daar thuis.  Leuke mensen, goede sfeer, 
gezellige boel.

Die eerste praatavond in september zat ik aan tafel bij 
o.a. Eric De Wever.  Ik herinner me nog dat hij me toen 
verzekerde dat het niet bij één oldtimer zou blijven en 
dat ik er zeker nog wel zou bijkopen. Volgens hem was 
het een microbe.  Ik weet dat ik daar toen eens goed om 
gelachen heb.  Wel, hij had (uiteraard) gelijk.  Het jaar 
nadien kocht ik een  blauwe MG C uit 1969, en nog een 
jaar later is er dan nog een witte Triumph Vitesse MK2 
uit 1969 bijgekomen.

Op de derde praatavond waar ik aanwezig was werd er 
aangekondigd dat er naar een nieuwe redacteur voor Drivers News gezocht werd omdat Steven de fakkel 
wou doorgeven.  Na een drietal maanden had er zich nog steeds niemand aangeboden, en aangezien 
een club als TEDG bestaat voor, maar ook door haar leden, vond ik dat ik mijn misschien maar kandidaat 
moest stellen.  Ik heb toen tegen Eric De Backker gezegd dat ik mij voor twee jaar wou engageren en 
redacteur worden.  Die twee jaar zijn er ondertussen bijna drie geworden, en nu is het voor mij tijd om 
deze functie door te geven aan Rob Brouwer, jullie nieuwe redacteur.

Ik hoop dat ik jullie gedurende die drie jaren niet teleurgesteld heb, en dat jullie de nummers van Drivers 
News die ik samengesteld heb met plezier gelezen hebben.  Ik heb er in ieder geval steeds naar gestreefd 
om er toffe edities van te maken.  Dit kon echter enkel met jullie hulp, en met de verhalen en verslagen 
die jullie aanleverden. Blijven doen !!!!  Ik wil jullie dan ook allemaal bedanken voor jullie steun en input. 
Het was een eer en plezier om jullie redacteur te mogen zijn.

Ik wens jullie allemaal prettige feestdagen en nog veel veilig rijplezier.

Tot binnenkort  op de praatavonden of tijdens een rit ... Frank
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1st e KKI-Happy-Halloween-Oldt im er r it  
  

Was het niet op 20 oktober echt Halloweenweer? In grijs en druilerig herfstweer stonden graaf Dracula en 

bezemmadam Heksemie vol ongeduld al liftend te wachten op het domein van Kristus Koning.  

De nacht had plaats gemaakt voor de dag en zowel bij de graaf als de bezemmadam was het vervoer in 

panne gevallen. De cape van de graaf had zijn vliegmodus verloren en bij de ander was de steel van hare 

bezem gebroken. Gelukkig daagden er een 40-tal oldtimers op. De graaf en de bezemmadam waren 

content. Zo content dat ze beiden vergaten te vragen om hun huiswaarts te laten brengen richting 

kasteel of heksenhut op de heide! Om 8.30 kon elke deelnemer, die zich had ingeschreven, proeven van 

een heus ontbijtbuffet. Gretig werd er gesmuld van verse pistolets met een overvloed aan heerlijk beleg. 

Met cava en fruitsap werd het natje verzorgd. Een zoetje in de vorm van een koffiekoek naderhand sloot 

dit festijn af. 

Met de juiste instructies tijdens de briefing van de graaf werd duidelijk dat de deelnemers wel wat te 

wachten stond. Immers had hij de afgelopen nacht niet vernomen dat de wegen door de regen er 

glibberig bij lagen? Ook Heksemie had het over de afgelopen stormachtige dagen en het bijpassende 

hondenweer. Haar kat was niet aanwezig wegens een heuse verkoudheid of een allergische reactie die ze 

had opgelopen door dat beruchte hondenweer.  

Om de deelnemers de juiste weg te wijzen, had Heksemie het plan van de graaf bij. De deelnemers 

mochten starten onder hun toeziend oog bij de startboog. Doorheen, het bij wijlen modderig bijliggende 

parcours van de 1ste KKI-Happy-Halloween-Oldtimerrit, konden de oldtimers kennismaken met een 

aantal bezienswaardigheden. Een heuse toeristische gids leidde hen doorheen het land van de 

Zuiderkempen.  

Heksemie liet zien dat ze wel de weg wist naar huis. Ze stuurde via de roadbook hen aan om een 

bezoekje te brengen aan het Pierendorp Halle en het boshuisje op de hei aldaar. Conscience schreef er 

de Loteling in lang vervlogen tijden?  

Omdat men verder moest naar het land van de graaf, reden ze over een gedempt middeleeuws kanaal in 

Grobbendonk. Grobbendonk zelf was ouder dan de graaf en de bezemmadam. Het dorp heeft namelijk 

Romeinse roots. 

Vervolgens kwamen ze aan in de streek waar meerdere collega?s van de graaf wonen. Hij had er aan een 

aantal oud-kasteelbewoners gevraagd, waarlangs de route liep, zich in alle stilte te laten rusten in hun 

praalgraf. Niet te spoken en angst te zaaien was hen gevraagd, om zo de deelnemers een kijkje te laten 

nemen van het domein van het kasteel Herlaar, Hof van Rameyen, Gestelhof en Vierselhof? de buren van 

de graaf. Ook de open landschappen met hier en daar dreven van kleurrijke bomen deden iedereen met 

verstomming slaan. Het was dan toch de moeite om de regen te trotseren! Tussendoor konden ze een 

schietgebedje doen voor het gunstig stemmen van de geesten van Halloween op Kruiskensberg. 

Nadat de deelnemers deze ?stulpjes? hadden bewonderd, zetten ze koers richting het schooldomein, 

alwaar Dracula en Heksemie vol spanning hen stonden op te wachten.  
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De aantrekkingskracht op het hutje op de hei voor Heksemie was dermate groot dat de roadbook terug 
langs het pierendorp Halle stuurde. Vervolgens arriveerden de oldtimers onder de finishboog terug op 
Kristus Koning.  

Omdat de rit niet zonder valkuilen mocht zitten, was er een vragenblad toegevoegd aan de roadbook van 
de graaf. Leuke prijzen waren er te winnen indien men zijn best had gedaan. 

Alle deelnemers konden zich bij aankomst tegoed doen aan de nodige verse hete pannenkoeken en de 
nodige drank waaronder rode wijn, de lievelingsdrank van de graaf! Ook de pompoensoep was van de 
partij. Maar omdat de ketel nogal opgepookt stond, was de soep omgevormd naar een echte 
halloweensmaakje met een geur. 

Er waren prijzen voor de drie besten weggelegd. De eerste prijs ging naar Benny de Mesmaeker met zijn 
vleugeldeuren uitgeruste oldtimer Delorian. Vlekkeloos en smetteloos nul fouten op hun blad, is dat niet 
uitzonderlijk? Wie kan beter? De graaf en de bezemmadam keken reikhalzend uit naar de wagen. Zou dit 
de oplossing kunnen zijn van hun problemen? Konden ze nu terug naar huis? 

Alleszins gingen de graaf en de bezemmadam met een gerust gevoel de nacht in. Bloederig een hals-kus 
geven en in het maanlicht vliegen zijn hun ding! Nadat alle deelnemende oldtimers huiswaarts keerden, 
waren de centen geteld en zagen ze dat het goed besteed zal worden aan de sportinfrastructuur van 
jongeren die op de BuSo les volgen. Alleszins moeten graaf Dracula en bezemmadam Heksemie het 
ganse team van medewerkers van deze 1ste  KKI Happy Halloween Oldtimerrit feliciteren voor hun inzet 
op 20 oktober en ook het warme hart dat ze hebben om de jongeren van BuSo een mooie toekomst te 
geven. 

Genoeg centjes? Er zijn nooit genoeg centjes? dus wie weet kom je volgend jaar graaf Dracula en 
bezemmadam Heksemie er terug tegen! Is zijn cape weer uit vliegmodus gezet en haar bezem weer 
gebroken? wordt vervolgd?  

Geschreven, Graaf Dracula en bezemmadam Heksemie! 
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I J S W S N O E P K V E R S T R A L E R

P G Z I J K W I N T E R B A N D X K L E

X T U T T E R F R U T L O L I E U O V M

P P T O V E R B A L S U I K E R B L S B

T N A F T B A K L P P O E T S D O E K A

E N A I V S O U M E U L S G I N E C M N

D A M G R X T O S S I E I T C V O D F K

G A R A G E P O O R T G R O V M P L O O

P F E L M M T R F I F E B N P U K O T P

A I L Z E K M E G M C I W R L N D M O L

A G E R Z C V E B Z A P E S A T R P T A

R A O Q J U P I L E R S P B I D I K I M

D R V E L G S K I V S Z K L I N L A M P

X O D A L Z W E M O I R R E M G G R E Z

Q D A T S U N Q R O E M O R R I S E K V

P E T E R X V X P W E R K B R O E K R P

Peter 's Puzzel Plezier

GARAGEPOORT REMBANK WERKBANK

TEDG SPIEGEL STOFMASKER

VOD WINTERBAND VETSPUIT

VELG REMPOMP NAFTBAK

KOPLAMP POETSDOEK VERSTRALER

WERKBROEK VOELERMAAT COMPRESSOR
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Classic Car Tours door Andalusië.  Door Pieter van de Lustgraaf

In het najaar van 2019 reden we een tour met de Jaguar Enthusiasts Club, langs het Parque Natural 
Montes, Malaga. De start was bij Venta El Tunel, ten noorden van Malaga, nabij de A7 / E15 aan de 
MA-330, een zeer bochtige weg parallel lopend in noordelijke richting aan autoweg A45, welke naar 
Antequera leidt. Hier verzamelden een 15-tal Jaguars varierend van een E-Type, Jaguar XJ120, XJ-5, Jaguar 
XK, tot een Jaguar MK4, en MK VII. Tussen al die Jaguars vielen wij met  onze Triumph TR 250 wel uit de 
toon.  

Na een klein ontbijt in de Venta ging het dan rond 11.00 
u omhoog naar de MA 3101 en zagen op een hoogte van 
565 m de autovia AP 46 met rechts van ons het National 
Park.  Deze autopiste overbrugt een grote vallei en is 
gebouwd op hoge betonnen palen/kolommen.  Prachtige 
vergezichten. Nabij Casabermeja namen we in oostelijke 
richting  de A356 richting Colmenar, om voorbij Riogardo 
en nabij Carretera Benamargosa zuidwaard te rijden. 
Lieten de Rio Guaro en het meer van Vinuela links van 
ons,  om nabij Lugar Arroyo Limon weer in westelijke 
richting te rijden over een zeer bochtige weg, met her en 
der hellingen van 12 %,  op een hoogte van ruim 450 m. 

Hier konden de coureurs hun stuurmanskunsten botvieren.  Een adembenemende route van ca. 70 
miles, die ons uiteindelijk langs Velez Malaga via de A7 naar Torox Costa bracht, waar we in Laguna Beach 
bij restaurant TK?s gezamelijk de lunch gebruikten.   

Een paar  weken  later reden we een Classic Car Rally met de 
CCCA Club (Classic Car Club Andalucia), waar we ons, met 
onze Triumph van 1968, bevonden tussen een range van 
enkele klassieke auto?s doch meer  moderne, maar wel 
bijzondere auto?s. Zoals een  Austin Healey, Jaguar XJ, Jaguar 
E Type, Jaguar XKR, Mercedes AMG GT4, Maserati  , Porsche 
Targa, Ford Mustang , een Ferrari Spider, en Corvette. . Zeker 
geen goedkope autootjes. 

Deze keer ging de tocht van Malaga Noord via de A7/A45 
naar  Coin met een totale afstand van 113 km. Reden langs 
de Botanische Tuinen en de ?Montes de Malaga ?, met een 

oppervlakte van ruim 5.000 ha. Dit is een beschermd 
natuurgebied op slechts 5 km ten noorden van Malaga.  Zagen 
bij de start vele ?vreemde?, niet Spaanse nummerplaten, zelfs 
één uit Californië. Bij navraag bleek dan,  dat de bezitters van 
deze voertuigen hun auto nog niet hadden ingevoerd of op 
?doorreis? waren. De meeste clubleden hebben niet de Spaanse 
nationaliteit, maar  zijn hier op vakantie of overwinteren aan de 
Costa del Sol, de zogenaamde ?snowbirds?, waarvan het 
merendeel dan weer Brits is en vaak spreken met een Schots-, 

Iers-, Wales of ander vreemd dialect dat voor  ons Continentals nauwelijks verstaanbaar is. Op de vraag 
om met ons niet Britten dan ?The Queens English ? te spreken werd met een snobistische, dan wel 
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arrogante, hand  beweging, weggewuifd. Een zeer gemêleerd gezelschap.  

Vertrokken dan na een briefing, volgens het ?Tulip? systeem, ofwel ?Bolleke Pijl ? systeem. Ooit 
uitgevonden door de Hollanders tijdens een Tulpenrally. Het roadbook was helder en duidelijk met 
verwijzingen naar gereden of nog te rijden miles, danwel  km?s. Wat voor ons met een mijlenteller geen 
problemen gaf. Bij helder weer, volop zon en een temperatuur van 17C, reden we begin november  
?topless ? en  was dat een aangename tocht. Passeerden Antequera aan de zuid zijde en kwamen langs El 
Torcal. Zagen de uitzonderlijke rotsformatie, gelegen op een hoogte van 1100 tot 1400 m, welke behoort 

tot de meest indrukwekkende landschappen van Spanje.  
Ruige kliffen en ravijnen wisselen elkaar af in en in een 
steeds veranderend panorama met hoge zuilen en 
rotsplaten die bewust op elkaar gestapeld lijken te zijn. 
Vervolgden de A 343 in zuidelijke richting en 
constateerden dat we nu door een leeg  landschap 
reden met nauwelijks enige bewoning.  

Dan na  45 miles arriveerden we bij Venta Los Atanores 
in Abdalajas aan de A343, waar we een koffiepauze 
hielden. Ontmoetten nu enkele ?collega Continentals? 
uit, Noorwegen , Denemarken , en enkele Nederlanders 
en een Vlaams echtpaar, die hier aan de Costa  

overwinteren en naast het Engels,  ook in het Spaans 
kunnen  communiceren. Wat een contrast met die  
hautaine Britse eilandbewoners. Je vraagt je dan toch wel  
af of wij díe  Britten überhaupt nog binnen de EU willen 
hebben. Het kon natuurlijk niet uitblijven dat we met die 
enkele Nederlandstalige deelnemers spraken.  Arnold Hille, 
sinds 1987 wonende in Fuengirola wist ons te herinneren 
aan het  feit dat het vandaag 9 nov. 2019 precies 30 jaar 
geleden is dat de Berlijnse Muur viel . ( De naam Hille deed 
mij denken aan de Hille Beschuit uit Zaandam, - waarvan 
zijn voor-ouders rond 1900 de grondleggers waren.)  Na de 
koffiestop reden we verder in zuidelijke richting naar  
Pizarra en Alora. Deze laatste plaats gelegen op ca. 40 km ten noorden van Malaga aan de rechteroever 
van de rivier de Guadalhorce, is een typisch ? Pueblo Blanco ?, waar de restanten van het uit de 14de 
eeuw daterende Moorse Kasteel goed zichtbaar zijn. Van hier ging het dan via de A 343 en A 355 richting 
Marbella/Coin om  bij Restaurante Bohemia in Coin te eindigen voor een namiddag lunch.  
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Verslag TEDG Barbecue op 30 juni 2019

Laatste dag van het schooljaar, 't begin van de vakantie (voor sommigen toch) !

Met zo'n stralend weer de traditionele TEDG BBQ.  14 Auto's startten in Stabroek voor hun ochtendrit.  
Met het Duitse systeem (lees : vlaggetjes) gidste Dave ons door 
prachtige dorpen en langs schitterende wegen naar de 
eindbestemming : Bellekenshoeve in Wuustwezel.

Tijdens de rit had Dave een gezellige stop voorzien in Tolen 
Oesterdam !  Hier werd al een gezellige "klap" gehouden ! Op het 
laatste stuk van de rit werden we verrast door Pascal en Eric.  Ze 
stonden daar met een gezellige en lekkere aperitief met hapjes 
op ons te wachten (  We voelden ons als koningen.

Aangekomen in de Bellekenshoeve startte de feestdis : 
Champagne en fruitsap door onze garçon Peter !  In de keuken 
hadden de keukenprinsesjes een lekker buffet voorzien.  Zoveel 
keuze, zoveel lekkers.

Aan de BBQ zelf stonden BBQ-meesters Parcal en Eric het vlees, 
de vis en groenten lekker te bereiden.  Ijs mag nooit ontbreken.  
Zou Peter dit hebben geweten ?

't Was weer een geslaagde TEDG BBQ !

Op naar 2020 !!

Ann
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Bezoek van de Heilige Man

Tijdens de praatavond van december kwam de Sint op bezoek.  Vorig jaar was hij er niet geraakt, dus hij 
had wel wat goed te maken.  Dit jaar had hij daarom niet alleen zijn Pieten meegebracht, maar ook zijn 
paard was van de partij.  Ook in 2019 waren we weer allemaal braaf geweest en werd iedereen verwend 
met lekkers !

Bedankt Sint, en tot volgend jaar !!!
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Challenge 2020

Reglement 

Vermits TEDG een oldtimer-clubke is voor enthousiastelingen van Engelse auto?s heeft het bestuur 
besloten om vereenvoudigingen door te voeren in verband met het toekennen van challengepunten. 

Ook willen we de betrokkenheid van de leden met betrekking tot Drivers News een beetje aanwakkeren. 

Artikels en verslagen van ritten die gepubliceerd worden in Drivers news zullen beloond worden.  

Gelieve ook via de website van TEDG in te schrijven voor een evenement, want dit vergemakkelijkt het 
invullen van de challengepunten. 

Hierbij het overzicht van de te verdienen punten:  

Organisat or Alleen Meerdere Meerdaags event  
(alleen)

Meerdaags event  
(m eerdere)

25 punten 18 punten pp 40 punten 30 punten pp

Deelnem er  aan Praat avond Dagr it Meerdaagse t our

5 punten 15 punten 25 punten

Aut eur Ar t ikel  Dr ivers News

5 punten
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Nieuwe leden

De laatste maanden zijn er spijtig genoeg geen nieuwe leden 
toegetreden tot onze fantastische club !  

Een warme oproep aan al onze leden om op meetings, events, ... 
onze club zeker te promoten en mensen met Britse wagens aan 
te moedigen om lid te worden.
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Allerlei

FACEBOOK

Wij hebben op facebook een groep aangemaakt (https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) voor de 
leden van de club. Deze kan gebruikt worden voor de aankondiging van evenementen. 

Je kan hier zelf ook dingen opzetten over bv andere ritten waar je aan deelneemt en vragen wie er 
meerijdt of andere zaken, zolang ze maar enigszins club gerelateerd zijn. 

Jullie kunnen zelf ook foto?s uploaden van ritten die je zelf meegereden hebt. Dit is een mooie aanvulling 
van de fotopagina op de site. 

Als je dus zelf een facebook account hebt, ga dan even naar de pagina 
(https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) en stuur een leden-verzoek. Van zodra wij die goedgekeurd 
hebben kunnen jullie van deze groep gebruik maken. Tedg gaat dus mee met zijn tijd hé 

CLUBBLAD

Rob Brouwer is onze redactieverantwoordelijke. Artikels voor het boekje zijn steeds welkom, dus gelieve 
deze naar redactie@tedg.be door te mailen en dit voor de 15de van elke trimester (15/3, 
15/6,15/9,15/12): dus allen snel pen en papier( = pc) en schrijven maar, ook foto?s zijn welkom!! -  Aan alle 
organisatoren: ten laatste een maand na evenement, graag de deelnemerslijst naar Min doorsturen voor 
de challenge.  

- Ivm inschrijvingen en betalingen: graag duidelijk lidnummer, naam, rit en aantal personen vermelden. 

- Nog ivm inschrijvingen: graag voor evenementen inschrijven via de websit e, dat spaart veel werk bij 
het invullen van de challenge. 

Met vriendelijke oldtimergroeten 

Min Gijselings 

Secr. TEDG 

0478/266 557 

28                               www.tedg.be //  DriversNews 116

https://www.facebook.com/groups/tedg.be/
https://www.facebook.com/groups/tedg.be/


Wheels on tour goes Britain.  Door Pieter van de Lustgraaf

In de nazomer van 2019 namen we deel aan een 7 daagse tour naar de UK en wel speciaal naar Zuid 
Engeland en het eiland Wight. Georganiseerd door het  voor Classic Cars gespecialiseerde reisbureau 
?Wheels on Tours ? uit Waalwijk.  Een classic car tour van ruim 1.000 km, door o.a. South Downs National 
Park en het New Forest Park. 

Het verzamelpunt was Brugge, in Hotel Dukes? Palace, een voormalige residentie van de Bourgondische 
Adel, gelegen in het hart van de Unesco 
Werelderfgoedstad Brugge, daterend uit de 15de 
eeuw.Dit indrukwekkende hotel was onze eerste 
overnachting en maakten kennis met de overige 20 rally 
teams. Allen rijdende in Classic Cars, waarvan de oudste 
een Bentley Speed Six van 1933 tot de jongste (46 jaar)  
een Alfa Romeo GT van 1973. De volgende morgen 
vertrokken we, rijdende volgens het ?Bolleke Pijl ? systeem  
reeds om 8,30 u , om ten laatste om 11.00 u in te checken 
voor de ferry van DFDS Seaways in Duinkerken. 

Passeerden in West Vlaanderen nog de IJzertoren  (van 
1930) van Diksmuide, gelegen aan de rivier de IJzer en 
herbergt het Vredes museum,  een 
herkenningsmonument voor de Vlaamse gesneuvelden 
van de Eerste Wereldoorlog. Aangekomen in Duinkerken, 
zagen we hoe de haven wordt afgeschermd door 
metershoge hekwerken. Alle voertuigen werden 
minutieus gecontroleerd op ?verstekelingen? en ook onze 
Jaguar MK II werd aan een inspectiebeurt onderworpen. 

Daarna 
duurde het 
slechts 2 uur dat de Deense ferry DFDS, het grootste 
Ferrybedrijf over de Noordzee en de Oostzee, ons in Dover 
afzetten. De vele borden ?keep left? maakten het wel duidelijk 
dat we links moesten rijden. Ook het overige verkeer hield 
links, dus dat wende snel. Zien de White Cliffs of Dover,  
passeerden het Dover Castle het grootste kasteel van 
Engeland, gebouwd in de 12de eeuw. Rijden door het groene 
landschap vol hoge heggen vlak langs de wegen. Veel ?single 
track roads? niet breder dan onze Jaguar en moesten dan ook 
af en toe achteruit rijden bij tegenliggend verkeer. 

Arriveerden in de namiddag in Rye, waar ons hotel recent was afgebrand en werden we ondergebracht in 
drie verschillende kleinere hotels. Dit  middeleeuwse dorp met cubblestone straatjes als ?Church Square 
?en ?Watchbell Street? treft men niet aan op het Continent.  

De derde dag reden we van Rye naar Ventnor, een afstand van 233 km. We doorkruisten het natuurpark 
?South Downs? een sterk golvend gebied van ca. 670 km2. Een zeer dun bevolkt gebied, met uitzondering 
van de badplaats Brighton. Dan in Portsmouth nemen we de ferry naar The Isle of Wight. 
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De overtocht duurt slechts 45 minuten. Zijn dan nu op het grootste eiland van Groot Brittannië,  37 km 
lang en 21 km breed  en heeft totaal 140.000 inwoners. Hier heeft de tijd jaren stil gestaan en hebben wij 
het gevoel dat we een kleine 100 jaar terug gegaan zijn in de tijd. Overnachten in hotel The Royal, 
gebouwd in 1832, waar in het verleden Queen Victoria regelmatig verbleef. 

De volgende morgen is het vroeg op om bij Yarmouth de ferry 
van 10.00 u te nemen naar Bath. Rijden daarvoor langs de 
kustweg en komen ook langs de bekende ?needles?.

Ook deze overtocht duurt slechts 45 min. Rijden dan door het 
?New Forest National Park? en passeren typisch Engelse 
dorpjes, waar de huizen uitgevoerd in Todur stijl de jaren van 
toen weerspiegelen. Hier in dit park lopen de pony's en 
paarden gewoon los, maar ook ezels, koeien en herten kom je 
hier tegen. Dus oppassen.

Arriveren dan in Bath, ook vermeld op de Unesco 
Werelderfgoedlijst, met zijn typisch neoclassistische bouwstijl. 

Hier waren het de Romeinen die rond de natuurlijke warmwaterbronnen badhuizen bouwden. Deze 
Romeinse baden werden eerst in de achttiende eeuw ontdekt. 

Op dag 5 ging de tour van Bath naar Ripley, een afstand van ca. 
180 km, gelegen ten zuiden van London. Rijden door een 
heuvelachtig landschap vol kleine smalle weggetjes met hoge 
heggen aan beide zijden van de weg, niet breed genoeg om 2 
auto?s elkaar te laten passeren. Bereikten dan ook geen snelheid 
boven de 40 km. Hadden een lunchstop in één van de vele hier 
aanwezige Inn?s en Pub?s, waar de plafonds te laag zijn om er 
rechtop in te staan. Hadden s-avonds weer eens een gezamelijk 
diner in het Talbot Inn, waar we ook de nacht doorbachten. Een 
typisch ?pubhotel? uit 1453. 

Dag 6 was een tour van 
Ripley naar Eastbourne een kleine afstand van slecht ca. 135 
km. We rijden naar de kust van Zuid-Engeland en bezoeken het 
Brooklands Museum, waar we alles zien wat te maken heeft 
met autoracen, vintage items en klassieke vliegtuigen. Rijden 
door naar Brighton, een hippe stad en één van de bekendste 
badplaatsen van Engeland. Veel Victoriaanse gebouwen en 
natuurlijk de pier van Brighton. Zien de zeven tegen elkaar 
staande krijtrotsen, bekend als de ?Seven Sisters?. Genieten 
dan s-avonds in The Grand Eastbourne hotel van ons afscheids 
diner met de teamleden van deze rally, alwaar we ook onze 
laatste nacht in de UK doorbrengen. De laatste dag brengt ons 

van Eastbourne naar Dover. Onderweg stoppen we in Folkstone alwaar we een laatste lunch aan de 
haven gebruiken met de rest van de rallyrijders. Vernemen dan van de reisleiders dat de ferry van Dover 
een klein uur is verlaat vanwege zwaar weer in het Kanaal naar Duinkerken. Zijn dan, na een wat 
onrustige zee, rond 18.00 u Continental time, weer op het vaste land van Europa. Rijden dan weer rechts,  
over de bekende snelwegen van Duinkerken naar Gent en Antwerpen om rond 21,30 u. te arriveren in 
Brasschaat. Reis volbracht, geen panne en de Jaguar heeft zich prima gedragen. 

  



Het voltallig bestuur van The English Drivers Guild 
wenst alle leden, hun families en dierbaren een 

gezond, plezant, veilig en gelukkig 2020 toe !!
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Adverteerders

Zin om te adverteren in DRIVERS NEWS ?  Aarzel zeker niet en neem contact met ons op !!

- per 1/2 blad voor een volledige jaargang (4 nummers) ? 120,00
- volledig blad voor een volledige jaargang (4 nummers) ? 240,00
- achterzijde voor een volledige jaargang (4 nummers) ? 260,00

Funny

  

Wisdom
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AGENDA 2020
januari 2020

3 Betaling lidgeld 2020 (45,- EUR) op rekening KBC : BE17 7370 2965 0721

7 Praatavond Aeroclub Brasschaat

26 Bezoek aan Roma (12 à 13 personen) - VOLZET

februari 2019

4 Praatavond en ALV in Aeroclub Brasschaat

16 Afternoon Tea in Keienhof te Kalmthout

23 Tweede bezoek aan Roma bij voldoende belangstelling

maart 2019

3 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

6 - 8 Antwerp Classic Salon in Antwerp Expo (Erik Goorden)

april 2019

7 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

13 Paasmaandagrit (Peter Verbrugge)

mei 2019

1 Elite Reclame Rally in Schilde

5 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

? Vikingentocht
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juni 2019

2 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

28 Hollandtour (Ron)

? TEDG BBQ (Eric De Wever)

juli 2019

7 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

5 of 12 Vossentocht (Tor)

17 - 27 Reis naar UK

augustus 2019

4 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

23 Saillability in Mol (Erik Goorden)

30 Ladiesrit (Linda & Gerda)

september 2019

1 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

17 - 20 Nuvolari Italië

25 - 27 Six Hours of Spa (Peter Verbrugge)

oktober 2019

6 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

18 End of Season rit (Eric De Backker)

november 2019

3 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

7 Halloweenrit (Ronny)

december2019

1 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

27 Kerststallentocht (Min)
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