Afgiftekantoor 2600 Berchem
P 003327
Uitgever: The English Drivers Guild vzw
Ploegsebaan 37A - B-2930 Brasschaat

The
English
Drivers
Guild

Drivers News Nr 113
Dr iemaandelijks Clubmagazine

Lente 2019

28e Jaar gang

CO
LO
FO
N
Voorzitter
Eric De Backker
0497 66 78 67
voorzitter@tedg.be

Ondervoorzitter
Pascal Quirynen
03 633 23 32
ondervoorzitter@tedg.be

Ledenadministratie Secretaris
Min Gijselings
03 440 43 76 of 0478 26 65 57
secretariaat@tedg.be

Penningmeester
Lief Michielsen
penningmeester@tedg.be

Webmaster
Steven Meeussen
0475 49 21 12
redactie@tedg.be

Verantwoordelijke clubshop
Min Gijselings
03 440 43 76 of 0478 26 65 57
shop@tedg.be

Lidgelden
Jaar lijk s lidgeld
Binnenlandse leden
45.00 EUR
Buitenlandse leden
45.00 EUR
Eénmalige bijdrage voor nieuwe leden
12.50 EUR
Vernieuwen inactief lid
5.00 EUR
Lid worden tussen 1 januari en 30 juni
100 %
Lid worden tussen 1 juli en 30 september
50 %
Lid worden na 1 oktober (incl. volgend jaar !) 100 %

Clublokaal
Afspanning Den Moor
Moorstraat 8
2520 Broechem
www.denmoor.be - 03 485 76 80

Maandelijkse Praatavond
Evenementencoördinator &
Beursverantwoordelijke

1ste dinsdag van de maand om 20.30 u in het clublokaal

Peter Verbrugge
0478 41 39 01 of
03 297 07 58 (na 20.00 uur)
evenementen@tedg.be

Bankrekeningnummer club
KBC : BE17 7370 2965 0721

Website
Redactie
Frank Van de Wyer / Rob Brouwer
0475 90 78 28 / 0484 66 29 73
redactie@tedg.be

www.tedg.be

Erkenning
Aangesloten bij de Belgische Federatie voor Oude
Voertuigen (BFOV) onder nummer 183

2

www.tedg.be // DriversNews 113

DRIVERSNEW
S
Verantwoordelijke uitgever
The English Drivers Guild VZW

Redactie & Correspondentie
Ploegsebaan 37 A
2930 Brasschaat

Disclaimer
Stichter - Erevoorzitter
Danny Carpentier

Erevoorzitters
Staf Verret
David Smit

Kostprijs
DRIVERS NEWS is gratis voor leden en
adverteerders. Geïnteresseerden
kunnen een nummer verkrijgen voor
de prijs van 5,00 EUR per nummer.

& copyrights

Noch de redactie, noch het bestuur van
The English Drivers Guild kan
verantwoordelijk gesteld worden voor de
inhoud of de eventuele standpunten
weergegeven in de artikels en de
advertenties.
Niets uit deze uitgave mag overgenomen
worden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de redactie.

Deadlines
Artikels en/of beeldmaterialen zijn steeds
welkom. De uiterste inzenddatum voor
kopij is 20 dagen voor de
verschijningsdatum. DRIVERS NEWS
verschijnt op 31 maart, 30 juni, 30
september en 27 december

3

www.tedg.be // DriversNews 113

4

www.tedg.be // DriversNews 113

Woordje van de voorzitter
Deze ochtend toen ik na een helse rit over de ring van Antwerpen de gebruikelijke file die in Zoersel
begint overwonnen had en op mijn werk binnenstapte, stond daar een rolstoel met een briefje op: ?
opgepast, instabiel!?.
Nu moet je weten dat een simpele rolstoel op mijn job een onmisbaar vervoermiddel is, ziek, gekwetst al
dan niet ernstig, wordt regelmatig met dit voertuig verplaatst, uit een auto naar een bed, naar een
ziekenwagen enzoverder.
Bij nader inzicht stonden de oude verharde rubberen banden gewoon plat. Dus piece of cake denk je
dan, effe oppompen en zien wat dat geeft. Wat bleek, door het langdurig rijden op te platte banden was
de binnenband en waarschijnlijk ook de buitenband op de velg verschoven en zat het ventiel gans scheef
en was oppompen niet meer mogelijk.
Ok, hoe lossen we dat op? Via facility, even op
hun site kijken en een order inleggen. Lukt niet
want de rolstoel is geen fiets en heeft geen
registratienummer. Even een telefoontje plegen,
of we de rolstoel kunnen brengen?? lukt niet
want ons dienstvoertuig is naar de technische
controle en onze MUG kan daar niet voor
gebruikt worden, dus deze piste laten we voor
wat het is.
Vroeger heb ikzelf nogal wat aan fietsen
gesleuteld, een cursus fietsmechanieker
gevolgd, dat was toen mijn oudste nog koerste
en in die richting ambities had. Dus waarom zelf
die buitenbanden er niet even af lichten en
opgelost. Waar vind ik bandenlichters? niet bij ons gereedschap, buiten een oude Engese sleutel, een
botte schroevendraaier en een hamer is er niet direct gereedschap voorradig.
Even naar de brandweer bellen, die deden vroeger de fietsherstellingen en die mannen zijn nogal
sportief, dus misschien is er iemand die me even aan de benodigde hulpmiddelen kan helpen? ?Tja eric,
fietsen hestellen doen we niet meer ?, ?ja, maar kan je eens even informeren of iemand mij verder kan
helpen??, ? Ik zal eens horen? ?? . Niks meer van gehoord.
Nu enkele uren verder staat de rolstoel er nog altijd met zijn platte verduurde bandjes.
Misschien neem ik morgen wel bandenlichters van thuis mee.
Dit even ter illustratie dat het zoeken naar gepast gereedschap niet alleen moeilijk is bij het onderhoud
van oldtimers, maar ook in een multinational kan je op dezelfde problemen stuiten.

Wat de club betreft, we hebben het jaar goed ingezet, met enkele toffe activiteiten, onder andere de
Drivers Dinner die op de Jan Plezier een succes was, de oldtimerbeurs, dit jaar in het thema: ?60 jaar Mini?
waar we een erg mooie stand hadden en de tweede clubprijs in de wacht sleepten en dan natuurlijk de
zeer boeiende uiteenzetting van Dr. Luc Collemont op onze maandelijkse praatavond. Als we op deze
wijze verder gaan dan belooft het een mooi jaar te worden met tal van boeiende, gezellige en toffe
activiteiten!

Eric
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Classic Car Tour door Andalusia.
Begin dit jaar reden we met zo?n 25 Classic Cars door
Andalusia naar uiteindelijk Mijas Costa, aan de Middellandse
Zee.
Andalusia één van de 17 autonome regio?s van Spanje, met ca.
8.400.000 inwoners met als hoofdstad Sevilla en acht
provincies.
Bijna 3 maal groter dan België.
Na de ontdekking van Christoffel Columbus in 1492 braken de gouden eeuwen aan voor Andalusia en
was Sevilla de uitvalsbasis van Spanje naar de Nieuwe Wereld.
Doch dat is geschiedenis. Nu is het werkeloosheidspercentage sinds de crisisjaren weliswaar gezakt van
ruim 30 % naar nu 21,6%, doch heeft het nog altijd het hoogste aantal analfabeten en het hoogste
corruptie percentage van Europa.
Van oudsher een landbouw regio, waar de industrialisatie pas laat op gang kwam.
Toch groeide van 1982 tot 2008 vooral de toeristen economie sterk. Doch ook heeft Andalusia een lange
tijd een negatief imago gekend dat gekenmerkt
werd door achterstand.
Daarover schreef Francisco Gamboa Vera het
boek - Andalusia como matria-. (Andalusia mijn
Moederland ).
Deze autodidact belicht in zijn boek de
geschiedenis en cultuur van zijn Andalusia. De
acht Andalusische provincies behoorden tot de
tien armste van Spanje, met het laagste
inkomens niveau.
En dat terwijl Spanje om aandacht van
toeristen te trekken het moet hebben van
monumenten die in Andalusia staan, als de Mesquita van Cordoba, het Alhambra van Granada en het
Alcazar in Sevilla.
Heden ten dage wordt de motor van Andalusische
economie gedreven door:
1. De Diensten sector en wel het toerisme,
2. De Landbouw sector,
3. De Voedingsmiddelen industrie, en last but not least,
4. De Luchtvaart industrie.
Sevilla en Cádiz zijn na Hamburg en Toulouse de 2
voornaamste lokaties van vliegtuig fabrikant Airbus.
Door deze regio en met deze informatie in ons achterhoofd
toerden we door Andalusia.
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L p weg met dik 25 classic cars en young timers van Ronda
O
door het berglandschap van Andalusia naar uiteindelijk het
strand van Mijas Costa.
We hadden dit keer een zeer gemêleerd gezelschap van
diverse nationaliteiten, waar de Britse expats zoals gewoonlijk
in de meerderheid waren. Ook de klassieke auto?s waren van
diverse fabricages , enkele waren de 50 tig jarige leeftijd al ver
gepasseerd.
Zoals een Bentley met een Britse nummerplaat.
Andere hadden dan weer een CH nummerplaat of een GBZ ,
IRL, NL of B plaat. En er waren ook niet Spanjaarden, (dus
buitenlanders) die met een Spaanse nummerplaat reden. Wat hier de regel is, heeft men mij nog niet
expliciet kunnen uitleggen.
Na een koffie stop en later in het begin van de middag na een sherry-stop kwamen we dan na ruim 2 1/2
uur rijden langs het gebergte van Castillejos, gelegen op een hoogte van ca, 1073 m ten zuiden van
Monda aan , bij restaurant La Costa World nabij het strand van Mijas Costa , ten zuid westen van
Fuengirola.
Hier werd deze tour beëindigd met een gezamenlijke lunch.

Pieter van de Lustgraaf
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Classic Cars en Cultuur.
In februari 2019 namen we deel aan een classic car tour naar Carmona, in Andalucia, waar we verbleven
in het historisch Casa Palacio de Carmona.
Vertrokken daarvoor met 22 Klassieke auto?s en
onze Triumph van 1968 van San Pedro in
noordelijke richting over de A397 de Ctra de
Ronda, berucht om zijn meer dan 100 bochten,
waar menig motorrijder onderuit gaat. We waren
dus op ons hoede en zeker met de wetenschap
dat Spanje behoort tot de top tien van Europa?s
gevaarlijkste landen om in te rijden. Spanje staat
op de negende plaats doch België neemt de
derde plaats in ( na Oostenrijk en Duitsland) met
Nederland op de 20ste plaats.
Hier nabij Ronda op een hoogte van ruim 965 m namen we de A 372 in westelijke richting, reden door
het nationaal park van Sierra de Grazalema, een natuurpark dat door de Unesco als ? biosfeerreservaat ?
is erkend, waar de bergtoppen zijn gelegen op een hoogte tot 1.540 m boven de zeespiegel. Kwamen
door Grazalema, om vervolgens in noordelijke richting over de bergpass naar Zahara de la Sierra te rijden
met ?stunning views? (zoals de Engelsen dat plegen te zeggen) over het meer. Dit van oorsprong witte
Moorse dorp is strategisch gelegen tussen Ronda en Sevilla met een uitkijk over de vallei; een perfecte
locatie voor een kasteel dat meer als een fort ( en
uitkijkpost) dienst deed tegen vijandelijke aanvallen.
Zahara de la Sierra.
Van hieruit vervolgden we onze route naar Carmona en
verbleven 2 nachten in Casa Palacio de Carmona. Dit luxe
hotel is gevestigd in een prachtig gerestaureerd
16e-eeuws paleis in het historisch centrum van Carmona;
gelegen op ca 33 km ten noord oosten van Sevilla.
Carmona behoort tot één van de oudste steden van
Europa waar gevonden restanten terug gaan tot de 12de
eeuw voor Christus.
Hier in het hotel; Casa Palacio de Carmona verbleven we met 44 Classic Car enthousiasten, van diverse
pluimage en verschillende Nationaliteiten.
Waar de Britten weliswaar, ver in de meerderheid,
de taal bepaalden en wij buitenlanders ons Engels
konden beproeven. Tijdens het diner op de eerste
avond werd er ook veel internationale informatie
uitgewisseld. Zo constateerden we dat we met
totaal zes nationaliteiten aan deze tour
deelnamen. Grappig om dan met je Noorse,
Deense, Zwitserse en Belgische tafelgenoten allen
Engels te spreken en we het o.a. hadden over de
cultuurverschillen van de diverse landen.
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Het woord "Brexit" ging diverse malen over tafel. Het viel de Britten
moeilijk om die Brexit situatie , simpel en duidelijk aan ons inwoners van
het Europesche Continent uit te leggen.
Vragen aan mij als Nederlander , ( woonachtig of wel domicilie hebbende
in Belgie, beter bekend als NederBelg ) bleven niet uit. Ja de
cultuurverschillen tussen België en Nederland zijn verrassend. We leven al
heel lang op elkaars lip en we spreken voor een deel ook nog eens
ongeveer dezelfde taal. Wat is dan het crusiale verschil?
Wel, eigenlijk is België nog steeds een erfenis van het Romeinse Rijk, terwijl
het grootste deel (het noordelijk deel) van Nederland altijd ?barbaars? is
gebleven. Die grens loopt door het zuiden van Nederland. En de erfenis van de Romeinen zie je na al die
generaties bij de Belgen, nog terug in de behoefte van ondergeschikten aan een machtige baas. Het is
dus niet zo dat het verschil voortkomt uit de behoefte van leidinggevenden om de baas te spelen, die
machtsafstand zit in het hoofd van de ondergeschikten: zij willen iemand die hen zegt wat ze moeten
doen. Belgen ontlenen er zekerheid en vertrouwen aan. Dat zie je veel minder in Nederland, maar ook in
Noord Duitsland en Scandinavië. Ook het tutoyeren in Nederland is gemeengoed geworden, terwijl wij in
België elkaar nog altijd met de beleefdheidsvorm ? U ? aanspreken. Ook het woord - neen- komt moeilijk
of niet uit de mond van een Vlaming. Het is immers brutaal ofwel ? barbaars ? om iemand op een vraag
met kortweg - neen ? te beantwoorden. Dus zegt een Vlaming liever - Ja maar? ? .- en vervolgt dan met de
negatieve verklaring van zijn antwoord. Wel zo beleeft, maar vaak moeilijk voor een ? Ollander ? om dan
te begrijpen dat hij of zij een afwijzing op de vraag heeft gekregen.
Het Belgisch grondgebied kent een geschiedenis van bezetting en onderdrukking, terwijl Nederland zich
sedert eind zestiende eeuw grotendeels autonoom kon ontwikkelen. Zo heeft Nederland zich met succes
verzet tegen de Spaanse agressie in de zestiende eeuw. Veel vooraanstaande Vlamingen zochten toen
hun toevlucht in Nederland. Amsterdamse aristocratische families zijn voor een belangrijk deel afkomstig
uit Vlaanderen. Het is zeker zo dat de Vlamingen mede aan de basis lagen van Nederlands Gouden Eeuw.
Deze avond eindigde dan met een ?wel te rusten? uitgesproken in de eigen taal van iedere tafelgenoot.
Pieter v.d. Lustgraaf.
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CO
VERSTO
RY
Een Austin A40 Sports meneer? Sorry, een
wat ?
Het moet ergens begin 2016 geweest zijn dat ik me bedacht dat een 4-zits cabrio toch leuk zou zijn om
ook eens een (club)ritje met de kleinkinderen te kunnen maken. De MG B is leuk om mee buiten te
komen, maar er kan er altijd maar ééntje tegelijk mee? Wat koop je dan zoal ? En Engels ?
Na wat zoeken buiten de voor de hand liggende modellen als de Triumph Stag val ik op een Austin A40
Sports. Ik moest gaan opzoeken wat het precies was, zo weinig bekend zijn ze. Bleek het te gaan om
een model met het onderstel en de mechaniek van de Austin Devon/Dorset waarvoor een Aluminium
carrosserie werd gebouwd door Jensen. Assemblage gebeurde in de Austin fabriek in Longbridge en
een totaal van 4.011 A40 Sports werden zo gebouwd tussen 1950 en 1953.
Degene die ik op het oog had stond te koop in Pérulwez dus samen met mijn kompaan op weg om de
wagen te gaan bekijken en hopelijk te kunnen meebrengen.

Ter plaatse aangekomen blijkt de verkoper 2 van deze intussen toch zeldzame exemplaren te hebben
staan. Eén ervan wil hij bijhouden, de blauwe mag weg. Strak in de lak (op het eerste zicht, het tweede
was al iets minder) maar met een compleet versleten interieur en een verkoper die écht de bodem uit
de kan wil, moeten we echter onverrichter zake terug huiswaarts keren. Geen deal? en ik besluit het
idee even op te bergen.
Tot? ongeveer een jaar later dezelfde verkoper nu ook de andere A40 Sports te koop aanbiedt. Dus
terug op weg met hopelijk deze keer meer geluk. De rode, die vorig jaar nog niet weg mocht, blijkt in
zeer gezonde toestand met behoorlijk op te frissen plaatwerk maar een volledig origineel en
onbeschadigd interieur.
13
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De Austin was ons goed gezind want hoewel ?100% mechanisch in orde meneer ? weigerde hij kuchend
en zuchtend tot leven te komen wat toch een beetje rek op de prijs creëerde deze
onderhandelingsronde. Deal !!
De Aluminium carrosserie van Jensen is zeer mooi gevormd en heeft de nodige voordelen (gewicht !)
waardoor de A40 Sports bijna écht als Sporty door het leven kan gaan. Het nadeel is de fragiliteit als
het op bewerken aankomt. Daar het risico om te herspuiten met onzeker resultaat bovenop de deels
originele laklaag te groot is, handen uit de mouwen en uren plezier?

Na vele uren hard werk, zweet en niet te reproduceren uitspraken in dit gerespecteerd blad, wordt de
A40 Sports stap voor stap terug aangekleed. Mechaniek wordt volledig nagekeken en op punt gezet.
De Autojumble te Beaulieu in september is welgekomen en levert tot slot de nieuwe set banden op.
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Sindsdien ziet de A40 Sports er (al zeg ik het zelf) fantastisch uit, doet hoofden draaien als hij voorbij
komt én biedt eindelijk de mogelijkheid om de kleinkinderen mee te nemen. Uitdaging volbracht dus.
Toen de vraag kwam vanuit de club of ik de Austin ter beschikking wou stellen om op de clubstand te
plaatsen tijdens het Antwerp Classic Salon, was mijn eerste gedachte ?Waarom de A40 Sports ? Het is
toch vooral Mini dat in de kijker moet staan? ??
Wist ik veel dat de Austin in aanmerking kwam voor de begeerde ?Jan Van der Steen Trofee? die
jaarlijks uitgereikt wordt in clubverband. Het was dan ook een aangename verrassing om tijdens de
prijsuitreiking op de clubstand de zondagnamiddag van de beurs zelf de schaal in ontvangst te mogen
nemen.

Fier op de dappere Austin A40 Sports, toch wel beetje fier op eigen werk en vooral dankbaar voor de
leuke sfeer op de goede verzorgde beursstand met lekkere taart en versnaperingen, was het nog een
lange avond vooraleer de Austin moe maar voldaan terug onder dak stond.
Het plezier van aan zo?n wagentje te kunnen werken, het plezier om ermee buiten te komen, het
plezier om dit ook met familie en vrienden te kunnen delen, daar doen we het toch voor ? En?

DAT PAKT GEEN LEZ-ZONE ONS AF !!!
Louis Van Dessel
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THE DRIVERS DINNER - Zondag 10 februari 2019
Tradities worden doorbroken. Al jaren worden we verwend door Stanny en Co en toch snakten we naar
iets anders ! En ja hoor, het bestuur had voor iets anders gekozen. Iets compleet anders !!

"Jan Plezier " de locatie to be. Een walking dinner it
must be ! Dans en zang, de ambiance die we misten en
nu van Benny kregen. Helaas een kleine pech vandaag :
code geel !! "Jan Plezier " blijft gezellig liggen aan de
Londenbrug. Helaas wisten enkele echte oldtimers dit
niet en konden met hun wagen Antwerpen niet in (LEZ
!!). Gelukkig werd er een pendeldienst voorzien door
Lo. Zij reed goedgehumeurd en met veel goesting de
gasten rond.

Ook Albert had z'n voorraad zeeziektepillen al geslikt.
Waarvoor ? Traditie ... .

Comme Chez Moi zorgde voor vele lekkere hapjes. ook weer iets anders ! Het leukste van al was wel
Benny, de zingende ober. Hij zorgde voor muziek en massa's sfeer. Jaj ja, het was een heel andere TEDG
Dinner, maar wel een succes ! Zij die het gemist hebben hebben pech. Zij die aanwezig waren hebben
volop genoten.

't Schlagerfestival hebben we alvast al geoefend bij de Jan.
En we zijn er volledig voor gegaan !! Dansen lukte ook ... ja
ja ... de beentjes gingen los.

Na wat eten en dansen een woordje van de voorzitter. De
Challenge beker werd dit jaar uitgereikt aan Peter
Verbrugge. Na 2 jaar geeft Robert die heel graag door ! En
onze Peter, die geniet. Hij ziet de beker al staan blinken op
z'n schouw.

PS : hij heeft deze nu al voor de 4de maal gewonnen

Annemie
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Classic Cars tegen Darmkanker.
Gedurende het eerste weekend van maart 2019 vond de 42st. jaarlijkse Classic Car Salon plaats in
Antwerpen, waar onze club de TEDG - The English Drivers Guild - ook weer met een stand aanwezig was.
Meer dan 50 car clubs gaven acte de présence. Het thema van
deze salon was dit jaar, naast de presentatie van Lamborghini,
het 60 jarig bestaan van de Morris Minor. De Mini an icon in de
car world. Het is ook het icon van de Britse pop cultuur van de
jaren 60. Daar konden we natuurlijk niet ontbreken. Dus vlogen
we , met TUI Fly Belgium voor slechts 150,= euro heen en weer
rechtstreeks van Malaga naar Deurne/Antwerpen.
Daar troffen we meer dan 400 exposanten en deelnemers uit 14
landen aan, die over een opp. van 12.000 m2 hun klassiekers op
een prachtige wijze ten toon stelden.
Hier liepen de cars lovers en ?petrol heads? zich te verbijten aan al de pracht en praal van die klassiekers
en aanverwante artikelen. Inderdaad een autoshow waar de Retro van Malaga niet bij in de schaduw kan
staan.
De eerste dinsdag daarna was het de maandelijkse
praatavond van de TEDG en ook daar waren we present..
Verslag werd gedaan van de Salon gebeurtenissen en werd
de troffee gepresenteerd van de 2de prijs voor de beste
stand van de Salon. Compliment aan al de vrijwillers die de
TEDG stand hadden opgebouwd, ( en afgebroken).
Tot mijn verrassing kregen we die avond een (dia)
presentatie van dr. Luc Colemont, al meer dan 25 jaar
maag- en darmspecialist in het GZA Sint
Vincentiusziekenhuis in Antwerpen.
Hij informeerde ons op een zeer aansprekende wijze over zijn gevecht tegen darmkanker, en
presenteerde zijn boek ; Stop Darm Kanker. Is medeoprichter van de vzw Stop Darmkanker. Dagelijks
sterven vijf mensen in Vlaanderen en veertien mensen in Nederland aan darmkanker , deels door gebrek
aan informatie en voorlichting. Nochtans is darmkanker eenvoudig vroegtijdig op te sporen en zijn de
kansen op genezing in een vroeg stadium veel groter, zo liet hij ons weten. Eén van zijn spreuken is dan
ook : ? Als je de vijand niet kent, kan je de oorlog nooit winnen ? Hij kreeg na afloop een geweldig
spontaan applaus en zijn boek werd gretig verkocht.
De volgende dag vloog ik terug naar Malaga en had nog steeds de beelden van die darmkanker
presentatie voor me. Tot ik na het verlaten van het vliegveld van Malaga rijdende in westelijke richting
naar de autoweg de A7/AP7 op weg naar Benalmádena, weer die afschuwelijke grote reclame borden
langs de weg zag, die het zicht op die prachtige bergwanden langs de autoweg blokkeren. Hoe kan een
overheid zo iets lelijks tolereren.
Een grotere horizon vervuiling kan men zich niet voorstellen. Deze eerste indruk moet zeer negatief
overkomen bij de touristen die deze streek bezoeken en zullen ze niet vrolijk aan hun vakantie beginnen.
Gelijk een kanker gezwel in een prachtige natuur. Geniet dan maar van de volle zon en blauwe hemel die
over je heen komt, daar zijn we dan ook eigenlijk voor naar de Costa del Sol gekomen.
Pieter van de Lustgraaf.
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Van de redactie
Ik zou mij graag even willen voorstellen. Mijn naam is Rob Brouwer, 71 jaar jong, geboren in Amsterdam,
maar nu al 11 jaar woonachtig in Oelegem in België.
Ik heb mij onlangs, na de mededeling van Frank, bij Frank en onze voorzitter gemeld of ik eventueel kon
helpen met de redactie van ons clubblad. Beide heren vonden dat een
prima idee en met ingang van deze Drivers News 113 heb ik met Frank
samen mijn best gedaan om er iets van te maken.
Misschien heeft u mijn naam al een paar keer voorbij zien komen. In
de laatste magazines heeft u misschien al eens een artikel van mij
gelezen. Verhalen over de ?Mille Miglia?, ?Lagonda en Aston Martin?,
?Jaguar ? en ?HRG?, zijn een aantal artikelen die in het magazine zijn
opgenomen.
Ik ben al vanaf mijn 20e jaar geïnteresseerd in klassiekers en
oldtimers. Mijn eerste klassieker was een MGB, gekocht van een
Engelse rallypiloot. En dat heb ik geweten. De auto kon alleen
maar hard, kon je ook niet afzetten. Ging je in het dorp een
boodschap doen, kon je bij terugkomst de sleutel weer
omdraaien en liep de motor weer. Afzetten kon alleen door in de
versnelling de koppeling op te laten komen.
De MGB werd vervangen
door een MGA 1600
Roadster ?in bouwdoos?. De
auto moest dus volledig in
elkaar worden gezet.
Ondanks de minimale kennis van destijds, is het nog best een leuke
auto geworden. De MG collectie werd nog uitgebreid met een MGA
Coupé 1500, een TD en nog een MGB GT.
Eénmaal geroken aan een Jaguar E-type, werden de MG?s vervangen
door een E-type Coupé en later nog een Cabriolet. Deze Cabriolet
heb ik inmiddels 30 jaar en is nog steeds grotendeels in originele
staat. De Jaguar collectie werd later nog uitgebreid met een S-type en een XK140 Roadster.
Toen mij via mijn werk een Aston Martin DB6 werd aangeboden,
kon ik de verleiding niet weerstaan. Op de Cabrio na werden de
Jaguars verkocht om de aanschaf van de DB6 te financieren. De
DB6 maakte plaats voor een DB4 en een DB4 GT. De DB4 GT staat
afgebeeld op de voorpagina van ?The Postwar Roadcars? van Henry
Rasmussen. Toen zich een restauratie project van een DB5
Cabriolet aandiende, werd de DB4 GT verkocht om de restauratie te
kunnen financieren. Later heb ik nog mogen genieten van een
DB2/4 en DB2/4 MKIII Coupé. Ik zie de wenkbrauwen al omhoog
gaan. Deze auto?s kosten tegenwoordig een fortuin, maar zo?n 30
jaar geleden nog niet. U denkt nu ?die had je moeten bewaren?.
Klopt, maar terugkijkend, zal iedereen net zo denken over auto?s die hij of zij ooit hebben gehad.
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Verder zijn er nog uitstapjes geweest naar een Ferrari 330
GTC en 250 GTE. Wilt u heel snel van uw geld af, stap dan
over naar een klassieke Ferrari. Na deze lange omzwerving
van ongeveer 50 jaar, met als tussenstap nog een volledige
restauratie van een E-type Coupé en de aanschaf van een
Alfa Romeo Bertone GTV, rest mij nu nog de Jaguar Cabrio
van 1969 en dat is meer dan genoeg. Je hoeft immers niet
altijd ergens heen en de weerstand tegen de vervuilende
fossiele brandstof auto, maakt het er ook niet gezelliger
op.
Nu ik toch op dit punt ben aangeland, zou ik mijn visie
over de toekomst graag met u willen delen. Ik ben dan ook
benieuwd wat u daar van vindt. Het goede nieuws is dat
het allemaal nog wel even zal duren, maar wij gaan onherroepelijk naar de elektrische auto. Aangedreven
door batterijen eventueel aangevuld met een waterstofmotor als een soort ?range extender ? die de
batterijen van stroom voorziet.
Zeker onder aanvoering van Trump en de grote oliemaatschappijen, zullen de ontwikkelingen zo veel
mogelijk worden getraineerd. Economische belangen, banen etc., weet u wel? Dus waarschijnlijk maakt u
het einde van de originele klassieker met de benzinemotor niet meer mee. Tenzij u nu zo rond de 20 jaar
oud bent. Maar op de clubavonden
heb ik niet veel 20-jarigen kunnen
ontdekken. Wel hopen dat er niet al te
veel milieu zones in het leven worden
geroepen. Zelfs met een moderne auto
zit de voorruit bij een bezoekje aan
Duitsland snel volgeplakt met
milieustickers en daar wordt je niet
vrolijk van. Met onze klassieker mogen
wij er sowieso niet in.
Let wel, ik heb helemaal niets tegen
elektrisch rijden. Dat rijdt echt
fantastisch. Mijn zoon heeft een E-Golf,
een volledig elektrische Golf en dat
rijdt heel erg goed. Zijn probleem is het
bereik van de auto. Van Amsterdam naar Oelegem is ongeveer 170 km en zomers is dat voor de Golf
geen enkel probleem. Er blijft dan nog 30 km over. In de herfst bij nat weer wordt het al minder. Hij haalt
dan net nog met geknepen billen Oelegem. In de winterperiode is hij gedwongen onderweg bij te laden,
de auto haalt dan net de 150 km. En let op, een dwingende eis bij deze afstanden is een maximum
snelheid op de snelweg tussen de 100 en 120 km. Niks scheuren dus. Als je deze waarden vergelijkt met
de fabrieksopgave van 300 km, kom je tot de conclusie dat de ?dieselgate? eigenlijk een te verwaarlozen
probleem is geweest. Zelfs de nieuwe Tesla model 3 haalt bij lange na niet de opgegeven 500 km. Bij 300
km is het wel gedaan. Iedereen heeft inmiddels een mening hoe het moet met de laadstations en waar
de stroom vandaan moet komen etc. Die vragen kunnen wij op dit moment niet beantwoorden en gaan
wij dus ook niet doen. Dat probleem ligt anders bij waterstof. Er zijn dan geen laadpalen nodig en men
kan waterstof tanken te vergelijken met LPG. Een betere oplossing dus, zo op het eerste gezicht.
Grondstof genoeg voor handen en wij zijn ook niet afhankelijk van één of ander duister regime in Afrika
voor de winning van grondstoffen voor de accu?s. Punt is echter, dat het maken van waterstof veel
energie vergt, de verbranding niet erg economisch is en men blijft zitten met het eindproduct, zijnde? ..
water. Met miljoenen auto?s op waterstof wordt het wel een heel vochtige boel.
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Hoe staat dit alles nu in relatie tot onze klassieker. Ik zag
de omgebouwde E-type bij de bruiloft van Harry en
Meghan. Heel vreemd de Jaguar te zien en horen rijden
zonder motorgeluid. Voor mij persoonlijk echt geen
oplossing. Misschien voor u wel als alleen maar de lijnen
van de auto er toe doen. Wel even doorsparen, want de
conversie gaat in de papieren lopen. Het goede nieuws is
dat er nog vele jaren benzine te krijgen zal zijn.
Wij zijn best geïnteresseerd naar uw mening aangaande
dit onderwerp. Als u behoefte heeft te reageren op dit
onderwerp doe dit dan aan redactie@tedg.be.
Rob Brouwer

Overlijdensberichten
De afgelopen weken ontvingen we spijtig genoeg twee overlijdensberichten van trouwe leden.
We moesten spijtig genoeg afscheid nemen van jarenlang trouw en enthousiast lid Karel Peeters en van
Lisette Ceulemans, de echtgenote van Pol Mol.
Onze innige deelneming aan de beide families.
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42ste Antwerp Classic Salon
Ook dit jaar stonden we weer met een stand van onze club op het Antwerp Classic Salon. Heel wat van
onze leden, maar uiteraard ook niet-leden, verblijdden ons met een bezoekje. Op deze en de volgende
pagina's enkele foto's .
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Challenge 2019
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:
Or gan isat or

Deeln em er aan

Au t eu r

Alleen

M eer der e

M eer daags even t
(alleen )

M eer daags even t
(m eer der e)

25 punten

18 punten pp

40 punten

30 punten pp

Pr aat avon d

Dagr it

M eer daagse t ou r

5 punten

15 punten

25 punten

Ar t ik el Dr iver s New s
5 punten
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Nieuwe leden
Fons Van Dooren
Loriane Massenot

MG TF

Danny Van Hecke

Triumph TR6

Franz Hawer

Austin Healey 100/6

Mark Sioen

Triumph TR6

Alle leden van TEDG heten jullie van harte welkom !!
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Allerlei
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
Frank Van de Wyer is onze redactieverantwoordelijke. Artikels voor het boekje zijn steeds welkom, dus
gelieve deze naar iemand van het bestuur 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 w ebsit e, dat spaart veel werk bij het
invullen van de challenge.
Met vriendelijke oldtimergroeten
Min Gijselings
Secr. TEDG
0478/266 557
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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

Car Wisdom
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AG
ENDA2019
januari 2019
3

Betaling lidgeld 2019 (45,- EUR) op rekening KBC : BE17 7370 2965 0721

8

Praatavond in Den Moor

februari 2019
5

Praatavond en ALV in Den Moor

10

Drivers Diner op boot "Jan Plezier "

maart 2019
1-3

Oldtimerbeurs Antwerpen - "60 jaar Mini" (Erik Goorden)

5

Praatavond

april 2019
2

Praatavond in Den Moor

22

Paasmaandagrit (Peter)

mei 2019
1

Elite Reclame Rally in Schilde (Info : Eric De Wever)

5

Vikingentocht (Roland)

7

Praatavond in Den Moor

15

12-daagse tour door Italië (Eddy Deno)

30

Vossentocht (Tor)

juni 2019

34

4

Praatavond in Den Moor

30

BBQ in Bellekenshoeve (Eric De Wever)
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juli 2019
2

Praatavond in den Moor

14

Hollandtour (Ron)

??

Zomerrit

augustus 2019
3 of 4

Rondrit 4 Specials in Malle

6

Praatavond in Den Moor

25

Saillability (Erik Goorden)

(Erik Goorden)

september 2019
1

Ladiesrit (Linda en Gerda)

3

Praatavond in Den Moor

7-8

Beaulieu ?

14 - 15

Goodwoord revival ?

11 - 15

La Bresse - Vogezen

oktober 2019
1

Praatavond in Den Moor

?

Winteractiviteit ?

november 2019
2

Halloweenrit (Ronny)

5

Praatavond in Den Moor

december2019

35

3

Praatavond in Den Moor

29

Kerststallentocht
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