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Redactie
Beste TéEéDéGéerkes,

Hij is er weeral seh: den Drivers News 88. De afsluiting (alhoewel s) 
van weeral een prachtig seizoen. 

Afsluiting is inderdaad een beetje 
voorbarig want er volgt nog wel wat 
leuks. Zo is er nog de allombekende 
en gevreesde nachtrit van Peter, de 2e 
kwis van Annemie en ondergetekende, 
de vernieuwde oldtimerbeurs van 
Mechelen en niet te vergeten de 
Kerststallentocht. Hopelijk is er dit jaar 
ook weer de sfeer-sneeuw bij!!

Je ziet het, de oldtimer op stal zetten is 
dus nog niet echt aan de orde. Het seizoen wordt trouwens steeds langer, 
dus in de toekomst is stallen er helemaal niet meer bij en zullen we hem 
winterklaar moeten maken!

In deze uitgave vinden jullie ook een ‘klein’ verslagje van onze 
uitspattingen in Schotland. Veel leesplezier ermee. Het was weeral de 
moeite. Op naar de volgende uitstapjes (Ardeche in 2013 en Wales in 
2014), hopelijk kunnen we weer mee s

Onze nieuwe ‘Wie is Wie’-rubriek valt blijkbaar ook in de smaak. Ik kreeg 
spontaan een mailtje van Norbert en David met hun autogeschiedenis 
in. Wie er volgende keer wil instaan kan steeds zijn verhaaltje doorsturen 
naar de redactie.

Groetjes en tot Vroems s

Steven
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Clubshop

verkoop 
prijs

Logo Club Metaal 10.00
Logo Club Pin 4.00
stoffen badge 2.50
Cadeau box Logo Club 15.00
Stickers Logo Club 1.00
Balpen Tedg 1.00
Sleutelhanger met lampje 6.00
regenscherm rechthoekig rood 15
kleding
fleece rood korte sluiting L 30

korte sluiting M 30
korte sluiting XXL 30
lange sluit/zonder logo L 30
lange sluit/zonder logo S 30

polo blauw korte mouwen L 16
korte mouwen XL 16
korte mouwen M 16

rood korte mouwen S 16
korte mouwen M 16
korte mouwen L 16
korte mouwen XL 16

hemd “nieuw” rood bedrukking op mouw 30

E r wordt momenteel druk gewerkt aan een nieuwe bestelling hemden en fleeces. Er 
zijn zelfs bepaalde geruchten in de richting van long-sleeve polo’s, maar uitsluitsel 
kan ik daar bij het ter perse gaan van het boekje niet over geven. Meer info volgt 

gegarandeerd op een van de volgende praatavonden. Op dit moment zijn onderstaande 
zaken nog voorradig:
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Advertentie
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Advertentie
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Schotland Tour

Bijna 2 jaren van zorgvuldige voorbereiding gingen vooraf aan onze trip naar Schotland. Routes 
werden gereden, gedetailleerd uitgetekend en bijgeschaafd en definitief in vorm gegoten 
zowel in een praktische GPS versie als in een traditioneel road book. Hotelbedden werden 

getest,  gerechten voorgeproefd, menu’s  gewikt en gewogen. Activiteiten werden uitgezocht en 
vastgelegd. Soepelheid werd, daar waar mogelijk,  ingebouwd om tegemoet te kunnen komen aan 
ieders kleine en grote comfort behoeftes.  
Het moet gezegd dat Pascal en zijn team van “vaste” medewerkers, Peter en Eric op geen inspanning 
hebben gekeken om ervoor te zorgen dat de 15 deelnemende teams een prachtige en zorgeloze tour 
zouden kunnen rijden.
Om op de vertrek dag meteen in stemming te komen en de toon voor het verdere verloop te 
zetten, verzamelde  het merendeel van de teams bij Erik en Annemie in Hoogstraten. De argeloze 
lezer moet zich bij voorbaat bewust zijn dat Erik geen gelegenheid laat liggen om “speciaal” uit de 
hoek te komen: tot ons aller leut droeg hij een kilt en een bijpassende Schots geruite pet op een 
oranjekleurige pruik. En die rok is voor de rest van de reis niet meer van zijn lijf geweest. Voor de 
volledigheid van het verslag moeten we hier melden dat deze vreemde vestimentaire gewoonte ook 
was overgeslagen op Ronny en Albert die voor deze trip ook voor Schotse tweed hadden geopteerd. 
Varen is altijd al een beetje vakantie. En dat was zeker zo op de nachtferry die ons van IJmuiden 
naar het Engelse Newcastle zou overzetten. De ferry van het Scandinavische DFDS Seaways is een 
comfortabel schip en het lekkere en uitgebreide  buffet in het 7 Seas restaurant is de reis alleen al 
waard. Een betere aanzet voor een leuke vakantie is moeilijk te bedenken. 
Net voor het inschepen was er ook nog eerst een straf staaltje van team organisatie, samenwerking 
en geschikte uitrusting gegeven waarbij enkele wakkere teamleden in een verschroeiend tempo de 
platte achterband van Jef z’n E-Type vervingen, seconden voor we moesten inschepen. Oef, een bang 
moment.  
Memorabel is ook het hilarisch en een beetje gênante optreden van Rita tegen “die pretentieuze 
chauffeur van die dikke BMW” die het lef had om zich in de wachtrij tussen onze schone oldtimers 
te komen wringen. Dat zou bij Rita niet pakken hé. Met inzet van  lijf en leden wierp ze zich voor die 
dikkenekkenbak en in een blinde furie ging ze die kerel ne keer één en ander duidelijk maken. Tot… 
ze, in een lucide moment,  besefte dat die chauffeur, een geschrokken  Han en lid van onze club, 
mee deel uitmaakte van onze teams maar omwille van praktische overweging had verkozen om de 
tour met een moderne wagen te rijden. ’t Is gelukkig nog goed gekomen tussen die twee. Alhoewel, 
geef toe Han, het als revanche  eerder ongelukkig was en niet zonder risico, om op de ferry  Rita’s 
brillenpoetsdoekje te gebruiken als schotelvod om die gemorste Guinness van tafel te vegen. 



www.tedg.be | DriversNews88 |   8www.tedg.be | DriversNews88 |   9 9   | DriversNews88 | www.tedg.be

Zaterdagmorgen, 14 juli, na een lekker en uitgebreid (full English) ontbijt ontscheepten we allen vlot 
in Newcastle. De gelegenheid maakt de dief en een kleine onoplettendheid heeft vaak grote gevolgen: 
Albert moest tot zijn en ook ons groot spijt vaststellen dat onbekenden net voor de ontscheping de 
kans hadden gegrepen om een belangrijke som geld uit zijn portefeuille te jatten. Gelukkig hadden de 
onverlaten Albert ’s identiteitspapieren ongemoeid gelaten. 
Die eerste reisdag op Britse bodem hadden we 340 km voor de kiezen dus bleef ons niet veel tijd om 
lang te tobben over de diefstal. Onder een zwaarbewolkte hemel trok het konvooi zich op gang om rond 
16.00 uur, druppelsgewijs, toe te komen in het Atholl Palace Hotel in Pitlochry. Dit machtige kasteelhotel, 
met twee fiere Schotse vlaggen op de spitstorens, en omringd door een park  is onze eerste bestemming 
op Schotse bodem. De grotendeels droge maar koele rit had ieders appetijt aangescherpt en een lekker 
tomatensoepje, geserveerd in het gezellige en impressionante salon van het hotel, was een welkome 
hongerstiller. 
Maar niet te lang getreuzeld want onze eerste afspraak van de tour moest worden nagekomen. Een kort 
ritje bracht ons naar Blair Castle in het dorpje Blair Atholl. Dit witgekalkte kasteel, waarvan de eerste 
steen in de 13de eeuw zou zijn gelegd, is door de eeuwen heen de voorvaderlijke thuis van de Clan 
Murray geweest en is de historische zetel van de clan chef, de graaf van Atholl. De huidige (12de) Duke 
woont er niet langer want heeft zijn optrekje ingeruild voor een verblijf in het vriendelijker klimaat van 
Zuid-Afrika. Het kasteel, dat sinds 1936 voor het grote publiek toegankelijk is, ligt in een prachtig en 
uitgestrekt parkdomein en herbergt  een grote historische wapencollectie van het (legale en in Europa 
unieke) privélegertje van de Duke, de zogenaamde Atholl Highlanders.  Na al dat wapengekletter en 
na onze traditionele “groepsfoto met auto’s” voor het kasteel was het snel weer tijd voor de terugrit 
naar het hotel en voor het souper. Traditioneel zijn de avondmalen tijdens de England toeren gezellige, 
prettig gestoorde happenings, die regelmatig gekruid worden met echte of vermeende verjaardag 
wensen, happy birthday  gezang, confetti en toeters en de altijd enthousiaste participatie van het 
nietsvermoedende zaalpersoneel. En is het eten lekker dan is dat een welkom surplus. Tradities zijn er 
om gerespecteerd te worden en dus ook deze editie was het niet anders: elke avond moest weer iemand 
anders voor de bijl en willens nillens een jaartje extra aan zijn leeftijd toegevoegd zien. Waar blijven ze 
het halen die Erik en zijn trawanten? 
En wat moet Albert de volgende morgen geschrokken zijn toen bleek dat zijn badwater bruin was en 
hij in doodsangst Ann erbij riep om haar toe te schreeuwen dat zijn” vel was afgegaan”! Pas nadat Ann 
zuinigjes wees op het opschrift in de badkamer dat het kraantjeswater in de regio door de turfrijke 
bodem vaak bruin gekleurd maar best drinkbaar was, keerde zijn kleur een beetje terug. Een ander bang 
moment. 
Maar laten we bij de les blijven want the Queen heeft ons naar het schijnt “op de thee uitgenodigd” in 
haar Schots buitenverblijfje Balmoral Castle en de koninklijke etiquette laat geen te laat komen toe. 
 Na de  majestueuze oprit afgereden te zijn, doorheen een indrukwekkend park komen we toe aan het 
eerder sobere en grijs getinte koninklijk kasteel dat jaarlijks een kleine 100.000 bezoekers lokt. Het is 
evident dat bezoekers enkel toegang hebben tot de buitenkant van Balmoral Castle  (the Queen was 
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uiteraard niet present) en de omringende bijgebouwen (paardenstallen en een klein museumpje 
– dat nota bene zodra de Queen haar intrek neemt volledig wordt ontmanteld en bij haar vertrek 
weer wordt opgebouwd) en natuurlijk het obligate toeristen center met koninklijke prullaria. Het 
hele domein geeft permanent werk aan 50 vaste medewerkers en dubbel zoveel parttimers en is 
daardoor een belangrijke werkgever in de regio.   
Niet mis allemaal maar nog belangrijker is het hier aan te stippen dat we op het uitgestrekte 
grasperk voor het Castle, in stijl en met champagne, de verjaardag van Peter Verbrugge hebben 
gevierd: lekker decadent en met onze vierwielers in formatie opgesteld voor de kasteelmuren 
(voorwielen niet op het gras alstublieft!) en met enkele schallende Schotse klassiekers uit de 
autoboxen van de Steven  z’n car. 
En vergeten we hier ook niet te vermelden dat de 50 km lange rit van Atholl Palace naar Balmoral 
een pareltje is. Prachtige vergezichten worden afgewisseld met verraderlijke blind summits en 
onze fiere fietsvlaggetjes bewijzen hier voor de eerste keer goede dienst. 
Kort na de middag verbroederen we met de lokale afdeling van de TR Register UK in Tomintoul.  
Deze ontmoeting regent  jammer genoeg  een beetje uit en dat drukt de pret een beetje. Gelukkig 
kunnen we schuilen in het Whisky Castle van Mike Drury, de trotse eigenaar van een forse collectie 
van de beste Schotse whisky’s. Menigeen laat zich vlot overtuigen om een klein voorraadje in 
te doen. Een gouden  tip van Mike: om alle  smaken van de whisky open te trekken moet je een 
druppeltje water aan je borrelglas whisky toevoegen!
En dan zetten we onze dagrit verder richting Elgin, opnieuw zeer onder de indruk van het 
prachtige landschap van het Cairngorms National Park en in het gezelschap van de harde kern 
van het TR Register, vaak nog onder een pikzwarte hemel en midden een enkele korte maar fikse 
stortvlaag. 
Het Mansion House hotel in Elgin is die zondagavond onze eindbestemming waar we verder 
gepast verbroederen met onze Schotse vrienden en waar we nadien, tijdens het souper,  een 
eerste vervolg breien aan  Peter Verbrugge’s Balmoral verjaardagsfeestje en waar hij zich letterlijk 
in de (tafel) bloemetjes laat zetten. Eren wie eer,  toekomt. 
Op maandagmorgen  worden de teams opgedeeld en onze dames brengen een geleid 
fabrieksbezoek aan de firma Johnstons, een vermaarde kasjmier wolweverij in Elgin. De heren 
vertrekken op hun beurt  in slagorde naar het nabije Moray Motor Museum, ondergebracht in een 
oude graanmolen in het centrum van Elgin. De zoon van de oprichter van het museum geeft ons 
een zeer  gedetailleerde rondleiding en voert ons langs enkele prachtige exemplaren van Daimler, 
Jaguar, Bristol, Rolls Royce, Bentley, Lagonda en Frazer Nash en geeft ons, in exclusiviteit, ook een 
inkijk in het ruime restauratieatelier onder het museum. Erg interessant allemaal en het bezoek 
doet ons auto hart sneller kloppen. Terug bij Johnstons en alvorens onze partners terug op te 
pikken worden we ook snel en gedreven ingeleid in de weefproductietechnieken van Johnstons 
en het moet gezegd dat dit bedrijf prachtige tweed stoffen aflevert waarop ze met recht trots 
kunnen op zijn.
Op nu naar het historische Fort George, een impressionant militair fort gelegen op een landtong 
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tussen Noordzee en de toegang naar het binnenland naar Inverness en het Loch Ness. Fort George 
is een 18de-eeuws artillerie fort dat door de Engelsen werd gebouwd na de slag van Culloden (een 
gevecht tegen de opstandige Schotse Jacobieten die ze toen definitief versloegen). Toen het fort 20 
jaar later uiteindelijk af was,  oordeelde de Engelse regering dat een opstand van de Jacobieten niet 
langer te verwachten was en het fort werd omgevormd tot een legeropleidingscentrum. Vandaag 
biedt het fort onderkomen aan het regiment de  “Queen’s Own Highlanders” en wordt beheerd door 
het Britse leger en  de Historic Scotland organisatie. De Highlanders waren trouwens tijdens ons 
bezoek net in voorbereiding voor de nakende komst van de Queen naar Balmoral. 
Maar genoeg militaire geschiedenis nu. Bovendien willen we allen wel een glimp opvangen van 
Nessie en zo richten we onze karretjes zuidwestwaarts richting Inverness en het daarachterliggende 
Loch Ness. Het einddoel van die namiddagrit is onze slaapplaats van de dag, de Loch Ness Inn.  
Nessie hebben we uiteindelijk niet gezien maar toch konden we  een stevige indruk opdoen van het 
smalle en lang uitgerekte Loch Ness. 
De Inn was een voltreffer op culinair vlak (met lekkere haggis!) en als kers op de taart bracht een 
lokale en zeer getalenteerde harmonicaspeler iedereen snel in dansstemming zodat we, na wat korte 
opwarmoefeningen, de avond uiteindelijk afsloten als gedreven Schotse volksdansers.  De locals 
hadden zo’n ambiance nog maar zelden meegemaakt en ze zullen ons optreden niet snel vergeten.  
Bezweet maar gelukkig konden we weer een nachtje wegslapen. 
Dinsdagmorgen, met een frisse kop, vertrekken we voor een dagtrip van goed 190 km naar Wick, een 
stadje aan de Noordzee kust, op onze weg naar John O’Groats. Het dagschema is goed gevuld en we 
zijn allen al vroeg op weg. We hebben onze motoren voor het vertrek goed warm gedraaid want we 
krijgen onmiddellijk een korte maar stevige kuitenbijter te verwerken. En al snel hangt de bekende 
geur van verbrande koppelingen in de lucht…
Schotland bezoeken zonder een whisky stokerij aan te doen is “not done” dus een goed excuus om 
een bezoekje bij het whisky fabriekje van Glenmorangie in Tain af te leggen. We worden er  met vaste 
hand rondgeleid door een pittige blonde vakantiejobber. En even klassiek volgt dan de proeverij 
en de verleiding om nog maar een flesje van het lokale (single malt) brouwsel in te slaan. Het moet 
onderstreept worden dat Glenmorangie uitgelezen whisky’s produceert  en dit sinds 1843 (tussen 
1931 en 1936 werd de productie gestopt ten gevolge van de fameuze “drooglegging” in de Verenigde 
Staten!). Sinds 2004 is de Franse groep van luxeprodukten LVMH (Louis Vuiton, enz…) eigenaar van 
de stokerij. Het o zo belangrijke water wordt lokaal gewonnen uit een bron in de Tarlogie Hills, die 
boven de stokerij opdoemen. De gerst wordt lokaal geteeld door een coöperatieve van landbouwers. 
Onze volgende stop is een bezoekje aan het feeërieke Dunrobin Castle aan de Noordzeekust, 
het 15de-eeuwse optrekje van de Graven van Sutherland. Tussen kasteel en Noordzee ligt een 
ongelooflijk mooie zeetuin (geïnspireerd door de tuinen van Versaille – maar veel mooier en groener). 
In een deel van de tuin wordt op regelmatige tijdstippen een “show” opgevoerd met valken, uilen 
en haviken. De vogels worden met passie getraind en in vorm gehouden door een professionele 
valkenier die de vogels tijdens de show zo stuurt dat de bezoekers spectaculaire foto’s van de laag 
over de hoofden vliegende roofvogels kunnen schieten. Alvorens de eindrit naar Wick aan te vangen 
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worden nog snel en bedreven enkele flesjes champagne gekraakt om een 3de sessie van Peter’s 
verjaardag te vieren. 
De dag sluiten we sportief af met een amicale match grasbowling met de leden van de lokale 
Saint Fergus Bowling Club. Net als de verjaarpartijtjes wordt het grasbowlen stilaan ook een 
echte sterkhouder tijdens onze Engeland toeren. En in onze witte outfit hebben we er allemaal 
blijkbaar zin in.   Eén van de Fergus dames beleeft de autorit (en de schrik) van haar leven als 
Erik haar meeneemt voor een snelle proefrit met zijn Lotus. Chris en Steven, Erik en Rita worden 
als bowling primussen in de bloemetjes gezet en de wedstrijd, die we mochten spelen op een 
schitterende green, zal  gecoverd worden in de lokale geschreven pers. Na nog een tasje thee met 
eigengemaakt gebak (die dames weten hoe ze gasten moeten ontvangen!) keren we in opperste 
stemming terug naar het hotel.  
Drie teams (die met de betere zeebenen en de meeste fut) moeten er de volgende morgen al 
vroeg uit om de ferry naar de Orkneys niet te missen. Een bus rijdt hen daar ter plaatse het eiland 
rond incluis een bezoek aan de Italian Chapel.  De andere teams snijden die woensdag een 
rustdag aan. Van Wick naar Tongue, waar ons hotel ons opwacht,  moeten we 125 km afleggen 
langs de noordelijke kust. We doen dit rustig cruisend via John O’ Groats en Dunnet Head. Na in 
2010 Lands End te hebben aangedaan waren we het aan onszelf verplicht om nu zeker  ook John 
O’ Groats (en de traditionele groepsfoto) mee te pakken. For the sake of history.  
Sinds Elgin is het weer ons genadig en het lijkt dat,  door door te trekken van het zuiden naar het 
noorden en dan verder naar het westen, we de regenwolken achter ons laten. 
Het kleine Tongue Hotel is een topper met zeer verzorgde kamers en de grote instapdouche in 
onze kamer doet wonderen met iemands lijf.  Het kleine maar zeer cosy  hotelsalon is uitnodigend 
en de Guinness smaakt er net nog een beetje beter. Dit is genieten met een grote G. En na 
een verkwikkende avondwandeling naar een historische ruïne die hoog uittorent boven het 
kustlandschap zijn we allen klaar (onze Orkney reizigers zijn in tussentijd veilig en wel in het hotel 
toegekomen) voor het souper. 
Donderdagmorgen is de lucht nog doortrokken van de nachtelijke regenbuien en de zanderige 
baai achter het hotel is door mist haast aan het zicht onttrokken. We bidden voor zon want 
vandaag gaan we de zee op voor een wildlife cruise. De goed 200 km die we vandaag rijden 
brengen ons nog een stukje westwaarts langs de noordelijke Schotse kust om dan zuidwaarts af te 
buigen naar Ullapool. In het binnenland is het landschap woest met kale rotsen afgewisseld met 
grasgroene valleien. Langs de westelijke kust daarentegen wordt de natuur nu haast subtropisch 
onder invloed van de warme Golfstroom. Dit is een heel ander Schotland dan datgene wat we tot 
nu toe hebben gezien. En het zal  verder zuidwaarts nog mooier worden.  
Het zeewater in de baai waar we in een kleine rubberboot inschepen voor de wildlife cruise is 
haast azuurblauw en het weer is genadig met een warm zomerzonnetje. We zullen het kunnen 
gebruiken want op het water kan het kil zijn. Vanuit ons schuitje hebben we een ander perspectief 
en kijken onze ogen uit op de haast loodrechte rotswanden. Maar niets gaat vandaag boven 
het rustig cruisen door het maquis van de noordelijke westkust. Hiervoor zijn onze roadsters 
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precies gebouwd. En het wordt haast idyllisch als we plots, voorbij Lochinver (en na dat 
overheerlijke visrestaurant waar ze  de allerlekkerste fritten serveren!) een prachtig grasstrand 
oprijden. De vergezichten die het landschap hier te bieden hebben zijn zo overweldigend dat 
ze nog lang op onze netvliezen gebrand zullen blijven. En dan is het aangenaam samen te zijn 
met onze medereizigers en voel je hoe hecht de groep in tussentijd is geworden. De zon en 
vooral de champagne van Peter en de heerlijk verse gerookte zalm en makreel uit het vuistje die 
enkele goeie zielen kort voordien in een visrokerij hebben gekocht maken deze scene tot een 
onvergetelijk sleutelmoment. 
Het geeft ons voldoende veerkracht om de nacht door te brengen in het minst aangename 
hotel van onze trip en na een bevreemdende  avondwandeling met een vriendelijke maar 
hoogst verwarde stadsgids en na het avondmaal dat we veiligheidshalve in een lokaal restaurant 
savoureren,  leggen we ons te slapen in het Caledonian in Ullapool en dromen van het eiland Sky. 
Vrijdag morgen zetten we onder een stralende zon aan om die andere tourtraditie te respecteren 
en met het geplande bezoek aan de Inverewe Gardens voldoen we hieraan ruimschoots. Deze tuin 
die behoort tot de National Trust en in 1862 werd aangelegd is zo’n 20 hectaren groot. Het domein 
geniet, zoals de hele westkust dat doet,  ook hier van de warme golfstroom en de vegetatie is 
subtropisch en tropisch met een uitgebreide collectie van exoten uit de hele wereld. Maar het 
orgelpunt is ongetwijfeld de wall garden die, dankzij de aangevoerde Hollandse teelaarde, een 
onverwacht kleurrijke collectie van de meest uitbundige bloemen herbergt. En de vervelende 
midgets tenspijt (the curse of Scotland!) is het opnieuw smullen met de ogen.
En dan hebben we nog 150 km voor de boeg door een haast mediterraan landschap met 
indrukwekkende vergezichten over azuurblauwe Lochs en Sounds en de Oceaan erachter en de 
rotsformaties en groene uitbundigheid van verre eilanden op de horizonlijn. Als we de Skye Bridge 
over zoeven weten we dat onze eindbestemming, het Eilean Larmain Hotel, niet ver meer af is. 
Dit kleine en gezellige hotel dat gerund wordt door een onmogelijk nors homokoppel is ons 
onderkomen voor 2 nachten. Maar de sfeer zit desondanks onmiddellijk goed en als we buiten op 
de houten tuinbanken, in een stralende zon en met zicht op het Loch Hourn, van onze Guinness 
nippen kan ons vakantiegeluk niet op.   
En alles voelt onmiddellijk goed en we voelen allen instinctmatig  dat onze trip hier crescendo naar 
de finale gaat met volgende succes ingrediënten: een sublieme keuken voor de 2 eerstvolgende 
ontbijten en soupers, aangename kamers met adembenemende vergezichten, de zon die ons 
niet meer loslaat, een vers gestreken kilt die we nu eindelijk mogen omgorden, 2 homo’s die we 
een pink poepje willen laten ruiken, een whisky proeverij om de hoek, de speelgekte van onze 
vrouwen, en als absolute topper: onze niet onopgemerkte participatie aan de Highlandgames in 
Attadale Gardens. 
En in het teken van onze sportieve hoogmoed  staan we die zaterdag morgen 21 juli van het 
gezegende jaar 2012, terwijl men in Brussel koortsachtig alles in gereedheid brengt voor het defilé 
ter eer van de Nationale Feestdag en god en koning en klein pierke, wat onwennig te  trappelen in 
onze kilt op het grote grasveld van de Attadale Highlandgames. 
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Om onze sportieve stress wat te kalmeren worden er hier en daar in de groep schunnige 
opmerkingen gemaakt over kiltdracht met,  maar vooral,  zonder slip, terwijl een enkeling ons wil 
laten geloven dat die scabreuze plastieken trekpaardenlul die onder de zoom van zijn kilt komt 
piepen… 
En wat te denken van die met onze heilige clubletters gegraveerde schoentipspiegeltjes die plots 
door onze losbandige dames onder het vrouwvolk worden verdeeld om ons, argeloze kiltdragers, 
“en stoemelings” onder onze rokken te komen loeken?
En met niet in te tomen zelfoverschatting schrijven we ons zonder pardon in voor de 400, de 800 
en de 1600 meter. En uit pure doodsverachting  doen enkelen er nog een schepje bovenop door 
zich op te laten lijsten voor de Hill Run. 
We kunnen kort zijn over onze sportieve prestaties van die dag. Olympische records hebben we 
niet gebroken maar onze inzet was er niet minder om. En met het wegkapen van de 2de plaats 
bij het touwtrekken was onze club eer meer dan gered en onze gezamenlijke pot 90 pond rijker. 
En met uitzondering van die simpele geest die dacht, na 20 jaar niet uit zijn luie fauteuil te zijn 
gekomen,  van op zijn respectabele leeftijd ongestraft en in één keer  800 meter te lopen samen 
met een bende losgelaten jonge hazewinden, zijn er geen accidenten gebeurt. Hoogmoed komt 
voor de val. 
Na het lekkere en stevige ontbijt beseffen we die zondagmorgen dat onze Schotland tour op zijn 
laatste benen loopt en de neuzen staan  al een beetje huiswaarts gericht. Maar vandaag laat het 
programma ons nog niet toe om onze aandacht te laten afzwakken. Om halftien vertrekken we 
met de ferry voor de overzet van Skye naar het vaste land. De wind blaast ferm op het voordek 
maar niettegenstaande de zon verstek laat hebben we geen kou. Met een spijtig hart verlaten we 
Skye maar we weten zeker dat we hier  ooit terugkeren.
 Tim Atack en zijn marine biologen team staan ons in tussentijd op te wachten in hun Ardtoe 
Marine Labo, veilig verscholen in de luwte van een baai  en na wat gedrum passen al onze 
auto’s netjes op de kleine parking voor het labo. Tim, die door zijn lange manen en het typische 
ronde ziekenhuisbrilletje wel wat weg heeft van John Lennon, ontvangt ons met een smakelijk 
sandwich buffet maar hij en een medewerker leiden ons eerst doorheen het bedrijfje dat 
specialistisch onderzoek doet naar het ontwikkelen en commercialiseren van marine aquacultuur. 
Zo werden we door de broedkamers geleid  van zeewieren, oesters, tarbot, heilbot, tong en 
kabeljauw. Verder specialiseren zij zich in de biologische bestrijding van ziektes op cultuurvissen 
( zoals zee luis en andere parasieten) met het telen van een bepaalde vissoort die verlekkerd is op 
zee luizen. 
Na een voorlaatste ferry overtochtje (Ardgoor Corran) van de tour komen we toe in het laatste 
hotel van onze lange trip en we maken ons stilaan op voor het afscheidsdiner. We gaan er voor 
een laatste keer nog eens volop tegenaan en na het dessert is er niet veel nodig om, op de 
inspirerende tonen van harmonica , fluit en doedelzak van het prettig gestoorde duo van Killin 
Thyme, de troepen weer even op de dansvloer te krijgen. Maar je merkt dat de krachten worden 
gespaard want morgen hebben we goed 380 km af te werken tot de ferry in Newcastle. 
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Maandag ochtend, onder een grijze hemel en regenvlagen vatten we onze laatste dag op 
Schotse en Engelse bodem aan en zien we gradueel het landschap veranderen van hoogland 
naar laagland. Met het bezoekje aan het fabriekje van Mc Callum Bagpipes in Kilmarnoc kunnen 
we even de benen strekken. Dit bedrijfje is gespecialiseerd in de productie van  pijpen voor  
doedelzakken en de verkoop en de verhuur van de traditionele Schotse Highland kleding. Als 
afsluiter kon onze organisator niets passender bedacht hebben.  
Eens op de dokken in Newcastle worden de weddenschappen aangegaan over wie deze keer niet 
of nipt wel op tijd zal arriveren voor de uiterste inschepingstijd op de ferry. Maar ook deze editie 
komen alle duiven net op tijd uit de lucht vallen op de duiventil ,  niettegenstaande enkele bange 
momenten, want pech slaat vaak toe op de meest ongelukkige moment. 
Ook onze oversteek naar IJmuiden verloopt vlekkeloos en op het zonnige bovendek, 
afgeschermd van de zeewind is het heerlijk bekomen met een fris biertje. Een uitgelezen 
moment om te mijmeren over de succesvolle toer door Schotland en de vele hoogtepunten door 
onze gedachten te laten paraderen. Onze auto’s hebben het uitstekend gedaan buiten enkele 
akkefietjes die het vermelden niet waard zijn. Met dik 2500 km op de tellers is dat een mooie 
prestatie. Het weer is ons genadig geweest en buiten verwachting hebben we uiteindelijk  slechts 
enkele uren in de regen gereden. De groep was hecht en het was telkens een plezier om samen te 
zijn, de nieuwkomers werden naadloos in de kern opgenomen. Schotland is een prachtig land en 
vooral  de westkust was een ware verrassing. 
Laten we afsluiten met een dikke merci aan Pascal, Peter, Eric, en vooral ook aan hun echtgenotes 
die in goede en kwade momenten de organisatie van deze succeseditie mee hebben (ver)
gedragen.  

Afspraak in 2014 in Wales? 

Rita & Walter
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verpakkingsmanagement 4 | 2012

Autopakkers – Paul Everaert, 

technisch commercieel manager, 

met zijn Triumph TR4

‘Als ik pech krijg, ben ik voor 
de tweede keer de pineut’
De interesse voor techniek vindt bij veel verpakkers ook zijn weg in de passie voor auto’s, met 

name klassiekers. In de rubriek Autopakkers vertellen deze autoliefhebbers over hun voorliefde 

voor een bepaald merk en hoe die soms van pas komt in hun dagelijks werk. Deze keer vertelt 

Paul Everaert, technisch commercieel manager Mirotech, over zijn Triumph TR4.

Ruim drie jaar lang besteedde Paul Everaert ieder 
vrij uurtje dat hij had aan het opknappen van 

zijn Triumph TR4 uit 1964. Deze Engelse sportwagen 
kocht hij in oktober 2004, in zeer slechte staat van de 
vorige eigenaar. Hij wist waar hij aan begon. De auto 
moest een totale body-off restauratie ondergaan. Met 
enige trots laat hij een fotomapje zien met foto’s van 
alle belangrijke restauratiemomenten en hoe de auto 
er voor de ‘verbouwing’ uitzag. Een chassis vol met 
roestplekken, gaten in de stoelen en gedeukt plaat-
werk, passeren de revue. 
Everaert plukte de auto helemaal kaal en verzamelde 
alle onderdelen in aparte bakjes en labelde die met 
bijvoorbeeld ‘recht voorportier’ en ‘linker achterlicht’. 
‘Dat is het voordeel als je in de verpakkingsbranche 
werkt’, glimlacht hij. ‘Verpakkingen en labels genoeg.’

Zelf lassen
Na het demonteren, krapte en schuurde Everaert het 
chassis helemaal kaal. Verwijderde hij de slechte 
plekken en laste er zelf nieuwe stukken in. Daarna 
kreeg het chassis een zandstraalbehandeling en werd 
het gepoedercoat. 
Vervolgens was de motor aan de beurt. Behalve een 
complete revisie, werd het blok gemoderniseerd met 
courante onderdelen, zoals een sterke wisselstroom-
generator, pulley’s waarop universele riemen passen 
en is het remsysteem met een bekrachtiger geoptima-
liseerd. Verder is de motor nu geschikt voor loodvrije 
benzine en heeft het met behulp van het 123-injectie-
systeem uit de Formule 1 zo’n 20 pk meer gekregen. 
‘Met dat injectiesysteem kan je de power curve rege-
len. Ik heb gekozen voor een optimum tussen de 40 
tot 90 km/u, dan kan je tijdens toertochten lekker 
lang in de drie blijven hangen.’

Verder wilde Everaert per se oranje knipperlichten, 
die hij in Zwitserland op de kop tikte en de nieuwe 
lederen bekleding van de stoelen en het achterbankje 
komt uit Schotland. Tot slot werd de snelheidsmeter 
in Engeland omgebouwd van Miles naar kilometers 
per uur en was de Triumph in mei 2007 klaar voor 
zijn eerste proefrit.

Spitfire
Naast de TR4 bezit Everaert ook een rode Triumph 
Spitfire. Met dit model begon zijn liefde voor het 
Engelse merk. ‘De Spitfire was in die tijd een leuk, 
betaalbaar sportautootje. Ik bestelde hem bij de plaat-
selijke autodealer in 1969. Maar dankzij de lange 
levertijd van vijf maanden kon ik de bestelling omzet-
ten, toen bleek dat mijn toenmalige vrouw zwanger 
was. Het werd een Triumph Herald 12/50. Een auto 
op basis van hetzelfde chassis als de Spitfire, maar 
dan met achterbank. Een jaar later kreeg Everaert een 
zwaar ongeluk met de Herald. Daarna heeft hij voor-
namelijk zakelijk Volvo gereden.
In 1979 kreeg hij de kans om alsnog een drie jaar 
oude Spitfire1500 te kopen. Deze auto was in een 
behoorlijk slechte staat en Everaert zou er, mede door 
zijn drukke baan, pas in 1982 mee gaan rijden. ‘Deze 
auto is nooit body-off geweest. Alles is nog origineel.’
Binnenkort verwacht hij zijn derde Triumph: een 
gerenoveerde blauwe Dolomite automaat uit 1977.

Betrouwbaar
Met zijn huidige vrouw Elly, die Paul inmiddels al 
weer 20 jaar kent, deelt hij zijn passie voor auto’s. ‘Ja, 
als je zo veel tijd er in steekt, moet het wel matchen 
met elkaar’, meent hij. Mede door haar viel hun keuze 
op de Triumph TR4. ‘Zij wilde graag de Triumph 3A 
vanwege de mooie, lage deurtjes. Ikzelf was meer 
voorstander van de TR 4A omdat die een pendel as 
heeft en geen starre as, zoals de 3A. Zo’n pendel as 
zorgt voor een betere wegligging. Met nat weer houd 
je de 3A moeilijk op de weg. Uiteindelijk hebben we 
gekozen voor de TR4. Deze zit tussen de 3A en 4A in.
Als mens hem vragen of zo’n oude, Engelse auto wel 
betrouwbaar is antwoord hij: ‘Ik heb hem zelf hele-
maal opgebouwd. Als hij mij langs de kant van de weg 
laat staan, ben ik twee keer de pineut.’

www.verpakkingsmanagement.nl/autopakkers/

Mirotech
Na zijn opleiding HTS 
elektrotechniek belandt 
Paul Everaert (64) bij 
een firma die verkeers-
lichten plaatst. Na 
enkele jaren maakte hij 
de overstap naar de 
verpakkingsindustrie. 
Eerst is hij vier jaar 
werkzaam bij Cryovac, 
daarna bijna 17 jaar bij 
Multivac en tot slot 
werkt Everaert nu ruim 
16 jaar bij Mirotech 
(leverancier van food 
processing & packaging 
apparatuur). 

‘Er zijn maar weinig 
mensen die de ontwik-
keling binnen mijn 
vakgebied zo hebben 
kunnen meemaken. 
Vanaf de periode dat 
slagers nog nooit van 
vacuüm verpakken 
hadden gehoord  en ik 
de eerste kamerma-
chientjes aan hun 
verkocht tot de com-
plete high speed verpak-
kingslijnen van tegen-
woordig.’
www.mirotech.be

Notenhouten dashboard
‘In het fotomapje zit ook een foto waarop Everaert 
naast een half aangeklede auto staat. Het is één van 
de foto’s die de familie Everaert rond de jaarwisseling 
aan hun familie en kennissenkring stuurde met de 
toepasselijke tekst ‘Hopelijk rijdt hij dit jaar nog’.  Die 
familie hielp ook regelmatig met het optillen en 
kantelen van het plaatwerk. ‘Wat dat betreft heeft het 
hele proces leuke babbels opgeleverd’, vertelt hij.
De onderdelen komen van heinde en verre. Het hou-
ten dashboard bijvoorbeeld, komt uit Hamburg en 
bovenin de portieren heeft de TR4 houten deurlatten 
uit Engeland. ‘Ik kwam ze heel toevallig tegen op een 
rommelmarkt. Ze zijn bijzonder, want bijna geen één 
Triumph heeft ze.’

Technische gegevens
Fabrikant: Triumph
Model: TR4 Cabrio
Motor: 4 cilinder
Cilinderinhoud: 2138 cc
Max. vermogen: 100 pk/4600 rpm
Aandrijving: Achterwielen
Versnellingen: 4
Afmetingen lxbxh: 3912x1461x1270
Wielbasis: 2235 mm
Leeg gewicht: 966 KG
Topsnelheid: 175 km/h
0-100 km: 10,9 seconden
Nieuwprijs: 1.095 £ (1961-1965)
Huidige waarde: circa € 24.000,-
Internet: www.tedg.be 



www.tedg.be | DriversNews88 |   16www.tedg.be | DriversNews88 |   17 17   | DriversNews88 | www.tedg.be

Advertentie

Wij zijn gespecialiseerd 
in de verkoop, wisselstukken 
en onderhoud van 
Britse oldtimers

Sint-Lenaartseweg 52 - 2320 Hoostraten
Tel 03/314.60.69 - Fax 03/314.29.33

GSM 0495/51.75.55
Website : www.bbc-cars.be
E-mail : info@bbc-cars.be

Polissen op maat door een liefhebber voor de liefhebber

voor oldtimers
volledige omnium zonder afschrijving

onbeperkt gebruik

alle verzekeringen
totaaloplossingen

maatwerk volgens uw specifieke behoeften

Ploegsebaan 37
2930 Brasschaat
www.dehert-quirynen.be

Tel. 03 633 23 32
Fax. 03 633 22 23

Email: info@dehert-quirynen.be
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 Fabrikant van Vliegenramen.
Vliegendeuren & vliegenschuifdeuren.

Ventilatiesystemen Type C + D
Ook voor zelfplaatsing / DIY

Van Oers Group BVBA – Rijkmakerlaan 5 – 2910 Essen
www.vanoers.be

+32(0) 496 156 250
Ma - Vrij  :       9-19 h
Zat        :       10-16 h

Atelier : enkel op afspraak

HEIBLOEMSTRAAT 19
B-2220    HEIST O/D BERG

michel.wyns@skynet.be

Autobekleding
Wyns

Herstellingen of vernieuwen
van interieur & exterieur

bekledingen voor
alle voertuigen

auto
boot
moto

...

www.autobekledingwyns.be
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TEDG Kwis
Inschrijvingen via www.tedg.be of per mail : steme@skynet.be
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ALV 2013

H et bestuur nodigt alle leden uit op de Algemene Leden Vergadering die plaatsvindt op 
dinsdag 5 februari in ons Clublokaal. 

De agenda van de ALV is als volgt :

1. verwelkoming
2. overlopen verslag vorige ALV
3. overlopen jaarrekening + controle (vooraf uitgenodigde ‘controleurs’)
4. begroting 2013
5. herverkiezing bestuursleden: voorzitter, secretaris, evenement coördinator
6. verkiezing nieuwe penningmeester
7. decharge bestuur
8. slot

Eventuele kandidaturen voor de openstaande bestuursfuncties kunnen steeds schriftelijk 
doorgestuurd worden, per e-mail of post.
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www.verodesign.net
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Weekendje Trooz
Beste vrienden,

H oe was het W.E. in chateau bleu? Hoef ik  het nog te  schrijven?   t’ Was gewoon weer 
geweldig .
Het roadbook dat Francis getekend had was dit jaar perfect,  ik had dan gezorgd 

voor de  wegeltjes met prachtige zichten en de nodige stops.
Op vrijdagavond begon het W.E. met het aperitief gevolgd door een 3 gangen diner 
getoverd door de zoon des huizes. Nadien is er In de bar  nog wat bijgepraat met  een 
slaapmutsje.

Na het lekker ontbijt startten we met de 12  wagens voor de 1 ‘e rit.
Voor de eerste stop met prachtig uitzicht op Aubel, moest er  Luikse Peket en Herve kaas 
geproefd worden, dat was dan ook de 1’e vraag
Daarna reden we naar ons gekend restaurantje waar weeral onze reuze brochette op ons 
wachtte.
Na de zoveelste bocht, klim,  daling,  prachtige verzichten en plasstop in Le Big, kwamen we 
aan het kerkje van Tancremont.
Dit kerkje is niet gekend om zijn mirakels, maar gewoon voor een dankgebed voor 
verschillende genezingen van mensen.
Ook ik heb er een dank gedaan voor de 3 prachtige week-ends die ik heb georganiseerd, en 
vooral samen met geweldige vrienden mocht beleven
Even verder hebben we champagne gedronken en de niet mankerende groepsfoto,  op het 
mooiste stukje van Wallonië.
Maar ook dit mooi moment kon niet eeuwig blijven duren, want thuis wachtte nog de proef 
met de Faun kraan van 1985.
Die bestond erin dat de co-pilotes een boomstam van 1,5 ton op een blok in evenwicht 
legden, en ongelooflijk maar ze slaagden er allen in !
Na het avond diner met een carpaccio als voorgerecht, een Iers rundskroon en de 
verjaardagstaart van één van de deelneemsters, zijn we  allen naar de bar afgezakt, en is de 
bar letterlijk leeggedronken. Daar zijn weer kanjers van moppen verteld.  Wat is er daar weer 
gelachen geweest.
Na de korte nachtrust en het ontbijt zijn we weer vertrokken richting Ardennen.
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Cruisen op een zondagmorgen in de zon, zalige met de eerste stop in La Glaise bij een tank met 
beschermplaat vooraan van 14 cm  dik !!!!
2’ e stop weer een proevertje, nu Luikse koffie. Dan helemaal naar boven in Trois Ponts onze 
gebruikelijke Prosecco stop = Italiaanse  champagne  en de groepsfoto
Stilaan begrepen de deelnemers dat de stops belangrijker zijn dan de ritten.   Hahaha
En dan weer een stop waar we  onze reuze afsluit aperitief hebben gedronken met de toostjes  , 
Thuis wachtte ons nog de Vol au vent met frietjes  en de prijsuitreiking.
De 1’e prijs ging naar Steven die op onverklaarbare wijze enkele onoplosbare vragen juist had. Ook 
Alain mijn  mede organisator werd niet vergeten. Ik kreeg een staande ovatie van de deelnemers 
voor het in elkaar steken van deze toch wel anders ingerichte rally. Voor volgend jaar zijn al 5 W.E. 
gereserveerd door clubs , Dit is voor mij ook de kroon op mijn werk. Dus zien we mekaar weer op 
het gastronomisch W.E.  van Chateau bleu in 2013

Norbert  Huyghebaert
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Hermano junior
Tra i teur  -  V i shande l
Stanny Jacobs

Theo Verellenlaan 27 - 2990 Gooreind

hermano-jr@skynet.be
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Autoglas Hugo NV
Leveren, plaatsen en herstellen van autoruiten

Nu ook tinten van autoruiten

Putstraat 2A - 2840 Rumst
tel 03/844.38.80 - gsm 0475/79.83.04

BTW 479 145 752
hugo.m3@skynet.be
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Wie is wie?
en heeft wat ooit gehad?

In deze nieuwe rubriek stellen we een aantal Tedg-leden telkens dezelfde simpele vraagjes om 
op die manier inzicht te krijgen in de donkerste delen van zijn of haar auto-geschiedenis. Ik 
heb spontaan zowel van Norbert Huyghebaert als van onze voorzitter (David Smit) hun verhaal 
doorgestuurd gekregen. Dat belooft voor de volgende boekjes...

Naam en Lidnummer…
 David Smit, nr95
 Norbert Huyghebaert, nr459
Wat was de eerste wagen waar je mee gereden hebt?
 David : De wagen van mijn vader in 1950 toen we in Indonesië woonden daar had mijn 
pa een Keizer uit en daar mocht ik in sturen op de schoot van mijn pa want ik kon nog niet bij de 
pedalen.
 Norbert : In’t leger deed ik mijn examen in  een FORD F6  benzine, met dubbel embroyeren , 
en tussengas geven, Maar als 16, jarige  deed  ik gewoon wat stoer  Maar ??? 
Toen ik vertrok ging dat ding zo aan het wiebelen, waarbij ik telkens het gaspedaal indrukte en 
loste dat ik direct terugvloog om rijles te volgen.
Wat was de eerste auto die je zelf ooit gekocht hebt?
 David : Een Fiat Topolino type C van 1952 gekocht op de automarkt in Utrecht .
 Norbert : Ik kreeg van mijn vader een oude Mercedes 200D van de jaren stillekens ,
 Maar in 1983 besloten we een BMW 525 te kopen, toen met boordcomputer en ik zie jullie al 
lachen, maar dat was t’ een en t’ ander  hoor. Je kon dan met enkele toetsen enkele gegevens 
opvragen, en dat was het dan  hahaha 
Hoelang heb je ermee gereden?
 David : Niet lang, want mijn vader wilde dat niet hebben, ik had ook nog geen rijbewijs!, 
dus heb ik hem geruild, ook op de automarkt in Utrecht, tegen een motorfiets, Merk; Zundap 175 
cc ! Dat was ook niet goed, dus kreeg ik weer op mijn lazer van mijn Pa, dus die heeft ook het pad 
moeten ruimen! Maar daar heb ik natuurlijk lang mee getreuzeld !
 Norbert : Ik denk 15 j en toen is mijne 6 cilinder waarschijnlijk naar de schroot hemel 
vertrokken bij zijn vriendjes voorgangers
Naar welke oldtimers keek je als kind op?
 David : Als jong kind weet ik niet meer, maar als begin twintiger was ik gek van een Vauxhall 
Viva GT 2 Liter, maar kon die toen niet betalen ! 
 Norbert : Mijn vaders 1’e auto (vrachtwagen) een Citoën was zo oud, man man  
Wat waren wij blij dat we dat ding uiteen mochten halen, en als oud  ijzer verkopen  ;-( 
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Wie is wie
Fotos zijn er niet meer, en er bestaat zo geen enkel voertuig meer ik denk zelfs dat dat het enige 
model was ooit geproduceerd, Het voorste was ongeveer als een peugeot. Daarna kocht mijn 
vader een Ford transit camionnette  van de 60 er jaren. Die was al zo rot dat ik er houten balken in 
de dwarsliggers schoof en met stopverf afplakte. Aan de onderkant vulde ik de gaten met van die 
vloeibare pek, en ze konden er beter afblijven op de keuring of ze zaten helemaal onder de pek  
Wat was de vraag ook al weer?   Alleen naar jongtimers hoor toen ik nog jong was ;-O 
Heb je die ondertussen zelf al eens kunnen rijden?
 David : Neen, helaas niet, het is er nooit van gekomen, wie weet !
 Norbert : Met de citroën neen ik was toen maar 6j  Maar met die Taunus transit heb ik wel 
apetoeren gedaan. Ik vond maar niets beter dan wat olie als remolie te gebruiken  En ineens geen 
remmen meer  ha ha.  Ik kwam toen pas van het leger en in verhouding was dat een gocar LOL 
Bezoek je regelmatig oldtimer beurzen?
 David : Ja, vroeger ging ik naar alle oldtimer beurzen maar later alleen als ik de tijd er voor 
kon vrijmaken 
Om te kijken of te kopen (memorabilia)?
 David : Geld brandt altijd in mijn zak, ik kwam en kom nog altijd met spulletjes naar huis, tot 
grote ergernis van de familie want die vinden het altijd oude rommel ,maar daar trek ik me niet zo 
veel van aan, het is tenslotte mijn hobby ! 
Wat was de eerste oldtimer die je ooit zelf gekocht hebt (waar is de liefde voor de 
oldtimers ontstaan?)
 Norbert : Als je 16 bent en ze leren je rijden met karren die afgedankt waren in de’n oorlog  
Daarna  dat oud ijzer van mijn vader  haha  ,dus vond ik het maar niet beter in 1985 een MG VA  4 zit 
te kopen van 1936. Helemaal  uiteen gedaan en terug inelkaar gestoken, ze noemen dat ook  wel 
restaureren  haha 
In 1996  verhuisde ik naar Wallonië en dat huis was zo klein dat er zelfs geen garage was. Tot in 2009 
oldtimerfreaken een rally organiseerden bij mij,  en 2 maanden later was er een garage in de grond 
gegraven (wegens plaatsgebrek).  Daarna  heb ik een nieuwe MG gekocht van 1938 ,  Maar wel de 
sportieve TA uitvoering  uiteraard  ;-DD
Hoelang heb je die bijgehouden?
 ...
Welke oldtimers heb je ondertussen allemaal gehad/versleten?
 David : Mijn eerste auto waar ik echt mee rond reed was een VW kever, die ik van mijn vader 
kreeg toen ik uit de Kon. Marine kwam ! Maar ik moest wel mijn motorfiets weg doen, hetgeen 
ik ook gedaan heb ! Mijn eerste Firma auto, die als vertegenwoordiger van mijn eerst baas kreeg 
was een Witte Fiat 600, daar ben ik mee begonnen om mijn boterham mee te verdienen ! Daarna 
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Wie is wie?
heb ik in een Austin Mini Clubman gereden,  Simca 1000, Fiat 128, Ford Escort, Opel Ascona 19 
RS nieuw gekocht in 1972 dat was een geweldige auto in die tijd. Ik heb er toen vele nationale en 
internationale rally’s mee gereden, oa de “Tulpenrally”, “Scheveningen Luxemburg Scheveningen 
“ en nog vele andere, maar dat zou ik eens moeten nakijken !  Ineke reed toen in een TR3, daarmee 
heeft ze 2 jaar lang naar haar werk heen en weer gereden, nooit iets aan gehad, verkocht voor 
25.000 BF ! Dan heb ik nog gereden in een Opel Rekord Coupé begin jaren 70tig, toen een nieuwe 
Toyota Corolla als firma wagen, daar heb ik er verschillende van versleten, waarvan één plat gereden 
tegen een benzine pomp, doordat iemand links door de midden berm heen kwam, dat is ook 
een apart verhaal ! In 1980 heb ik een 2de hands Citroen DS 23 Pallas gekocht om 2 redenen, één 
was dat reed ongelooflijk en 2 daar mocht ik 1800 kg mee trekken, want ik was toen al bezig met 
oldtimers te verzamelen! Toen voor me zelf begonnen en een occasie Mercedes 260 SE van 1986 
gekocht waar ik 650.000 km probleemloos mee gereden heb ! In 1993 heb ik een Rolls Royce Silver 
Shadow coachbuilt by James Young Two Door Saloon gekocht, waar maar 16 stuks van zijn gemaakt, 
ook een apart verhaal. Deze auto heb ik nog steeds, en rij daar nog af en toe een rit mee, de laatste 
rit was met de TR club waar we met de TEDG waren uitgenodigd.  Dan heb ik verschillende jaren in 
een hele mooie Fiat 1500 Sedan gereden, deze was van de eerste eigenaar met 24000 org. km, auto 
was als nieuw, maar ik kreeg er teveel dus die heeft ook een tevreden nieuwe eigenaar gekregen. 
Toen ik in Wilrijk op een appartement woonde in 1971 had ik een Fiat Toppolino van 1936 op de 
oprit staan, die moest nog gerestaureerd worden  maar ik had toen geen garage en de huisbaas 
vond het maar niets, dus heb ik die toen verkocht en 14 dagen na de verkoop kwam er iemand die 
mij er 10x zoveel voor wilde betalen, want het bleek een prototype te zijn ! Ja dat was pech hebben! 
Ook hebben we een tijdje in een Minerva gereden,, van het leger gekocht, daar hebben we, Tim mijn 
zoon en ik, veel plezier mee gehad vooral om mee te crossen door water en bossen! De rally van 
Brussel heb ik eens gereden met een Austin A40 Sport cabrio van 1952 dat was een hele toffe auto, 
zo één zou ik heel graag terug hebben ! Ik ben 10 jaar bezig geweest om een Austin 7 van 1931 te 
restaureren, die ik in dozen totaal uit elkaar had gekocht en toen die klaar was ben ik er mee naar 
een oldtimer beurs gereden en die was meteen verkocht ! Heb er nog wel foto’s van, het was een 
hele mooie! Ik heb in 1981 ook een Austin 16/6 Tourer uit elkaar gekocht, deze heb ik nog en ik ben 
er onlangs mee bezig geweest om deze weer terug in elkaar te zetten. Het is een hele grote 4 zits 
cabrio van ruim 5 meter, wanneer die klaar is dat weet ik nog niet, want ik werk er maar af en toe 
aan, maar het is wel de bedoeling dat ik die ga afmaken, tenslotte ik ben nog jong en wil nog veel ! 
Ik heb veel  auto’s gehad, tenslotte hou ik van oldtimers Ja, die gekken moeten er ook zijn en je doet 
er niemand kwaad mee ! De laatste 3 jaar heb ik met een Morris 8 model 1939 de Elfsteden tocht in 
Friesland gereden, dat is toch 220 km en daar heb ik de hele dag voor nodig gehad en probleemloos 
uit gereden! De laatste jaren ben ik verliefd geworden op Truimph Herald  13/60 Cabrio, Nu heb ik 
een hele mooie blauwe en daar ben ik heel blij mee en met deze wil ik veel ritten doen. De laatste rit 
was de zomerrit 2012 en daar heb ik geweldig veel plezier gehad, dus die auto zullen ze in de club 
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Wie is wie?
nog wel vaker zien ! 
 Norbert : Ja op 1 been kan je niet staan, En ik dacht ik koop een klein decapotabeltje voor mijn 
vrouw. Dus maar surfen op alle oldtimer sites, en vond mijn keuze tussen MG A, Austin healey of de 
Corvette 1960. (Sorry Steven maar effekes een zinnetje overslaan en naar het ander hoofdstuk gaan) 
En het is de Corvette geworden. Die stond in de USA te koop bij een dealer die enkel Corvettes verkoopt,
 Het  volledige saldo was gestort enna 7 maand geduld en dikke paniek is hij uiteindelijk in Rotterdam 
gearriveerd.  Wat was ik geschrokken van dat klein autootje voor mijn vrouw toen ik hem voor het eerst 
zag hahahah. Ik had de Corvette 1960 nog nooit gezien in het echt ! oeps  ;-(  Dat noemen ze liefde op 
zicht  !!! 
Restoreer je je wagens zelf?
 David : Ja, eerst alleen, later samen met mijn zoon Tim.
Rijd je veel met de oldtimers?
 David : Regelmatig, ben van plan er meer mee te rijden !
 Norbert : Het liefst met mijn MG, hij heeft de minste luxe, maar is subliem om mee te rijden snel,  
prachtig geluid echt een genot. Ik probeer zoveel mogelijk ritten te doen, maar moeilijk met het hotel 
(ontbijt op zondag). Dat is dan ook de reden dat ik zelf enkele W.E. organiseer met telkens 2 ritten zo kan 
ik ook eens meerijden ;-D 
Heb je nog leuke anekdotes ivm de oldtimer?
 David : Ja nog vele, maar dat is een apart verhaal !
 Norbert : Al jaren komt Steven samen met Alain en hun lieve eega’s bij ons In het wildseizoen
 Ik had mijn oldtimerke pas gekocht en toonde apetrots enkele fotos aan hen,  en toen: Héééé  wij rijden 
ook met de oldtimer  haha ,,,,, 
 De rest van het verhaal kun je al raden hé ,  ja zo ben ik in de club gerold  ;-DDD 
Welke oldtimers zou je ooit nog zelf willen bezitten (realistisch)?
 David : Een amfibie, maar die kan je pas kopen vanaf  60000 euro en dat heb ik er niet voor over !
Stel je wint morgen de lotto, welke oldtimers staan er dan nog op het lijstje?
 David : Een 3500cc Bentley van 1935 dat lijkt mij het summum en ook nog een Austin A40 Sport 
van 1952 
 Norbert : Zeker een vooroorlogse; Een bugatti of Aston Martin, als  het maar een boottail is. Een 
MG K3 = zelfde als ik maar 6 cilinder, met compresser en preselector  waaaw, Maar ik ben wel tevreden 
met wat ik heb, en dat is wat telt!
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Zaterdagavond een zeer leuk feestje van een oude man NU. Het eten was van David, een 
club-lid. Zondag tegen 13.15 op naar Westmalle. Daar een leuke rondrit georganiseerd door 
Guido & Vera (daar moet je best goed mee staan voor een goede kamer in den Ardeche).

De mensen en hun begeleiders zien ons daar graag komen. Ik was met de Dolomite, daar kunnen 2 
of 3 mensen in of iemand met begeleider.
Zeer mooie rit (toch 3 kaar gereden). Daarna kregen we nog iets te drinken aangeboden met een 
koekje. Het was weer een zeer fijne dag. We waren met een 15-tal TEDG-ers wat toch een behoorlijke 
opkomst is. 
Daarna zijn we met nog een aantal iets gaan drinken en eten.
Guido & Vera: je mag volgend jaar weer op ons rekenen. Ik kan nu rustig naar Spanje vertrekken op 
vakantie, mijn schatje is daar al :)

Peter Verbrugge

nvdr : fotootjes hebt u nog tegoed :)

Westmalle
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PRACTISCH

H oe oud zijn uw banden?

Kent u de ouderdom van uw banden?
Dat is te controleren!!

BAnden hebben een diensttijd en sommige ongelukken konden vermeden worden indien de 
eigenaars hun ‘oude’ banden hadden vervangen.
Rubber verhardt met de tijd en ontbindt gemakkelijk.
Bij aankoop dent men aan ‘nieuwe’ banden. Onderzoek heeft uitgewezen dat sommige verkopers, 
zelfs ketens, banden verkopen die niet meer veilig zijn.
Er bestaat een middel om de ouderdom van een band te bepalen.
Op de band staat de naam van de fabrikant, de grootte en andere detail en ook 3 of 4 cijfers die 
de ouderdom van de band aanduiden.

Enkele voorbeelden :

- 237 = vervaardigd de 23ste week van 1997
- 463 = vervaardigd de 46ste week van 1993
- 1402 = vervaardigd de 14de week van 2002
- 5107 = vervaardigd de 51ste week van 2007
- 4202 = vervaardigd de 42ste week van 2002
- ...

Uw banden mogen normaal gezien niet ouder zijn dan 6 jaar. Er bestaat echter geen beperking 
op de verkoop van ‘oude’ banden.

Rij veilig deze winter!!!
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Humor
                         

Een soldaat zat achter in een bus toen er een jonge vrouw die in verwachting 
was instapte.Zij ging zitten, wat bij de soldaat een glimlach opwekte. 
De jonge vrouw voelde dat hij  om haar lachte en ging ergens

anders zitten,waarop ze de soldaat weer hoorde lachen.
Zij verwisselde een tweede, derde en zelfs een vierde maal en steeds begon de sol-
daat harder te lachen.
De jonge vrouw was zwaar beledigd en liet de soldaat arresteren. 
Toen de zaak voor de rechter kwam, vroeg hij de soldaat zijn 
eigenaardig gedrag te verklaren.
De soldaat zei: ‘Edelachtbare, toen de jonge vrouw in de bus stapte,zag ik in wat 
voor positie zij verkeerde.
Ze ging zitten onder de reclame: ‘Verwijder iedere verdikking.’ 
Ik moest lachen en de vrouw verwisselde van plaats maar ging nu zitten onder de 
bioscoopreclame: ‘Binnenkort verwacht.’ 
Ik moest weer lachen en de vrouw verwisselde weer van plaats. 
Nu onder een reclame van UNOX die als tekst had:
‘Ik weet een worstje te waarderen.’
Toen kon ik niet meer, maar het werd nog erger, 
zij wisselde voor de laatste maal van plaats en kwam toen onder de reclame
van DUNLOP autobanden te zitten.
Hierop stond: ‘DUNLOP’s rubberartikelen hadden dit ongeluk kunnen  
voorkomen.
DE SOLDAAT WERD VRIJSPROKEN  
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Agenda 2012

Oktober 2012
   - 2 Oktober Praatavond
   - 20 oktober 6 uren v/d noorderkempen
   - 20/21 oktober Dreamcar International Mechelen
   - 27 oktober peters nachtrit

November 2012
   - 6 November Praatavond
   - 17 november kwis -> annemie & steven

December 2012
   - 4 December De sint op bezoek
   - 22 december kerststallentocht -> min
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F I E T S E N  -  B R O M F I E T S E N
O N D E R H O U D  E N  H E R S T E L L I N G E N

VRIJHEID 150 - 2320 HOOGSTRATEN - TEL. 033145186
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The English Drivers Guild wishes to thank Piet Cassimon
for the free beverages on the club stand in Antwerp

Brouwerij Cassimon nv
Noordeind 15

B-2920 Kalmthout
Tel 03 666 81 47
Fax 03 666 22 30

Website www.cobeli.be
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Hier kan ook uw advertentie staan. 

Neem voor meer info contact op met : 
Pascal Quirynen

Ploegsebaan 37A
2930 Brasschaat

pquirynen@dehert-quirynen.be
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Zoekertjes
Heb je iets te koop of zoek je iets (auto of club gerelateerd uiteraard), stuur ons dan even 
een mailtje en we zetten het in de volgende Drivers News.

Gevraagd: 

Drivers News (boekje TEDG) nr 45, 65
Indien u een van deze uitgaven in uw bezit hebt en u wilt Peter er gelukkig mee maken, 
neem dan even contact op met hem.
Info : Peter Verbrugge (03/297.07.58)

GEZOCHT:

Vanaf volgend jaar komt de achterpagina van onze Drivers News vrij (bedankt Tom voor 
de jarenlange steun aan de club s). Wie dus van deze mogelijkheid gebruik wil maken 
om zijn advertentie op volledige achterpagina te plaatsen, neem even contact op met 
Pascal Quirynen (03/633.23.32 of pquirynen@dehert-quirynen.be).
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Latest News
Brandnew memberships
Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG - mitglieder.
We do hope you will spend a prosperous time with us.

512 Boecxstaens Peter Austin Princess (1962)
513 Jacobs Mimi 
514 Deno Eddy  MGB (1970)

Laatste nieuws-laatste nieuws-laatste nieuws-laatste nieuws ...

Aankondigingen
Zoals reeds aangekondigd in de vorige edities van DRIVERS NEWS zullen alle 
mededelingen van het bestuur, uitnodigingen tot evenementen en andere 
belangrijke mededelingen voortaan enkel nog gebeuren via dit clubblad, 
waardoor een kleine besparing gerealiseerd wordt op de werkingskosten.
Gelieve rekening te willen houden met de uiterste inzenddatum, namelijk 
tot 20 dagen voor de verschijningsdatum (de verschijningsdata zelf vindt u 
vooraan deze DRIVERS NEWS).

Sponsoring
Heeft uw buurman het vorige week goed getroffen bij de paardenrennen?
Mocht uw collega een mooie erfenis ontvangen?
Heeft uw garagist vorig jaar een aardige omzet gedraaid, niet in het minst 
aan uw auto?
Schenk deze mensen de mogelijkheid onze vereniging te sponsoren!
- per ½ blad, volledige jaargang :  € 80,00
- volledig blad, volledige jaargang :  € 160,00
- achterkant, volledige jaargang :  € 250,00

Andere vormen van sponsoring zijn steeds bespreekbaar met het bestuur.
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