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www.denmoor.be
03/485.76.80

Maandelijkse Praatavond

1e dinsdag van de maand om 20.30 in “Afspanning Den
Moor” te Broechem

Financiële rekening club
KBC: BE17 7370 2965 0721

Website

www.tedg.be

Erkenning

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

Verantwoordelijke uitgever
The English Drivers Guild vzw

Redactie & correspondentie
Ploegsebaan 37 A
2930 Brasschaat

Kostprijs

DRIVERS NEWS is gratis voor leden en
adverteerders. Geïnteresseerden kunnen
een nummer verkrijgen a rato van € 5,00
per exemplaar.
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Disclaimer & 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 advertenties.
Niets uit deze uitgave mag overgenomen
worden zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van de redactie.

Deadlines

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

Redactie
Beste Tedgers,
het jubileumjaar is al 4 maanden ver en we hebben al enkele
prachtige evenementen achter de rug. De nieuwjaarsreceptie bij
LMB was tot in de puntjes verzorgd met lekkere hapjes en vooral
veeeeeel volk. Leuk te merken dat er na 25 jaar nog steeds zoveel geïnteresseerden zijn in ons clubke. Ik denk niet dat er veel
andere clubs zijn die dergelijke cijfers kunnen voorleggen na 25
jaar.
Ook de ALV werd druk bezocht en we hebben daar de ‘primeur’
gekregen van David dat hij begonnen is aan zijn laatste ambtsjaar als voorzitter. Wie zich geroepen voelt om de fakkel over te
nemen (je moet mij er dan wel bijnemen als bestuurslid, hihi)
van David heeft een jaar de tijd om zich kandidaat te stellen.
En dan was er de beurs in Antwerpen. Wat was dat zeg. Zelden
zoveel inzet gezien als dit jaar bij de voorbereidingen, om dan
nog maar te zwijgen over de uitvoering. Een prachtige verwezenlijking van de ploeg van Eric. Een stand met een verdiep, mooi
uitgewerkte ‘lopende band’ en dan als kers op de taart (mag je
in dit geval bijna letterlijk nemen) de hapjes die geserveerd
werden door het team van ‘Madam’ Linda. Zij die er niet bij
waren hebben deze keer echt
wel iets gemist.
De lat ligt nu dus wel echt heel
hoog voor de rest van het jubileumjaar. Ik kijk al uit naar de
paasmaandag die 14 dagen op
voorhand al helemaal volzet
zit. Leuk om dit op de website
te kunnen zetten, want dat wil
zeggen dat het een groot succes aan’t worden is.
Verder op het jaar hebben we dan nog de jubileum uitvoering
van de vikingentocht (spijtig dat hij niet naar traditie op de 3e
zondag van mei gereden wordt, dan had ik tenminste kunnen
meerijden), ons vast bezoekje aan Waalwijk onder de kundige
leiding van Ron voor de rit en Peter voor de hapjes, de zomerrit,
de ladiesrit en de teambuilding. Ons BBQ-team belooft ook dit
jaar met iets extra te komen voor het 25 jarig bestaan en het was
normaal gezien al zo goed, wat gaat dat geven!!
Pascal neemt ook dit jaar weer 15 wagens mee op trektocht in
Engeland en deze keer is Lake District aan de beurt. Gelukkig
ben ikzelf ook hier weeral van de party (wij hebben alle Engeland trips al mogen meemaken en het waren allemaal parel-

tjes), we blijven ons afvragen
waar Pascal en zijn team de
energie halen om dit voor ons
ineen te steken.
Schrijf zeker en vast ook al 17
september in jullie agenda.
Annemie en ik gaan ons terug
wagen aan een leuk en gezellig
quiske ineen te steken, deze
keer met hulp van Robert.
Zij die mij een beetje kennen
weten ook dat ik ondertussen al een beetje zenuwachtig
aan’t worden ben, want na 6
lange jaren is mijnen Healey
bijna klaar. Zijn doop zal hopelijk plaatsvinden tijdens de
BBQ-rit. Eigenlijk is dit dan wel
het evenement van het jaar hé.
Wanneer jullie dit lezen
is ook de
paasmaandag rit al
verreden en
is het oldtimerseizoen
2016
dan
ook echt van
start gegaan.
Hopelijk zien
we
elkaar
meermaals
terug
op
vlaanderens wegen.
Tot vroems,
Steven
PS : en vergeet niet dat je nog
steeds je pet-fles dopjes kan
afgeven aan Dave Roelandt
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Voorzitter
Er wordt wel eens een vraag of voorstel van een
clublid gesteld op de mail als suggestie voor
een of andere tocht of speciale rit. Dit is prima
en dat moeten jullie ook zeker blijven doen.
Helaas gebeurt het wel eens dat daar niet of
niet direct op geantwoord wordt. Ik wil mij
daarvoor verontschuldigen en zal proberen
daar in de toekomst wat adequater op te reageren. Wij zijn allemaal liefhebbers en hebben
allemaal ons werk, ons huisleven en onze dagelijkse beslommeringen en dan wordt er wel
eens wat opzij gelegd en soms vergeten!
Ik weet het zou niet mogen, maar we zijn allemaal mensen, nobody is perfect ! Mag ik vragen
hiervoor begrip op te brengen en niet je kop in
de wind te gooien als zoiets gebeurt. Een telefoontje is vaak een prima oplossing en kan
vaak ergernis voorkomen.
Voor alle problemen zijn oplossingen en als
voorzitter weet ik dat zeer goed “it goes with
the job” !
Het is mij opgevallen dat er steeds meer jonge
mensen lid worden van de TEDG club en dat
is een goede zaak en dat moet zo blijven. Het
voortbestaan van de club is zo ook verzekerd.
Nu wij 25 jaar jong zijn geworden en uw voorzitter 25 j ouder is geworden, komt er hier en daar
toch wat sleet op uw oude voorzitter en wordt
deze langzamerhand een echte oldtimer. Vandaar deze oproep aan alle leden om er eens
over na te denken om zijn voorzittersstoel over
te nemen.
Ik heb het met veel plezier gedaan, ook al omdat de leden en het bestuur heel veel aan onze
club hebben meegewerkt om deze oude man
zijn job wat lichter te maken. Toch is er een tijd
van komen en een tijd van gaan en mijn tijd als
voorzitter is gekomen om te gaan! Het zal mij
pijn doen maar ik heb toch besloten om mijn
kandidatuur van 16 jaar, 4 termijnen, niet meer
herkiesbaar te stellen. Mijn laatste jaar zal ik
nog met al mijn energie afmaken, maar met de
ALV van 2017 zal ik het roer overgeven aan mijn
zeer gewaardeerde opvolger om met nieuwe en
moderne ideeën de club met een verjonging en
een ander inzicht de volgende 25 jaar in te sturen.

Zoals ik de jeugd ken, hebben die vandaag de
dag geen advies meer nodig, ze weten het allemaal beter en misschien is dat ook wel zo!
Meer digitaal ingesteld, minder vergeten, alles
staat op hun IPad, IPhone, tablet, mail, whats
app, facebook en nog 100 andere sites, waarvan ik de afkortingen niet eens begrijp. Mocht
er toch iemand aan het roer komen die toch
wat ouderwets advies wil hebben, dan blijf ik
daartoe natuurlijk altijd bereid. Want ik zal altijd in de club blijven en wat meer genieten van
de vele evenementen.
Dus beste leden denk er over na en kijk om u
heen, praat er met wat clubgenoten over en
zorg dat u tegen 2017 een gewaardeerde opvolger vindt om de club in rustig vaarwater de
volgende 25 jaar te besturen.
Ik kijk met zeer veel plezier terug op een toffe
tijd, waarvan ik zoveel jaren heb mogen genieten. Of ik het 50 jarig bestaan van de club mag
mee maken is onwaarschijnlijk maar niet onmogelijk.
De instelling van de TEDG is een gezellige
vriendenclub met Engelse auto’s in de oldtimerwereld. Dat was de opzet van onze oprichter Danny Carpentier en tot zover ik dit kan
beoordelen is dat tot nu toe heel aardig goed
gelukt.
Wij zijn hem allen dankbaar dat hij het initiatief
heeft genomen om in 1991 de TEDG op te richten en zullen dat ook altijd blijven !
Het is opvallend hoeveel actieve leden wij hebben, kijk maar naar de vele evenementen, die
onze club vandaag de dag heeft. Nog een staaltje van het goede clubleven bij de TEDG is dat
er op alle praatavonden toch altijd 50/60 leden
aanwezig zijn. Ik ken weinig clubs die dat kunnen zeggen. Deze avonden gaan vaak gepaard
met interessante en soms levendige discussies,
die altijd eindigen met een gezellige drink. Het
is vaak diep in de nacht dat de laatste huiswaarts keren of toch in ieder geval vertrekken.
Ja, gezelligheid kent geen tijd.
Het is een eer om deze club voor te zitten en
heb dat altijd met veel plezier en nog steeds
gedaan.
Wat onze club groot gemaakt heeft komt door
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de leden zelf, die zoveel evenementen organiseren, om er maar
enkele te noemen:
De Vikingtocht, die onze grondlegger van de club, Danny
Carpentier heeft gestart
De BBQ, ik herinner mij nog de meest natte BBQ die ik ooit in
mijn leven heb meegemaakt en die was bij Danny thuis.
De Paasmaandagrit blijft nog altijd bestaan, ook al hebben hier
veel verschillende organisatoren aan gewerkt.
De Beurs in Antwerpen op de Jan van Reyswijklaan, is ooit begonnen met de Gebroeders Docx, nu ook al weer 30 jaar geleden
!
Wij hebben daar nu ons 25 jarig bestaan gevierd en dat was een
geweldig succes ! Wie heeft ooit een stand gebouwd met een
verdieping waar iedereen die op de stand kwam een “high tea”
kreeg, geweldig geregeld door onze eigen leden en dan vooral
ook de dames die zich het vuur uit de sloffen liepen, allemaal
gekleed in het ouderwetse zwart-wit, zoals ver voor de oorlog
in de vorige eeuw gebruikelijk was in de aristocratische klasse,
om het iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, high class !
En wat dacht u van onze Bobbies en de Schotten, ook die hebben veel succes geboekt ! Het was ook tof dat bijna iedereen in
het rode clubhemd liep.
Mijn hartelijke dank gaat uit naar eenieder die hieraan heeft
meegewerkt en dit tot een groot succes heeft gemaakt.
Met vriendelijke groeten van een zeer contente voorzitter
David
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Antwerp Expo
25 JARIG BESTAAN VAN ONZE CLUB TIJDENS DE OLDTIMERSBEURS ANTWERPEN
Eerst en vooral “nen dikke proficiat” aan alle vrijwillige medewerkers van
TEDG!
Met man en macht werd de stand opgebouwd, deze keer met een “schoon verdiep” voor den
“High Tea”. In onze grote keuken had het verkleed “upstairs/downstairs personeel”(zijnde Linda,
Gerda, Ria en ikzelf) hun handen vol met de voorbereiding van de “High Tea”. Het “personeel”
werd ook nog bijgestaan door verschillende vrijwilligers en vrijwilligsters van onze club.
Wij hebben ons zeker geamuseerd en genoten van de lovende reacties van onze leden!
Onze stand mocht zeker gezien worden en dankzij de sponsoring van verschillende leden, hebben
wij speciale banners laten maken om de “restauratieband” van de tentoongestelde auto’s beter
te laten uitkomen. Zelfs niet-leden en sympathisanten kwamen ons feliciteren met onze stand.
Onze dank gaat ook uit naar onze jaarlijkse sponsors.
Al hoewel wij niet in de officiële prijzen zijn gevallen mogen wij toch wel fier zijn met onze vierde
plaats en werden wij tijdens de prijsuitreiking ook nog eens speciaal “in de bloemekes” gezet
voor ons 25-jarig bestaan!!
Op het einde van dit weekend hebben wij weeral kunnen terugblikken op plezante maar soms
vermoeiende dagen en wij zien er naar uit om volgend jaar terug deel te nemen aan de 40ste
editie van de oldtimersbeurs.
Min Gijselings
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Things happen.. .
Wat er allemaal kan gebeuren na een algemene ledenvergadering .
Naar goede gewoonte rijden we op dinsdag 02/02/2016 met onze Defender richting De Moor voor
de maandelijkse praat avond.
In Plaats van de geijkte weg kiest Danny voor het zandweggetje naast de autostrade dat met zijn
putten en plassen gewoon uitnodigt voor een stukje off road .
Na de vergadering rijden we
terug langs dezelfde weg . of...
dat was toch de bedoeling .
Al babbelend wil Danny een
al te diepe put vermijden
en om een of andere reden
belanden we in slowmotion
met 1 kant in de greppel
naast de weg .
Ongemakkelijk maar niet erg
, we hebben toch een winch
en er staan genoeg bomen.
Echter als de winch niet blijkt
te werken word het wel een
problematisch.
Na enkele vruchteloze pogingen kruipen we maar uit het voertuig en gaan te voet terug richting
De Moor.
Daar is gelukkig nog volk en zoeken we een slachtoffer dat ons eventueel een lift naar huis zou
kunnen geven .
Eric De Wever was direct berijd om dit op zich te nemen .
Maar dan kregen we hulp van Alex de baas van De Moor die met zijn Patrol ons bakske uit zijn
hachelijke positie weet te bevrijden .
Zo zie je maar dat er via de club altijd wel iets te beleven valt ( georganiseerd of niet georganiseerd).
Alvast bedankt aan al de brave zielen die ons hebben bijgestaan.
Groetjes Danny en Gerda
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The English Drivers Guild

1ste = 25ste Vikingentocht
Zondag 8 mei 2016

Een heruitgave van onze eerste toeristische zoektocht door de Kempen.
Destijds ism: Belgium Rover Club - Triumph Enthusiasts Club - Rootes Club Car Register Belgium - Deutsches Rover
Freundenkreis - Morgan Club Belgium - Club Lotus Belgium

Vertrek: Restaurant Den Bol, Zandhovensteenweg 1, Oelegem
Parking: Voor-naast Den Bol en Vincent Goossenslaan (event. trailers Kikkerstraat = 200 meter)
Ontvangst: vanaf 09.00 uur met koffie thee, ontbijt
Roadboek: start 10.30 uur. Op de route zijn diverse mogelijkheden om even te verpozen, toilet, snack, picknick
plaatsen, taverne, tanken enz.

Aankomst: tussen 16.30 en 17.00 uur in ons clublokaal “Den Moor”
Prijsuitreiking: ± 17.30

uur.

Prijs: ontbijt, roadboek, rallyplaat, 18 € per persoon (kinderen min 12j. 7,5€)
Avondmaal: Optie 1: stoofpotje van konijn, optie 2: kalkoenrollade, optie 3: vispannetje
Dit aan 15 € per persoon excl. Dranken (kinderen min 12j. 7,5€)
Inschrijven: Daar het aantal deelnemers zich beperkt tot uitsluitend leden met een Engels voertuig is vooraf registreren

nodig, dit kan per mail aan pauleveraert@skynet.be, met vermelding: Lidnummer, aantal personen, voertuig merk type
en bouwjaar, met/zonder avondmaal en gewenste formule; na bevestiging kan u het juiste bedrag voor 29/04/2016
overschrijven op de clubrekening.
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Zomerrit 7 Augustus
Ontvangst:
9u30 aan Het Molenhuis, Molenheide 67 te Pulderbos, waar je alvorens te vertrekken een lekker
ontbijt kan nuttigen.
Vertrek:
Na een korte briefing en ontvangst van het roadbook (bolleke-pijl) , kan je rond 10u30 vertrekken voor een mooie Kempenrit van ongeveer 130km, onderweg is er de mogelijkheid om een
terrasje te doen, ergens een middagmaal te nuttigen of te picknicken. Zoals steeds best met een
volle tank vertrekken.
Aankomst:
Rond 17u, terug aan de Molen te Pulderbos. Hier is de mogelijkheid voorzien om een avondmaal
te nuttigen en -of gezellig na te praten.
Prijs:
Optie1: Rally met ontbijt, rallyplaat en roadbook aan 12 Euro per persoon.
Optie2: Rally met ontbijt, avondmaal: Steak met sla, frietjes en dessert, rallyplaat en roadbook
aan 42 Euro per persoon.
Optie3: Rally met ontbijt, avondmaal: Mosselen, frietjes en dessert, rallyplaat en roadbook aan
42 Euro per persoon.
Dranken (avondmaal) zijn persoonlijk af te rekenen.
Inschrijven:
Vooraf ( tot maandag 1 augustus ) met een mailtje aan ericdb1@telenet.be of hector@stefanjanssens.com met vermelding van naam, lidnummer, aantal personen, voertuig: (Merk, Type), en
de gekozen formule.
Uw inschrijving is voldaan na overschrijven van het juiste bedrag op de clubrekening.
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ALV 2/2/2016
Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING TEDG dd. 02.02.2016
Aanwezigen:
Bestuur: David Smit, voorzitter
		
Pascal Quirijnen, ondervoorzitter
		
Steven Meeussen, redacteur
Lief Michielsen, penningmeester
Peter Verbrugge, evenementencoördinator
		
Min Gijselings, secretaresse
Totaal aantal aanwezige leden met stemrecht: 43
=================================================================
Notulen van de Algemene Ledenvergadering:
1) Verwelkoming door de voorzitter: hij dankt de leden om aanwezig te zijn op de ALV.
2) De secretaresse telt de aanwezige leden, laat de leden tekenen op de aanwezigheidslijst.
3) De ondervoorzitter overloopt het verslag van vorige ALV (2014). De leden hebben hieromtrent
geen opmerkingen.
4) De penningmeester, Lief Michielsen meldt dat de club een gezond financieel jaar achter de
rug heeft en overloopt de jaarrekening, de balans, het kasboek 2015 en licht toe waar nodig is.
Drie leden zijnde Van Camp Danny (lidnummer 479), Janssens Thor (lidnummer 419) en De
Backker Eric (lidnummer 552) voeren een controle uit over de boeken en geven hun goedkeuring
over de balans 2015.
Jaarrekening 2015 wordt afgesloten met positief saldo, zijnde 2.757,02€.
Activa: zijnde voorraden clubartikelen, roerende goederen en bankrekening // Passiva
(schulden): geen.
5) Lidgeld en BFOV 2017: Lidgeld blijft behouden op 40€ voor 2017.
6) Begroting 2016:
Inkomsten (lidgelden /advertenties /activiteiten/clubartikelen) en uitgaven (drivers news
/ website / werkingskosten/ beurzen/ huren) lopen ± gelijk, rekening houdende met een
ingebouwde reserve en een hogere uitgave omwille van het jubileumjaar (o;a; jubileumboekje
en beurs)
7) Uitzonderlijke herverkiezing bestuursleden:
Penningmeester ad interim, Lief Michielsen heeft zich kandidaat gesteld tot 2019 en kandidatuur
wordt met algemeen handgeklap goedgekeurd.
Redacteur ad interim Steven Meeussen heeft zich terug kandidaat gesteld tot 2019 en
kandidatuur wordt met algemeen handgeklap goedgekeurd.
8) Décharge van de bestuursleden:
Na controle van de rekeningen, het kasboek en de balans door de hogervermelde drie leden
wordt er goedkeuring gegeven en voor akkoord getekend. Vervolgens wordt er door de
aanwezige leden volledige décharge gegeven aan het bestuur zonder enig voorbehoud.
9) Slot
Voor het 25 jarig bestaan van de club wordt de beurs het hoogtepunt van het evenementenjaar.
Na een periode van 16 jaar zal de voorzitter David Smit zich niet meer herkiesbaar stellen
voor de volgende termijn van 4 jaar. Er wordt dus een opvolger gezocht tegen de ALV van 2017.
Aanvragen kunnen gericht worden aan de voorzitter zelf.
De voorzitter dankt alle sponsors en alle leden voor hun aanwezigheid en hun inzet in het
afgelopen jaar en sluit officiëel de algemene TEDG ledenvergadering van 02.02.2016 af.
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Holland tour 2016
Beste oldtimer vrienden,
Net als in de voorgaande jaren gaan wij met
TEDG’ers
The British Autojumble in Waalwijk bezoeken.
Op 26 juni 2016 vertrekken wij wederom van het
Campanile Hotel in Breda.
Het vertrek staat gepland om 09.30 uur. Het
ontbijt om 09.00 uur.
Vanaf de start rijden we volgens de Duitse
vlaggen methode naar Waalwijk. Wij rijden door
het noordelijk deel van de provincie langs leuke
dijken en door pittoreske dorpjes. Wij zullen
er voor zorgen dat wij uiterlijk om 12.30 uur
arriveren. U heeft dan alle tijd om al het moois te bekijken en ook te genieten van al het lekkers
wat Peter weer voor ons gaat verzorgen.
Na het bezoek aan Waalwijk kunt u allen naar eigen idee de thuisreis aanvatten.
De kosten van dit al bedragen € 20,- per persoon voor het ontbijt en het lekkers in Waalwijk.
Te betalen via de bankrekening van de club: BE17 7370 2965 0721 t.n.v. TEDG
Wanneer u mee wilt doen verzoeken wij u zich aan te melden met de volgende gegevens:
Naam:………………………………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………..
E mail adres:……………………………………………………………………………………………..
Auto:…………………………………………………………………………………………………………
Aantal personen:………………..
Sturen naar: Ron Nieuwenhuijs, De Elzent 8, 4849 RH Dorst, Nederland
Tel: 0031 653163341
E mail: ronnieuwenhuijs@ziggo.nl
Of via de website van de club.
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LCCS 2016
Had er al van gehoord en gezien ik toch nog
een keertje naar Good Old England moest
zag ik een bezoekje wel zitten. Het feit dat
het in het centrum van London georganiseerd wordt in Excel bijna naast city airport
in the docklands was een beetje een minpunt om er te geraken meende ik.
Ik had een onderkomen gevonden op zeer
korte afstand van Excel namelijk The Royal
Foundation Of St Katharine, wat echt een
aanrader is voor London. Niet duur, met
mooie binnentuin, perfecte afgesloten parking.
De DLR (soort bovengrondse metro) had
een halt juist aan het hotel en er was een
stop aan Excel dus dat kon al niet beter. Excel is best een groot complex met verschillende hallen waar zeer veel te doen is. De
Classic show had 1 zeer grote en een kleiner hal.
Eerste wat opviel bij binnenkomen was het
grote bling/bling gehalte met zeer groot
showgehalte. Alle hotessen in mooie uniformpjes, security op hoog niveau alsof the
Queen herself elk moment zou langs komen.
De grote hall was opgesplitst in twee helf-

ten met in het midden een corridor waar
de tentoongestelde wagens konden gereden en geshowd worden. Aan het einde
een mega VIP ruimte waar iedereen die
zich belangrijk vond en de nodige pondjes
over had zich aan champagne kon laven.
Voor mij was een watertje ook ok, ik kwam
namelijk voor de auto’s en niet om mij een
dagje belangrijk te voelen.
Nu die auto’s was wel een keertje iets anders dan de gebruikelijke beurzen. Dit
keer niet meer dan 50 % Porsche 911, neen
bijna 50 % Aston Martin. Het ganse gamma
was te koop met uitzondering van de DB3S
(wel on show) en DB4 GT Zagato. Speciale
wagens zoals de teamcars of one offs waren wel niet aanwezig. De fabriek had ook
een mooie stand met top restauraties gedaan door hun Heritage afdeling. Verder
alle grote Aston dealers met echt wel top
wagens. Het beeldmateriaal spreekt voor
zich.
Opvallend dat van de nog overblijvende 50
% toch zeker 40 % vertegenwoordigd werd
door allerhande E types. Op een verdwaalde XK en Mk II na alle vormen E types met
toch heel veel 1ste serie, paar flat floors
maar geen met buiten motorkap sluiting.
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De tijd dat je nog gunstig een E type kon kopen is echt wel
voorbij, tenminste toch op deze beurs. Voor een weliswaar
vroege flat floor 3.8 top gerestaureerd werd toch een slordige 190.000 £ gevraagd. Andere prijzen heb ik maar niet
gevraagd na deze ontnuchterende melding. Zoals men wel
een wil zeggen, wanneer je de prijs moet vragen kan je het
vermoedelijk niet betalen, juist dus.
Verder nog wat Ferrari, redelijk aanbod aan de betere vooroorlogse maar niet echt iets speciaals.
Rond De Mc Laren F1 wagens van Gordon Murray had men
een zeer mooie stand uitgewerkt. In een andere hoek een
aantal rally wagens. Er tussen hoofdzakelijk top dealers
met zeer mooie wagens en zoals de organisatie zelf stelt
bijna allemaal 6 cijfer prijzen. Blijkbaar is dit belangrijk
want de organisatie stuurde na het event nog rond dat er
voor miljoenen aan wagens verkocht waren op de beurs.
Op regelmatige tijdstippen werden de auto’s in een aparte
hall gestart en reden dan op en neer over het middenstuk.
Het idee op zich is wel goed dat je auto’s die toch gemaakt
zijn om te rijden aan het publiek rijdend en vooral met
geluid wil laten zien. Men had voor de fun en soort landenklassement voorgesteld waar de aanwezigen via de
moderne technologie konden stemmen welk land de beste wagens heeft voortgebracht. Het zal jullie niet verbazen dat England het haalde. Als Engelse club kunnen wij
dit natuurlijk wel beamen dat er mooie wagens gemaakt
zijn, echter de Italianen hebben toch ook wel fijne wagens
voortgebracht. Zij werden dan ook 2de. Derde werd America (daar zie je nog maar het eens het bling/bling gehalte)
met niets bijzonders. De enige mooie periode in de Amerikaanse autogeschiedenis de jaren 30 had zelfs niet één
model vertegenwoordigd.
Samengevat kunnen we stellen dat het geen beurs is voor
de echte liefhebber. Het is een showbeurs en gezien er in
groot London toch een 8.500.000 mensen wonen kom je
snel aan voldoende mensen (33.000) die het ticketje willen
betalen voor deze tweede editie.
PQ.
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Benny DMC

‘Onze Triumph Herald 12/50 (1966) hebben we
veertig jaar’, vertelt Benny De Mesmaeker (65).
‘Hij werd hier vlakbij in Mechelen geassembleerd door British Leyland. Voorheen hadden
we een Mini, maar die was te... mini. Met de
Triumph zijn we onder meer naar Italië gereisd,
over de Gotthardpas. het is een stuk familiegeschiedenis.’
‘De kilometerstand heb ik niet bijgehouden:
in de loop der jaren haperde de teller al eens,
waarna ik hem verving.’ Hij opent het portier.
‘De houtinleg is origineel, de neerklapbare zetels komen uit een Honda Civic. Vijftien jaar geleden is de auto herschilderd. Deze roestvlekjes moet ik in de gaten houden.’
Maar we zijn hier vooral voor de legendarische
DeLorean DMC-12 (1982), de auto die beroemd
werd als de tijdmachine waarmee de hoofdrolspelers in ‘Back to the Future’ naar 2015 reisden. Want er zijn plannen om een nieuwe versie te bouwen. ‘Ik heb Stephen Wynne enkele
keren ontmoet’, vertelt De Mesmaeker, die enkele jaren penningmeester van de Nederlandse merkclub was. ‘Hij is de Engelsman die jaren
geleden naar de VS trok en het merk DeLorean
opkocht - inclusief de enorme magazijnen met

onderdelen. Ik lees dat de nieuwe versie 92.000
euro zal kosten. Nogal prijzig. Als je geld hebt,
kan je trouwens sowieso nog een nieuwe ‘oude’
DeLorean laten bouwen: de onderdelen zijn
voorhanden. De echt oude exemplaren nemen
in waarde toe. Op een beurs werd er een verkocht voor 32.000 euro.’
‘DeLorean bestond maar even. Tussen 1981 en
1983 werden circa 8.500 exemplaren geproduceerd. Daarvan bestaan er nog 6.500. In België
is er een tiental dat sporadisch rijdt, schat ik.
Je hebt er enorm veel bekijks mee. Mensen nemen voortdurend foto’s.’
DeLorean Motor Company werd medio jaren
zeventig in Noord-Ierland opgericht door John
Zachary DeLorean, een Amerikaan met Europese roots die eerder als vicepresident bij Pontiac
zijn nogal aparte ideeën niet verkocht kreeg en behalve voor zijn auto bekendstaat als arrestant in een cocaïnedeal, waarvoor hij later
werd vrijgesproken. Het ontwerp van de DMC12 is van de Italiaanse autodesigner Giorgetto
Giugiaro, waarna Colin Chapman van Lotus het
vervolmaakte.
‘De binnenbody is van composietmateriaal, de
www.tedg.be
www.tedg.be
| DriversNews102
| DriversNews102
| 22
| 22

buitenzijde van geschuurd en ongelakt roestvrij staal. Dat was wellicht goedkoop, en het gaf
een bijzondere look. Met uitzondering van het
stalen chassis is dit een roestvrije oldtimer. Zet
hem twintig jaar buiten, spuit het mos weg, en
hij oogt als nieuw.’
Hij opent de vleugeldeuren op afstand - ‘dat
systeem heb ik zelf geïnstalleerd’ - en start de
middenmotor. ‘De normale versie had een V6
PRV-motor van 130 pk, ontwikkeld door Peugeot, Renault en Volvo. Daarmee schoot hij
ruim tekort tegenover een Corvette of Porsche.
Nu, de mijne is wat opgekieteld. Ondanks zijn
1.400 kilogram is hij daarmee voldoende snel.
Maar de snelheidsmeter stopt wel bij 135 km/h:
de auto was bedoeld voor de VS, en daar mag
je nergens sneller rijden. Ikzelf heb een fietscomputertje
geïnstalleerd
als snelheidsmeter.’
‘Nog
steeds
vind ik het
geen
verouderd
model.
Ik kocht hem
twintig jaar geleden tijdens
een vakantie
in Schotland,
waar hij jaren
in een automuseum had
gestaan. Ik heb
de
remmen
en
leidingen
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toen vervangen en een
grote onderhoudsbeurt
uitgevoerd. Voor het
roest aan het chassis
ben ik bij Ed Uding gegaan, een DeLoreanspecialist in Nederland.
Met een chemisch bad
verwijderden we het
oorspronkelijke
hars,
waarna we het chassis galvaniseerden. Ook
rubbers, leidingen en de
koppeling werden vervangen. Ed is een goede
kameraad geworden.’
‘Sindsdien heb ik er meer dan 100.000 mijl mee
gereden. Dit jaar staat er met de Mechelse Automobiel Club een grote trip in Zuid-Frankrijk
gepland. Hij verbruikt 10 tot 12 liter benzine:
dat scheelt met de 7 liter diesel die mijn Mercedes C200 (1993) verstookt. Ik weet het: vanaf
volgend jaar mag ik met geen van mijn drie auto’s nog binnen in Antwerpen. Tja, dan blijven
we daar gewoon weg, hé.’
Bron: Sabato

Trooz 2016
Hierbij het programma voor het oldtimer weekend’s : 2016 in chateau bleu vanaf 12 - 13 - 14
augustus
Check-in van de kamers mogelijk vanaf 15.00 u op vrijdag 12 augustus 2016
Vanaf 19.00 u aperitief + driegangendiner, aangepaste wijn of soft inbegrepen
Zaterdagmorgen ontbijt : vanaf 8.30u
Na het ontbijt ( omstreeks 9.30u) gaan we op zoek naar de mooiste hoekjes uit de oost kantons.
We bezoeken het in 1354 opgetrokken en verscholen in de bossen middeleeuws kasteel van
Reinhardstein, gerestaureerd in 1965 door Professor Overloop. We mogen dan weer uitzonderlijk
de oldtimers voor het kasteel parkeren en (vrijblijvende) genieten van dit uniek juweeltje, Er is
een rondleiding met gids voorzien met uitleg over deze «tresor«. Daarna rijden we over de barrage van Robertville , richting restaurant, waar we kunnen kiezen tussen verse forel uit de tuinvijver of kip met tuingroentjes aperitief en soft drank aan tafel. Met mooi weer kunnen we zelf op
het terras eten. Op onze terugweg rijden we via Champagne, Robertville, de Baraque Michel en
de Gileppe, richting Trooz. En als er tijd over is kunnen we ook weer voor de geïnteresseerden
het automobiel museum van Trooz bezoeken, Weliswaar met een meer als fraaie collectie meer
dan 100 ! franse wagens
Zaterdagavond, na het aperitiefje hebben we een driegangendiner met dranken in en bereid
door chef Kevin “ zoon des huises“. Na het diner is het mogelijk om nog wat na te genieten in de
bar van het kasteel.
Na het ontbijt op zondag, vertrekken we weer langs uitdagende weggeltjes met schilderachtige
vergezichten, steile afdalingen en forse beklimmingen, langs het circuit van Francorchamps richting brouwerij van Bellevaux, Daar hebben we een begeleid bezoek, en een degustatie. Ze brouwen er 4 Bellevaux bieren op ambachtelijke wijze. Maar ook daar kunnen we niet blijven, Op de
terugweg vinden we nog wel ergens een schilderachtig plaatsje waar we nog wat zullen nuttigen
voor we weer in chateau bleu aankomen voor de vol-au-vent met frietjes en we moeten zeker
toosten op het 20 jaar bestaan van chateau bleu « en de prijsuitreiking als afscheid
Ik rij uiteraard weer mee met veel plezier om jullie te begeleiden.
Totale prijs is 460,00 € per koppel, op basis van vol pension, of 414,00 € per koppel, op basis van
vol pension, maar zonder zaterdag middaglunch
Voorschot (100€) of het totale bedrag als bevestiging van de reservaties kunnen gestort worden
op de club rekening
Vanaf eind maart kunnen ook niet TEDG-leden inschrijven
Inkom van de bezoeken en alcoholische dranken op zaterdag (lunch ) en dranken in de bar
niet inbegrepen
Château Bleu
rue Rys de Mosbeux 52
4870 Trooz
tel 04/351.74.57.
fax 04/351.73.43.
www.chateau-bleu.be
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Nieuwjaarsreceptie
Voor zij die de prachtige receptie om welke reden dan ook gemist hebben, hier de speech
van onze voorzitter om het jubileumjaar in te
luiden :
Welkom leden, partners, sympathisanten en
sponsoren van de TEDG club
Om te beginnen wil ik graag Rob Brouwer en zijn
echtgenote van harte bedanken dat wij in het
bedrijf LMB deze speciale Nieuwjaarsreceptie
van ons 25 jarig bestaan, hier mogen houden.
Als ik goed ben ingelicht zijn er 108 inschrijvingen! Ik ben blij dat we zoveel enthousiaste
leden hebben die de gezelligheid in onze club
zo op prijs stellen
Ons aller wens is dat we nog lang zo mogen
doorgaan in een positieve en sportieve sfeer.
Onze club, de TEDG, is een begrip geworden in
de oldtimer wereld, zowel in het binnen- als
buitenland. Dat komt natuurlijk ook door het
feit dat er al vele jaren veel evenementen door
ons georganiseerd en gereden zijn.
Wij zijn van een kleine vriendenclub en enthousiaste oldtimer liefhebbers gegroeid naar een
grote club, waar zowat iedereen elkaar kent,
men elkaar helpt èn waar warmte en respect
heerst.
Ik denk nu even aan het feit dat ik zelf vorig
jaar in panne ben gevallen en dat er meteen 4
auto’s stonden om me verder te helpen en met
resultaat.
Onze club is opgericht door Danny Carpentier,
die nog steeds lid, zelfs erelid, is in onze club.
In elke club is er een bestuur die de gang van
zaken in goede banen leidt, daarom wil ik alle
huidige en gewezen bestuursleden bedanken
voor hun inzet. Hun inzet wordt vaak onderschat want ze steken er toch heel veel vrije tijd
in.
Op 2 februari as., onze volgende praatavond, is
tevens ook onze ALV, die elk jaar door zeer veel
leden wordt bijgewoond, wat zeer positief is.
Dat kan ook door de gratis drankjes en hapjes
komen!
Op 13 februari as. is ons jaarlijks club diner, dat
elk jaar steeds meer leden trekt, veel eten, veel
drank, veel gezelligheid en veel muziek.
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Ik ga nu niet verder uitweiden over onze club
evenementen, want we hebben er heel veel
gehad en die zijn allemaal georganiseerd door
onze eigen leden, wat fantastisch is. Velen hebben ook nog andere ritten gereden, dus enthousiasme genoeg.
Toch wil ik één evenement in het voetlicht zetten zonder afbreuk te doen aan alle andere
evenementen. De jaarlijkse oldtimer beurs in
Antwerpen is een evenement waar heel veel
leden van onze club aan mee werken. Dit jaar
is het ons 25 jarig bestaan en wij zullen er dan
ook een speciale stand creëren waar TEDG zeker dit jaar bijzonder zal opvallen.
Er is al een grote werkgroep, onder leiding van
Eric, die daar hard mee bezig zijn.
Mij rest jullie allemaal te bedanken voor jullie
enthousiasme om deze club te maken van wat
het vandaag is.
Last but zeker not least wil ik onze sponsoren
van harte bedanken voor hun steun aan onze
club, zonder hen zouden wij het niet kunnen
bolwerken. Ik hoop dat ik deze avond alle sponsoren nog persoonlijk kan bedanken.
Bij deze wenst het bestuur en ik jullie allemaal
het beste in dit nieuwe jaar, een goede gezondheid, veel sportiviteit en dat de vriendschap,
liefde en warmte in deze club mag blijven voort
bestaan!
En dat er maar weer veel gereden mag worden
in onze troetel mobiel !
Alvorens jullie worden verwend met lekkere
hapjes en drankjes wil ik Danny Carpentier vragen even naar mij toe te komen.

In dit vernieuwde pand verwelkomen wij u graag om uw verzekeringen door te nemen
Hoogboomsteenweg 280
2950 Kapellen

		
www.dehq.be

tel 03/633.23.32
email : info@dehq.be
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Uw vakman in herstellen
en vervangen van autoruiten

Maak de logische
keuze voor
Autoglass Clinic
Onze hoogwaardige
service ook in het
buitenland met EAVAA!
www.eavaa.be

Ook mobiele service
31081502_AC_Fleet_174x115_NL.indd 1
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Repareren als het kan
Erkend door verzekering en leasing
Levenslange garantie
24/7 service
Wagenparkinspecties
Eerlijke prijzen
Ook tinten en blinderen van autoruiten

Maak een afspraak online of bel 070 233 234
www.autoglassclinic.be
31/08/15 16:08
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Catching fire since 1994
VERO DESIGN nv

|

Zagerijstraat 23
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|

2960 Sint-Job-in’t-Goor

|

T +32 (0)3 385 06 91

|

www.verodesign.net

Agenda 2016
januari 2016
- 5 januari		

praatavond / nieuwjaarsreceptie

februari 2016
- 2 februari
- 13 februari

maart 2016
- 1 maart 		
- 4 - 6 maart
- 28 maart		

april 2016
- 5 april		

mei 2016

- 1 mei		
- 3 mei		
- 8 mei		
-			

juni 2016

- 7 juni		
- 12 juni		
- 26 juni		

juli 2016

- 5 juli		
- 11-18 juli		

praatavond + alv
driversdinner (Bernadette Govaerts)

praatavond
Oldtimersalon antwerpen (Eric DW + team)
paasmaandagrit (Benny + Kamiel)

praatavond

Elite reklaam Oldtimer Rally (Erik Goorden)
praatavond
vikingentocht (Paul Everaert)
Retro Cadix -> voorlopig geschorst, nieuwe datum volgt!!!

praatavond
BBQ (Eric DW + team)
hollandtoer (Ron)

praatavond
Lake District (Pascal - volzet)

augustus 2016
- 2 augustus
- 7 augustus
- 12 - 14 aug
- 28 augustus

praatavond
Zomerrit (Eric de Backker, Tor)
Trooz
Ladiesrit (Linda, Robert, Eric, Danny en een klein beetje Steven)
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september 2016
- 6 september
- 17 september
- 25 september

oktober 2016
- 4 oktober
- 15 oktober

praatavond
Quizzzzzzzz (Steven, Robert, Annemie)
Teambuilding (Ronny, Albert, Eric)

praatavond
nachtrit (Peter Verbrugge)

november 2016
- 8 november

praatavond

december 2016
- 6 december
			

praatavond
kerststallentocht (Min)
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TE KOOP MG J2 1933
Wegens medische ongemakken ga ik mijn MG J2 verkopen.
De auto is 10 jaar in mijn bezit. Gekocht van Naylor Brothers.
De motor is geheel gereviseerd. Na de revisie slechts 50 miles
mee gereden. De carrosserie is opnieuw gespoten. De auto is
voorzien van race stoeltjes. Vraagprijs € 42.500,-.
Contact: ronnieuwenhuijs@ziggo.nl of 06 53163341

Pieter van de Lustgraaf verkoopt zijn Jaguar MKII 3.8 Ltr
Bouwjaar : 1960
Kleur : Blauw met beige interieur
Motor : 6 in lijn met 1781 cc
Vermogen : 223PK bij 5500t/min
Versnellingsbak : 4 handgeschakeld + overdrive
Kilometerstand : 59557 km
Motornummer : LA1259-8
Chassisnummer : P210102BW
Prijs : € 39500
Deze Jaguar werd in September 1959 nieuw geleverd in New York (USA) en sinds 2001 is de MKII in Nl
geregistreerd. Een Heritage certificaat is aanwezig, alle nummers zijn matching.
De volgende opties zijn gemonteerd : elektrische stuurbekrachtiging, wisselstrom dynamo, elektronische
ontsteking, Kenlow fan, radio en midden armsteun.
Voor info : windlust@gmail.com
www.tedg.be
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Brandnew memberships

Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG - mitglieder.
We do hope you will spend a prosperous time with us.
Schenkels Walter – Austin Healey - 1964
Nathan Verbesselt - MARCOS Mantula V8 – 1987
Patrick Beekens - Jaguar MKII – 1960
Marc Leeman – Morgan 4/4 – 1983
Wim Van Herwegen – Armstrong Siddeley Hurricane – 1946
Marc Schatteman – Triumph TR3 – 1959
Eddy Van Briel – Triumph TR250 – 1968
Koen Ryssaert – Austin Mini – 1986
André Coninx – Jaguar MKII – 1962
Guy Mortelmans – Jaguar MKII – 1968
Patrick Smets – Austin Mini – 1990
Guy Rousseau – Daimler – DS420 Limo – 1975
Ludo Proost – Aston Martin DB7- 1999
Jan Foulon – Triumph Spitfire gulf racin edition – ?
Gregory De Moor – Mini – 1989
Michel Van Campfort – MG B V8 –1- 1972
Stefaan Verhoeven – Triumph TR250 – 1968
Danny Peinen – MG B – 1970
Lamot Franz – Bentley Old Nr One – ?
Kurt Geens – ?

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 : 		
€ 120,00
- volledig blad, volledige jaargang : 		
€ 240,00
- achterkant, volledige jaargang : 		
€ 260,00
Andere vormen van sponsoring zijn steeds bespreekbaar met het bestuur.
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Toelating		
gesloten verpakking
2520 Ranst		
8/4925			
P003327

Belgie - Belgique
PB
2520 Ranst
8/4925

