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Woordje van de voorzitter
Dag vrienden allemaal, wanneer ik dit schrijf is het weeral een week geleden dat de ?beurs? in Antwerpen
plaats vond.
Het was er dit jaar aanzienlijk minder druk dan andere jaren, maar dat had zijn redenen. Onze stand was
zoals steeds weer zeer toegankelijk voor al dan niet leden, Ron Nieuwenhuis heeft de Schaal Jan Van der
Steen in ontvangst mogen nemen en er werden ijsjes en taart uitgedeeld dat het een lieve lust was. Een
zevende prijs voor de club nemen we er dan maar bij, maar ik ben ervan overtuigd dat het ook dit jaar
toch weer de moeite was, de ijver, de werklust, het plezier en het lekkere etentje achteraf, daar doen we
het voor!
Momenteel leven we in een moeilijke periode, het
corona virus heeft ons in zijn greep. Wereldwijd zijn
er tienduizenden geregistreerde gevallen en x aantal
keer meer niet geregistreerde. Iedereen kent in zijn
eigenste omgeving wel vrienden, familie of
werkrelaties die thuis zitten omdat ze met dit vieze
beestje in contact zijn gekomen.
Wat wij zelf kunnen doen is de maatregelen van de
overheid zo goed als kan opvolgen om deze
pandemie géén kans te geven. Als ik nu naar buiten
kijk en zie dat na al die regen van de laatste weken
het een mooie lentedag is met zonneschijn en 15°C
in de tuin dan is deze situatie zo onwerkelijk, bijna hallucinant te noemen.
Als club nemen we ook onze verantwoordelijkheid, de activiteit in het Sint Vincentius tehuis te Kalmthout,
de praatavond in april en de Paasmaandagrit gaan sowieso niet door.
Ik hoop van ganser harte dat onze club en al die jullie lief is en in je hart dragen gevrijwaard blijven van
deze miserie.
Hou het gezond en tot op één van de volgende activiteiten!
Eric
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Een r eis r on d de w er eld in t w ee Bu gat t i?s (2).

Door Rob Brouwer

In de vorige uitgave zijn wij blijven steken in Lima. Wij nemen de draad weer op en vervolgen de reis.
De twee Bugatti's zijn verscheept van Lima naar Tokyo. De auto's hebben een ereplaats gekregen bij
Maestro Banno, de "Japanse Rondoni". Ze staan geparkeerd onder een veranda, een plek die heilig
verklaard is sinds de auto van de Japanse keizer Hirohito er ooit heeft gestaan. Banno heeft een
fotorapportage gemaakt van alles wat hij aan de auto's heeft gedaan en dat is heel wat.
Vol vertrouwen gaan de twee "frisse" Bugatti's op weg, begeleid door een Mini met daarin een Japanse
dame die werkt voor een automagazine, Via Nikko naar Kegon Falls, Takayama, Kanarawa, Kyoto,
Kurashiki, Hiroshima, Yufiun naar Aso, om uiteindelijk aan te komen in Moji. Althans, dat is de bedoeling.
In Nikko worden eerste de tempels bezocht. De weg naar de tempels blijkt een hele klim, maar het is
meer dan de moeite waard. In Kyoto worden de Keizerlijke Tuinen bezocht, waar blijkt dat de tuinman elk
jaar de naalden van de ruim duizend bomen naald voor naald weghaalt.
Halverwege de route is er een ontmoeting met een andere Bugattist. Helaas kan hij niet komen in de
Bugatti, maar de 1950 Ferrari Barchetta mag er ook zijn.
Langs de weg staan hij en zijn vrouw met een mand vol
kersen de karavaan toe te zwaaien. De aangeboden
kersen blijken achteraf vijf dollar per stuk te kosten Een
handvol kersen achter over slaan is dus niet de
bedoeling. De etiquette schrijft voor dat de kersen in alle
bescheidenheid één voor één opgegeten dienen te
worden.
Er wordt een uitstapje gemaakt naar de eilanden Awaji en
Shikoku om een typisch staaltje Japanse bruggenbouw te
bekijken. De brug is splinternieuw en er wordt midden
op de brug gestopt om een foto te maken. De brug is
door zijn constructie voortdurend in beweging en bij elke
auto die passeert voel je de brug trillen. Elke auto die de
overkant haalt lijkt een mirakel.
Hir osh im a. Om kwart over acht op 6 augustus 1945 is
de tijd tot stilstand gekomen. Een uur later zond
Captain Parsons, gezagvoerder van de B29 "Enola Gay"
de boodschap naar de thuisbassis "Results clear-cut,
succesfull in all respect". De A-bom met zijn gewicht van
4500 kg heeft het centrum van de stad binnen een straal
van twee kilometer volledig weggevaagd. Met
temperaturen van meer dan 5000 graden Celsius werd
alles en iedereen in enkele minuten in de as gelegd. Het
aantal doden is uiteindelijk aangegroeid tot 200.000. De
stad is later met hulp van Amerika weer opgebouwd
naar Amerikaans model.
Hu is t en Bosch . Na een uur rijden van Nagasaki
arriveert de colonne in "Huis ten Bosch". Vreemd als er
een verkeersbord opdoemt met een typisch
Nederlandse naam. Op initiatief van een Japanse zakenman is hier een soort Madurodam gebouwd,
maar dan op schaal 1:1. Typisch Nederlandse straatjes, de Utrechtse Domtoren, het stadhuis van Gouda,
paleis Huis ten Bosch en nog veel meer. Ter gelegenheid van de 400-jarige betrekkingen tussen Japan en
Nederland doen de twee Bugatti's speciaal voor dit doel Huis ten Bosch aan.
Moji is de derde grote haven van Japan, naast Tokyo en Yokohama. Daar worden de auto's klaargemaakt
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voor verscheping naar Peking Er is een probleem met één van de Bugatti's, De stuurstang is krom en
moet worden gerepareerd. Demonteren in de container gaat niet, buiten de container wel, maar dan
stuurt de auto niet meer. Een krik is niet voorhanden, maar een vorkheftruck
biedt uitkomst Het is even tijd voor een tussenstop en met de kromme
stuurstang onder de arm vertrekt het gezelschap weer naar Nederland.
Totaal aantal gereden kilometers: 16.609.
Weer terug in Peking worden de Bugatti's met behulp van vele Chinese
handen uitgeladen. Om te mogen rijden in China moet eerst een rijexamen
worden afgelegd. De helft van "een rondje om de kerk" is al voldoende. Alleen
rijden mag niet, de Chinese KGB sluit zich aan bij de karavaan. De route
Beijing, Laiyuan, Luoyan, Saanmenxia, Xián, Ping Lian, Lanzhou, Xining en als einde van de reis in China,
Golmund. Vertrek van het plein van de Hemelse Vrede. Bezoeken aan de Chinese Muur, het Zomerpaleis
van de Ming-Dynastie en de poort van de Verboden Stad. Daarna de grote trek van 5.500 kilometer
richting XIán, Xining om af te buigen naar Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Onderweg is een weg
opgebroken. Een plaatselijke politieagent zorgt er voor dat, na ontvangst van een envelopje met inhoud,
de weg weer wordt plat gewalst. Weg hele dag werk. Verder geen bijzonderheden.
Al snel verandert het landschap Groene bergen worden zwarte bergen.Alles draait hier om kolen. Zelfs de
armen vegen op straat al het gruis bij elkaar. De steile afdalingen zijn hier een groot probleem. Een
vrachtwagen met kolen is rechtdoor een huis ingereden. Alles in één keer verwoest. Met regelmaat liggen
er vrachtauto's op de kop en zijn er opstoppingen. Ter plekke
worden aan vrachtwagens motorrevisies uitgevoerd. Een
krukas ligt achteloos op de weg, de cylinderkop er naast. Met
gebrekkig gereedschap wordt elk denkbaar probleem opgelost.
Aangekomen in Heimahe dienen zich een paar ongewone
zaken aan. In het hotel lopen kippen in de kamers en er is geen
electriciteit en water. In één van de vrije kamers ligt een man te
slapen en in het andere bed een heus varken. Een ander, iets
beter hotel biedt uitkomst, er is zelfs een toilet.
In de Gobi woestijn bereikt de karavaan Golmud, vlakbij de
grens met Tibet. De grens oversteken mag niet, volgens de
grenswacht zijn de papieren zijn niet in orde. Terug in Golmud
blijkt dezelfde grenswacht al achter het bureau te zitten. Een envelopje met 300 dollar en alle problemen
zijn opgelost.
Totaal aantal gereden kilometers: 20.037. Wordt vervolgd.
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Woordje van de nieuwe redacteur.
In magazine 117 heeft u het woordje van de ontslagnemende redacteur kunnen lezen.

Toen Frank aangaf in de komende tijd steeds minder tijd te hebben voor het maken van het magazine,
heb ik mij spontaan aangemeld. In het laatste deel van 2019 hebben Frank en ik met veel plezier samen
gewerkt aan de totstandkoming van de laatste uitgaven van 2019. Uiteindelijk was het zo dat Frank alleen
nog maar de laatste details moest toevoegen en de door mij nog niet helemaal perfect aangemaakte
artikelen heeft gecorrigeerd.
Ik moet eerlijk toegeven dat het maken van het TEDG magazine meer werk is dan ik oorspronkelijk had
gedacht. Veel is daarvan afhankelijk van de input die vanuit de leden aan mij worden toegestuurd. Tekst
met losse foto's is het eenvoudigste, alle andere artikelen zijn vaak veel sleutelen om het presentabel in
het blad te zetten.
Frank hoopt dat hij de leden in de laatste drie jaren niet heeft teleurgesteld. Ik weet zeker dat iedereen de
inspanningen van Frank heeft gewaardeerd. Ik hoop uiteraard hetzelfde voor datgene wat ik doe en zal
gaan doen. Uitgave 117 is mijn eerste "kindje". Het zou dus best kunnen dat er hier en daar wat
verbeterd kan worden. Naarmate de volgende uitgaven verschijnen zal de kwaliteit toenemen, onder het
motto "oefening baart kunst" .
Rob Brouwer

I

MILLERS PRODUCTEN MET KORTING
Hieronder nog wat details wat betreft de kortingscode :
-
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De 15 % korting is alleen geldig in de webwinkel vanwww.millersoils.nl.
De code kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties.
Guerilla Exhaust systems is een product categorie wat is uitgesloten van deze korting.
De gegeven korting is alleen geldig op onze producten en niet van toepassing op de
verzendkosten.
Te gebruiken kortingscode in de webwinkel : millersenglish
Op deze code zit geen vervaldatum en kan onbeperkt gebruikt worden door een ieder van uw
vereniging/club.
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LEZ Mechelen, (doorgestuurd bericht van Paul Everaert).
Verzonden: maandag 2 juli 2018 11:46
Aan:lage-emissiezone@bestuurmewi.be
Onderwerp: lage-emissiezone_stand van zaken juni 2018
Beste,
Het afgelopen anderhalf jaar heb je een vraag gesteld over de
lage-emissiezone(s) in Mechelen en Willebroek en/of aangegeven op de hoogte te willen blijven van het
verdere verloop van het project.
Intussen zijn er verschillende scenario?s grondig onderzocht. Al deze scenario?s hebben een andere
impact op het milieu, de weggebruikers en de bewoners. Ook het kostenplaatje en de organisatorische
aspecten zijn verschillend.
Uit dit onderzoek blijkt dat de afbakening en uitwerking van de lage-emissiezone complex is en zeer
nauwgezet moet gebeuren. De invoering kan dan ook pas ten vroegste vanaf 2021.
Momenteel loopt nog een onderzoek naar de luchtkwaliteit. Ook deze resultaten zullen mee beslissen
over de definitieve invoering en afbakening van de lage-emissiezone.
We houden je op de hoogte.
[http://www.stadmechelen.be/handtekening.jpg]Print deze e-mail alleen als
u het echt nodig vindt.
Verzonden: 24/1/2020
Lage Emissie Zonelageemissiezone@mechelen.be
De voorbije drie jaar werd de haalbaarheid van de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) in Mechelen
en Willebroek grondig onderzocht. Verschillende scenario?s werden onder de loep genomen, maar de
kosten-batenoefening heeft beide besturen uiteindelijk doen besluiten om geen LEZ in te voeren op deze
schaal.
Uit het onderzoek bleek al snel dat in onze regio andere accenten nodig zijn, terwijl er juist nood is aan
duidelijke uniforme regels die de gemeentegrenzen overstijgen. Die zijn er vandaag niet. Wij willen niet
meewerken aan een verdere versnippering met verschillende toelatingsvoorwaarden en boetetarieven.
Dat is niet in het belang van onze inwoners.
Mechelen en Willebroek willen wel samen met de hogere overheid bekijken hoe de LEZ in een ruimere
regio kan ingevoerd worden. Intussen zijn we nog steeds vastberaden om werk te maken van een betere
luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving.
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Omschakelen van oldtimers:de elektrische motor.
Ingezonden door Benny de Mesmaeker, bron Renault Fuego Club Duitsland.
De lage emissie zones zouden de bewegingsvrijheid voor klassieke wagens sterk kunnen beperken. Niet
alleen om die reden, maar ook omwille van de bescherming van het klimaat, of uit excenticiteit, laten
meer en meer verzamelaars hun favoriete voertuigen ombouwen.
In dit geval, is het resultaat een elektrische Jaguar E-Type. Deze open tweezitter is in productie sinds 1961
en wordt beschouwd als de moeder van alle sportwagens. Jaguar presenteerde deze elektrische versie al
in de herfst van 2017 op zijn Techfest in Londen, maar het was pas toen Prins Harry zijn Meghan Markle
naar Windsor Castle reed in een hemelsblauwe E-Type dat er echt enthousiasme kwam.
De Britse constructeur Jaguar Land Rover start nu met de verkoop van het elektrische model E-Type Zero.
De krachtbron, met inbegrip van de Lithium-Ion batterij, is ongeveer even groot als de klassieke zes-in-lijn
motor en gebruikt bovendien dezelfde steunpunten op het chassis. Het voordeel: als je echt niet kan
wennen aan de elektrische motor, kan je altijd terug naar de originele motor.
De wagen accelereert in5,5 seconden van 0 naar 100 km/u, en dat is zelfs een seconde sneller dan met de
originele opstelling. Ook als je andere klassieke modellen van Jaguar wilt ombouwen naar elektrisch helpt
de fabrikant je met een eigen departement: Jaguar Classic Works.
En ze zijn niet alleen. Ook Aston Martin heeft hier het potentieel van ingezien. De britten zijn eerst gestart
met de ombouw van een open DB6 MkII Volante uit 1970. Daarbij gebruikten ze componenten uit het
Rapid E gamma, de nieuwe elektrische sportwagen. Ook zij opteerden uit zorg voor de verzamelaars,
voor een niet definitieve oplossing. EV Powertrain Casette is de naam die Aston Martin geeft aan zijn
systeem. Niet tevreden met het resultaat? Dan laat je de verbrandingsmotor terug inbouwen. Aston
Martin Works biedt zijn diensten vanaf dit jaar aan voor verzamelaars. Elke oldtimer van het merk,
waarvan er vele bekend werden dankzij de James Bond films, kan omgebouwd worden naar een
elektrische aandrijving.
Spor t iever r ijden
In Duitsland zijn er 345.000 oldtimers ingeschreven, dit zijn wagens van 30 jaar of ouder. Veel
verzamelaars zouden weigerachtig kunnen staan ten opzichte van het idee om de geur van benzine
vaarwel te zeggen, maar er valt hierover veel te zeggen.
Elektrische wagens ontsnappen aan de strengere regelgeving rond de lage emissie zones. Sommigen zijn
zelfs gemonteerd uit zorg voor het milieu. Ze willen rijden op groene stroom, zonder uitstoot. Anderen
houden wel van de rijervaring, maar niet van de hoge onderhoudskosten of van de vuile handen vol
motorolie. Een elektrische motor is ook altijd sportiever. De acceleratie waarden zijn beter dan om het
even welke verbrandingsmotor. Klassieke open auto?s met een elektrische motor bieden een volledig
nieuwe ervaring in de natuur: de vogeltjes horen zingen in de bomen.
Ecap om bou w
?Sommigen willen gewoon dat hun exoot nog exotischer wordt?, zegt Leonie Behrens bij het beschrijven
van de motivatie van sommige klanten. Ze is directeur van Ecap Mobility gebaseerd in Winsen an der
Luhe. Het Noord-Duitse bedrijf is gespecialiseerd in retrofits. Daar waar de ombouw van de eerder
genoemde Britse modellen in een prijsklasse zitten met zes cijfers in euro, kost een ombouw voor de
meeste modellen bij Ecap rond de 25.000 euro. ?Het is een prijs die veel geïnteresseerde kopers
aangenaam verrast?, zegt Behrens. Maar elk project vergt veel handwerk en individueel laswerk. Ecap
koopt, volgens de noden, motoren en batterijen bij leveranciers over heel de wereld. In extreme gevallen
schakelen ze zelfs experts in voor de personalisatie van de software voor het batterijbeheer.
De lijst met omgebouwde modellen is lang: een VW Kever, een Trabant, een VW T2 bestelwagen, een
Mercedes-Benz lijkwagen en zelfs een amfibie auto uit de jaren 70 die zowel op land als op het water met
een elektrische aandrijving verder kan. Een ombouwproject duurt ongeveer twee maanden. Het opladen
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van de wagens gaat steeds op wisselstroom. Omwille van de hogere kostprijs, heeft nog geen enkele
klant gekozen voor een snellader-aansluiting in zijn oldtimer.
In het interieur van de wagens blijft Ecap zeer voorzichtig. ?We zullen nooit een groot touchscreen
plaatsen. We beperken ons tot een scherm met de temperatuur en het bereik van de batterij?
verduidelijkt Behrens. Indien gewenst kan er ook een SIM-kaart geplaatst worden zodat de gegevens over
de lading en de het verbruik van de batterijen doorgestuurd worden naar een smartphone applicatie.
Alles begon m et een Delor ean
De vier werkbruggen zijn allemaal bezet. De ingenieurs, elektriciens en monteurs hebben hun handen
vol. Aan de overkant van de straat is het House of Classics, een oldtimer garage. Dirk Lehman, de
eigenaar, bouwde enkele jaren geleden zijn eigen Delorean, bekend van de de Back to the Future films,
om naar een elektrische aandrijving. In dat proces kwamen zo veel vragen en bedenkingen naar boven
rond mobiliteit dat hij in 2015 Ecap Mobility oprichtte.
Vandaag heeft het bedrijf twee sites in Beieren. Recent krijgen ze ook meer en meer aanvragen uit de
commerciële sector. Bedrijven laten hun bestelwagens en professionele voertuigen ombouwen.
Om bou w k it s via in t er n et
Instructies en kits voor de ombouw zijn te vinden op internet, maar gespecialiseerde kennis is toch nodig,
want er wordt tenslotte gewerkt in een hoogspanning systeem met spanning boven 400 Volt. En
bovendien moet de wagen na de ombouw naar de technische keuring. Die letten vooral op
elektromagnetische velden, verkeersveiligheid en het gewicht. Veel amateurs gaan in de fout met het
gewicht van de elektrische motor en de batterijen. Na ombouw mag het voertuig niet meer wegen dan
het originele gewicht. Veel amateurs overdrijven ook met de elektrische motor. Die willen ze dan veel
krachtiger dan het origineel, maar de structuur en de remmen van die oldtimers zijn daar niet op
voorzien.
Om die redenen kozen de Oostenrijkse broers Kreisel voor een jonger en meer robuust model als basis
voor hun ombouw. De batterij fabrikanten gebruikten een Mercedes G 350d en installeerden een motor
met een vermogen van 80KWh, goed voor een rijbereik van 300km.
Maar de voornaamste drijfveer van de Kreisels was een public relations stunt. De bestuurder van de
wagen is hun landgenoot Arnold Schwarzenegger. Maar het zijn misschien precies die luxe-modellen die
een omschakeling in gang kunnen zetten.
Voor sommige oldtimers is een elektrische ombouw ongetwijfeld een verjongingskuur. Ze zijn nu
aangepast voor dagelijks gebruik. Geen motoronderhoud meer, geen oliewissels, niet meer
voorverwarmen, alleen een stille zoemende brom.
Nvdr: Het E-type project werd ondertussen stopgezet.
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Elektrisch rijden ook voor oldtimers en klassiekers? door Rob Brouwer
Een paar pagina's terug kon u een heel verhaal lezen over de ombouw van klassiekers naar een
elektrische uitvoering.
Het onderwerp "elektrisch rijden" vind ik heel interessant. Het voelt enigszins aan als de periode zo rond
1900 toen voor het eerst het paard vervangen werd door een verbrandingsmotor. Ook dat was een tijd
van vele uitvindingen die in de praktijk vaak maar van heel korte duur bleken te zijn.
Ongetwijfeld gaan wij in de toekomst allemaal elektrisch rijden, zowel in een stekkerauto als in een auto
op waterstof. Ook de auto op waterstof zal uiteindelijk elektrisch worden aangedreven, de stroom
opgewekt door een brandstofcel.
De vraag is wat gaat er gebeuren met onze klassiekers en oldtimers. Persoonlijk zie ik het niet zitten om
onze klassiekers, zoals bijvoorbeeld een E-type, Triumph of MG om te bouwen naar een elektrisch
aangedreven versie. Naast de forse investering die waarschijnlijk niet iedereen zal kunnen ophoesten,
ben ik een liefhebber van zo origineel mogelijk. Zelfs een (over)gerestaureerde E-type hoeft voor mij al
niet. Dergelijke E-types hebben zo nooit de fabriek verlaten. Daar was de prijs ook niet naar.
Ferrari GTO bodies op een NIssan Supra onderstel is voor mij als vloeken in de kerk. Replica's in het
algemeen komen in mijn woordenboek niet voor. Het ombouwen van een klassieker naar elektrisch valt
voor mij in dezelfde categorie. Het enige wat overblijft is de carrosserie en je moet dan toch wel erg van
het model gecharmeerd zijn om een dergelijke ombouw mooi te vinden en er vervolgens fluisterstil in te
gaan rijden. Ik zie u al aankomen bij het keuringstation, een gewone klassieker is al moeilijk, een
elektrische uitvoering staat zeker niet in de boeken.
Op dit moment worden er nog steeds benzineauto's nieuw verkocht, dus zal het nog wel even duren
voordat wij geheel zijn geëlektrificeerd. Als ik naar de gemiddelde leeftijd van onze clubleden kijk, zullen
de meesten dat niet meer meemaken.
Wat zal het toekomstbeeld voor onze klassiekers en
oldtimers dan zijn? Aangepaste brandstoffen, LEZ
gebieden waar wij niet meer mogen rijden en een nieuw
ingevoerde autokeuring waarbij een auto uit 1970 gekeurd
wordt op dezelfde manier als een auto uit 2020. Niet
bepaald items die ons als klassieker liefhebbers erg vrolijk
maken. Vandaar misschien ook dat maar weinig jongeren
in onze hobby zijn geïnteresseerd.
Er zijn op dit moment al handelaren die brandstof,
geschikt voor onze auto's in vaten van 20 liter aanbieden.
Ik stel mij zo voor dat in de wat verdere toekomst wij
noodgedwongen bij dit soort bedrijven moeten aankloppen. Of de benzinepomp bestaat niet meer of
wat uit de schaarse pompen nog komt, kunnen wij niet meer in onze klassiekers en oldtimers gebruiken.
Ik stel duidelijk dat bovenstaande mijn persoonlijke mening is en niet de mening van de club. Ik ben dan
ook nieuwsgierig naar de mening van de clubleden. Ik kan het tenslotte ook helemaal mis hebben.
Mocht u zin hebben om te reageren, dan graag uw email naar rkbrouwer@telenet.be.
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Challenge 2020
Reglement
Vermits TEDG een oldtimer-clubke is voor enthousiastelingen van Engelse auto?s heeft het bestuur
besloten om vereenvoudigingen door te voeren in verband met het toekennen van challengepunten.
Ook willen we de betrokkenheid van de leden met betrekking tot Drivers News een beetje aanwakkeren.
Artikels en verslagen van ritten die gepubliceerd worden in Drivers news zullen beloond worden.
Gelieve ook via de website van TEDG in te schrijven voor een evenement, want dit vergemakkelijkt het
invullen van de challengepunten.
Hierbij het overzicht van de te verdienen punten:
Or gan isat or

Deeln em er aan

Au t eu r

Alleen

M eer der e

M eer daags even t
(alleen )

M eer daags even t
(m eer der e)

25 punten

18 punten pp

40 punten

30 punten pp

Pr aat avon d

Dagr it

M eer daagse t ou r

5 punten

15 punten

25 punten

Ar t ik el Dr iver s New s
5 punten
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Nieuwe leden
Wim Bielars

MGF 1999

Mark Keuleers

Jaguar XJS 1978
Daimler 1982
Jaguar XJ40
Rover Mini 1994

Ronald de Heer

Rolls Royce Silver Cloud 1963
Rolls Royce Corniche fhc 1976
Jaguar F-type 2014
Jaguar XF 2014

Bart van Reusel

Mini ijscar

Paul Verellen

Ford Anglia 105 E sport 1960

Dave Budenaers

Triumph TR6 1973

Bonnie van Remoorter

Mini 2015

Jan van den Eynden

MG Midget 1500 1979

Johan Peeters

Aston Martin DB7 1995
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Allerlei
FACEBOOK

Wij hebben op facebook een groep aangemaakt (https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) voor de
leden van de club. Deze kan gebruikt worden voor de aankondiging van evenementen.
Je kan hier zelf ook dingen opzetten over bv andere ritten waar je aan deelneemt en vragen wie er
meerijdt of andere zaken, zolang ze maar enigszins club gerelateerd zijn.
Jullie kunnen zelf ook foto?s uploaden van ritten die je zelf meegereden hebt. Dit is een mooie aanvulling
van de fotopagina op de site.
Als je dus zelf een facebook account hebt, ga dan even naar de pagina
(https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) en stuur een leden-verzoek. Van zodra wij die goedgekeurd
hebben kunnen jullie van deze groep gebruik maken. Tedg gaat dus mee met zijn tijd hé

CLUBBLAD

Rob Brouwer is onze redactieverantwoordelijke. Artikels voor het boekje zijn steeds welkom, dus gelieve
deze naar redactie@tedg.be door te mailen en dit voor de 15de van elke trimester (15/3, 15/6,15/9,15/12):
dus allen snel pen en papier( = pc) en schrijven maar, ook foto?s zijn welkom!! - Aan alle organisatoren: ten
laatste een maand na evenement, graag de deelnemerslijst naar Min doorsturen voor de challenge.
- Ivm inschrijvingen en betalingen: graag duidelijk lidnummer, naam, rit en aantal personen vermelden.
- Nog ivm inschrijvingen: graag voor evenementen inschrijven via de w ebsit e, dat spaart veel werk bij het
invullen van de challenge.
Met vriendelijke oldtimergroeten
Min Gijselings
Secr. TEDG
0478/266 557
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Adverteerders
Zin om te adverteren in DRIVERS NEWS ? Aarzel zeker niet en neem contact met ons op !!
-

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

De nieuwe website
Zo rond begin april wordt de nieuwe website on-line gezet. De nieuwe website is zodanig ontworpen dat
u op uw gemak met de Ipad op schoot, voor het belangrijkste nieuws eenvoudig naar beneden kunt
scrollen. Heeft u geen Ipad, maar maakt u gebruik van een computer of laptop, dan kunt u op een
traditionele manier op de tabs klikken.

De ledeninformatie
Voor het inzien van de ledeninformatie moet u inloggen. De inlogcode is een combinatie van uw
emailadres en het aan u verstrekte password.
De ledeninformatie kan aangevuld worden met foto's van uw klassieke auto of auto's. Deze informatie
ontbreekt in de meeste gevallen en het zou de website verfraaien als u de moeite neemt een aantal
mooie foto's van uw wagen(s) te nemen en die aan ons, graag met toevoeging van naam en lidnummer,
op te sturen. Wij zullen er dan voor zorgen dat de foto's op een juiste wijze zullen worden ingevoegd.

Link naar facebook
Vanuit de website kunt u linken naar de facebookpagina van de TEDG. Facebook kan vanaf heden ook
gebruikt worden als technische vraagbaak.
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AG
ENDA2020
januari 2020
3

Betaling lidgeld, euro 45,- op rekening KBC: BE17 7370 2965 0721

7

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

26

Bezoek aan Roma

februari 2020
4

Praatavond en ALV in Aeroclub Brasschaat

16

Afternoon Tea Keienhof te Kalmthout

maart 2020
3

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

6-8

Antwerp Classic Salon in Antwerp Expo (Erik Goorden)

april 2020
7

Praatavond in Aeroclub Brasschaat AFGELAST

13

Paasmaandagrit (Peter Verbrugge) AFGELAST

mei 2020

30

1

Elite Reclame Rally in Schilde AFGELAST

3

Vikingentocht (Roland) AFGELAST

5

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

?

Vikingentocht AFGELAST, MOGELIJK OP ANDERE DATUM
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juni 2020
2

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

5+6

Coppa Classic Tour

14

BBQ (Eric De Wever)

28

Hollandtour (Ron)

juli 2020
7

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

5 of 12

Vossentocht (Tor)

17 - 27

Reis naar UK

augustus 2020
4

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

23

Saillability in Mol (Erik Goorden)

30

Ladiesrit (Linda & Gerda)

september 2020
1

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

17 - 20

Nuvolari Italië

25 - 27

Six Hours of Spa (Peter Verbrugge)

oktober 2020
6

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

18

End of Season rit (Eric De Backker)

november 2020
3

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

7

Halloweenrit (Ronny)

december 2020
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