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KBC: BE17 7370 2965 0721

Website
www.tedg.be

Drivers News

Optimisme: ik heb een lekke band, ’t is niet erg, alleen de onderkant staat plat!
plat

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 € 2,00 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
den 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 rond 31 maart,
30 juni, 30 september
eptember en 27 december

Redactie
Nu Steven afscheid genomen als redacteur, een taak die hij voor enkele jaren plots overnam tengevolge
van het overlijden van Jan Van der Steen, wil ik hem namens mezelf en het bestuur bedanken voor het
geleverde werk. Het is niet gemakkelijk om dit zo maar eventjes te gaan opvolgen.
Jan, clubfotograaf en schrijver vanaf (bijna) het eerste uur, heeft jaren informatie verzameld over allerlei
evenementen en auto’s, de ene al specifieker dan de andere. Hierdoor kon hij steeds putten uit vele
bronnen om ons gegeerd clubblad toch met de nodige informatie, grapjes en veel meer te vullen.
Ook Steven deed dit op een leuke wijze, dat we af en toe een nieuwe omslag te zien kregen is door zijn
toedoen gerealiseerd. Hierdoor had hij het bijkomend voordeel hieruit vragen voor de jaarlijkse kwis te
kunnen kiezen.
Bij deze nodig ik elk clublid uit om een paar lijntjes of artikels te bezorgen, zodat die ervaring ook met
anderen kan gedeeld worden.
Het blijft uiteraard de bedoeling om de vaste rubrieken te behouden, waaronder de clubagenda, maar ook
uit te breiden met evenementen van andere organisaties, cq clubs die ons al dan niet on- of rechtstreeks
uitnodigen.
Ik ga trachten van elke praatavond een korte samenvatting mee te geven via dit blad, hiermee weten de
afwezigen zich dan ook min of meer geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen onze vereniging.
Aangezien ik na het heengaan van Jan zowat zijn taak als clubfotograaf had overgenomen, zullen we
behalve op de web site, (WWW.TEDG.BE) ook wat meer foto’s laten verschijnen. Hou er wel rekening mee
dat ze in het clubblad enkel in Wit Zwart zijn, voor kleuren kan je altijd op de website terecht. Wisten jullie
dat je die kan downloaden en in je eigen bestand zetten en daarna desgewenst kan laten afdrukken? Wil je
echter de beste kwaliteit vraag dan het origineel op, dit is meestal een groter bestand. Probeer een zo goed
mogelijke omschrijving te geven van de gewenste foto, zoals album naam en datum, image nummer; dit
krijg je te zien na het uitvergroten; links onder. Ik zorg er dan wel voor dat je deze per mail krijgt. In geval er
meerdere aanvragen komen, kan ik overwegen om ze voor iedereen samen te laten afdrukken. We hebben
ook een adverteerder die dit kan verzorgen.
Adverteerders en Sponsors: bij dezen onze hartelijke dank voor jullie bijdrage, zonder uw steun zou het
moeilijk zijn om dit clubblad in deze vorm te behouden.
Triumphantelijke groeten,
Paul
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Praatavond Januari
De voorzitter opent met de melding dat men een nieuwe redacteur zoekt, Steven houdt het ermee op
wegens te drukke professionele agenda.
Hij schuift het voorstel naar voren om de winnaar van een rit een artikel te laten schrijven voor het clubblad,
c.q. web site.
Vervolgens schetst hij een kort overzicht van de komende activiteiten: Antwerpse beurs, leden met rood
club hemd of shirt krijgen 10€ entree geld terug
De challenge is intussen opgemaakt en niet meer zichtbaar voor de leden. Hetzelfde geld voor de Jan van
der Steen “die nooit een Vikingtocht zal winnen” trofee
Het bezoek aan autoglaskliniek, afspraak Wommelgem 08.15 vertrek 08.30 uur, rond 14.30 krijgen we een
gegidste jenever wandeling in Hasselt
Paasmaandagrit, is nog een vraagteken?
Waalwijkrit 30/06 zou gewijzigd worden.
BRCS (British Roadster Club Saarbrücken) heeft een Highland games waarop we uitgenodigd worden,
strijd tussen MG en Triumph
BFOV organiseert wederom een nationale meeting, informatie over omschakeling Old timer statuut is nog
niet rond, meer info zodra alles op punt staat.
Lidgelden blijven op 35 te storten op de clubrekening.
Afsluitend met de rondvraag:
Hierbij stellen zich 2 personen voor (als team) om de redactie te verzorgen.
Zelf heb ik dit per mail gedaan.
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Praatavond Februari
Na de ALV volgen enkele klassiekers:
Steven blijft de website beheren, bij zijn afscheid als redacteur geeft hij aan dat de challenge berekend is,
dat elk lid na inloggen zijn eigen score kan zien, eventuele fouten of vergetelheden kunnen aan hem
doorgemaild worden, voor 13/02 zodat de definitieve uitslag kan opgesteld worden.
De trofee, evenals de Jan Vandersteen schaal, worden tijdens het drivers diner op 16/02 uitgereikt.
Vanaf 19/02 zullen voor de leden vrije toegangskaarten voor het Antwerp classic salon ter beschikking zijn
aan de desk van Huis Baeyens, Autolei in Wommelgem, uiteraard dient de dress code van “rood hemd of
shirt” op de beurs gerespecteerd te worden.
Leden worden eveneens uitgenodigd op de persconferentie voorafgaand aan het salon.
Het clublokaal wordt definitief “Den Moor”, wegens overname van Taverne Michel.
Afgesloten wordt er zoals gebruikelijk met de rondvraag, waarbij o.a. de nieuwe Kastelentocht in
Brasschaat (KTA) onder de aandacht komt en de Paasmaandagrit richting Limburg gaat.

7|Drivers News 90

Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING TEDG dd.
05.02.2013
Aanwezigen:
Bestuur:

David Smit, voorzitter
Pascal Quirijnen, ondervoorzitter
Eric de Wever, evenementencoördinator
Steven Meeussen, redacteur
Min Gijselings, secretaresse en penningmeester ad interim
Totaal aantal aanwezige leden met stemrecht: 47

=================================================================
Notulen van de Algemene Ledenvergadering:
1) Verwelkoming door de voorzitter, met de melding dat het lidgeld voor 2013 niet verhoogd is.
Het blijft 35€ voor 2013.
2) De secretaresse telt de aanwezige leden, laat de leden tekenen op de aanwezigheidslijst.
3) De ondervoorzitter overloopt het verslag van vorige ALV. De leden hebben hieromtrent geen
opmerkingen.
4) De penningmeester ad interim overloopt de jaarrekening, de balans, het kasboek 2012 en licht
toe waar nodig is.
Twee leden zijnde Eric Ronne en Tony Van Baelen voeren een controle uit over de boeken en
geven hun goedkeuring over de balans 2012.
Uitgaven: 9.249€
Ontvangsten 11.319€ (verhoging ten opzichte van 2011 door o.a. 500€ aan prijzen op de
beurs van Antwerpen & Mechelen, een extra opbrengst van 250€ door een veiling van
oldtimersboeken en een groot aantal nieuwe leden)
Jaarrekening 2012 wordt afgesloten met positief saldo.
Activa: zijnde voorraden clubartikelen, roerende goederen en bankrekening
Passiva (schulden): geen
5) Begroting 2013:
Inkomsten (lidgelden/advertenties/activiteiten/clubartikelen) en uitgaven (drivers
news/website/werkingskosten/beurzen/huren/aankoop aanhangwagens) lopen gelijk,
rekening houdende met een ingebouwde reserve.
6) Herverkiezing bestuursleden:
de voorzitter David Smits is herverkiesbaar en wordt onder applaus aanvaard voor een
volgende termijn
de secretaresse Min Gijselings is herverkiesbaar en wordt onder applaus aanvaard voor een
volgende termijn.
De evenementen coördinator is herverkiesbaar en wordt onder applaus aanvaard voor een
volgende termijn.
Verkiezing van nieuwe penningmeester: 1 kandidatuur binnengekomen: Luc Faes, deze wordt
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ook onder applaus aanvaard voor een termijn van 2 jaar
Verkiezing van een nieuwe redacteur: 2 kandidaturen zijn binnengekomen: Eds Albers en Paul
Everaert: er wordt gestemd en Paul Everaert haalt met ruime voorsprong de kandidatuur van
redacteur binnen. Ook hij wordt onder applaus aanvaard voor een termijn van 2 jaar.

7) Décharge van de bestuursleden:
Na controle van de rekeningen, kasboek en balans wordt er door de leden Eric Ronne en Tony
Van Baelen goedkeuring gegeven en voor akkoord getekend. Vervolgens wordt er volledige
décharge gegeven aan het bestuur zonder enig voorbehoud.
8) Slot
De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en hun inzet in het afgelopen jaar en
sluit officieel de algemene TEDG ledenvergadering van 05.02.2013.

Belangrijk bericht vanwege de Evenementencoordinator (Eric) aan
organisatoren: Beslissing in de bestuursvergadering van 03/02/2013
Dagevenementen: inschrijvingen afsluiten 7 dagen voor het evenement: alleen diegenen die betaald
hebben kunnen meedoen. Bij annulatie : geen geld terug
Bij beperkt aantal deelnemers wordt de volgorde van betaling in acht genomen, dus volgorde van betaling
is volgorde deelname.
Voor de meerdaagse evenementen: de voorschotten voor zulke evenementen dienen verplicht via de
clubrekening te lopen. Het saldo kan maar moet niet via de clubrekening te gebeuren = keuze van de
organisator.
Een afrekeningsblad per evenement (ééndags of meerdaags) dient naar de evenementen coördinator te
worden gestuurd, die dan op zijn beurt de penningmeester opdracht geeft om voorschotten te betalen.
Iedere organisator is vrij om inhoud van zijn evenement naar zijn opinie te organiseren
Een voorstel van Min om een rally niet te belastend te maken:
ontbijt + middag: slechts 1 rit tussen 10 en 15u dan afsluiten met prijsuitreiking en mogelijkheid om te
blijven eten (zeker geen verplichting)
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Praatavond Maart
De voorzitter verontschuldigt Pascal, die zoals velen de griep te pakken heeft.
Hij opent de vergadering en blikt terug op een aantal succesvolle activiteiten
- Op onze Drivers Dinner telden wij 75 leden, die weer gesmuld hebben van al dat lekkers dat
Stanny bereid heeft
- De uitstap naar Hasselt met een bezoek aan de autoglaskliniek en aan het jenevermuseum was
ook succesrijk.
- De Oldtimersbeurs in Antwerpen was weer een groot succes. Heel veel leden hebben de beurs
bezocht en konden genieten van een gratis inkomkaart. Verder hebben wij weer verschillende
nieuwe leden mogen verwelkomen.
Aan eten en drinken was er geen tekort, integendeel. Hiervoor onze dank aan alle bereidwillige
vrouwenhanden! Ook heel veel dank aan allen die geholpen hebben om onze aanwezigheid op de
beurs tot een succes te maken. “Together we are strong”.
Volgend jaar nog meer “rode hemden” op de beurs!!!!
Komende TEDG evenementen:
9/3 bezoek Dossin kazerne in Mechelen onder leiding van Elly en Paul.
01/04: Paasmaandagrit in Limburg/Haspengouw olv van Eric Kinat en Eric De Wever
12/05: Vikingentocht olv Eric De Wever en Patrick de Lathouwer
Andere evenementen:
16/03 eerste clubavond van BFOV in Autoworld Brussel
16 en 17 maart : beurs in Rosmalen
21/4 Bloesemrit ingericht door TR club
28/4 Kastelentocht KTA Kapellen.
Wanneer er bij de sponsors iets wordt aangekocht wordt gevraagd om je lidkaart te laten zien. Bij
sommigen kan dit nog een korting opleveren!
Rondvraag:
Vraag naar oldtimers voor een huwelijksplechtigheid (Eddy Reno contacteren).
Mag dit wel gebeuren met een O-plaat?
1 mei: Elite Oldtimersrally in Schilde: op website kijken om in te schrjven
BBQ van 9/6: Roland zal een ritje voorbereiden en verschillende dames zullen zorgen voor de
nodige groentjes. Dit jaar zal Dave het damesteam versterken.
Cursus navigatietechniek wordt gegeven in St Truiden op 24 maart 2013 (zie nieuwsbrief)
Er wordt gevraagd naar een lijst van de sponsors die eventueel kortingen gegeven. Zullen het
proberen uit te zoeken.
Einde vergadering rond 23u30
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CLUBSHOP
Kleding in voorraad
Fleece (1)

Verkoopprijs
rood/grijs korte sluiting
lange
rood
mouwen
korte
rood
mouwen
korte
rood
mouwen
korte
blauw
mouwen

Hemd (1)
Polo (1)
Polo (8)
Polo (5)

xxlarge

€

30,00

xlarge

€

30,00

medium €

16,00

large

€

16,00

large

€

16,00

€

35,00

Kleding op bestelling, inclusief clublogo
Fleece Cross/frisbee

rood

Hemd heren boule/dart

rood

lang / kort

€

30,00

Hemd dames rowing/arrow

rood

lang / kort

€

30,00

Polo lange mouw surf

rood

€

25,00

Polo korte mouw surf

rood

€

17,00

Polo lange mouw dames surf

rood

€

25,00

Polo korte mouw dames surf

rood

€

17,00

Sleutelhanger met lampje

€

6,00

Stoffen badge met clublogo

€

2,50

Plastieke sticker met clublogo

€

1,00

Balpen Tedg

€

1,00

Metalen badge met clublogo

€

10,00

Pin met clublogo

€

4,00

Cadeaubox met clublogo

€

15,00

Rechthoekige regenscherm rood

€

15,00

Allerlei

In verband met de clubkleding zal in de toekomst alleen nog op bestelling worden gewerkt.
Er kan gekozen worden uit een catalogus, ook andere modellen dan in de lijst hierboven.
De hoofdkleur van onze club is rood, maar blauw is eventueel ook toegelaten..
4 x per jaar kan kleding besteld worden nl. tijdens de beurs in Antwerpen, tijdens de praatavond
van juni en september en tijdens de beurs in Mechelen
Clubshopverantwoordelijke
Min Gijselings
0478/266 557
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Antwerp Classic Salon 2013
Een drukke bedoening voor jong en oud.
Onze clubstand bemand voor en achter de schermen.
Misschien volgende keer wat Engelse muziek?
Sfeer was er zeker genoeg, ook bij het ontmantelen op
zondagavond.
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Programma of uitnodigingen van niet TEDG organisatie's
Zie ook:
Wanneer

tot Omschrijving

www.oldtimerweb.be
Kosten pp

19/04/13 21/04/13 Highland games
225
21/04/13
TR & Spitfire bloesemrit
21/04/13
Randonnée du grand Wavre
25
21/04/13
Brabanttour Campina-Kampina
67,5 Team
27/04/13 28/04/13 Ing Ardenne Roads (Rally pas verplicht) 1.245 Team
28/04/13
KTA Kastelentocht
01/05/13
Elite Reklaam
40
4/05/13
Arocaan
12/05/13
Acro's rit
19/05/13
Nationale Meeting BFOV
26/05/13
3de Wuustwezelse Old timer meeting
31/05/13 2/06/13 60 jaar TR2
2/06/13
Antwerp Metropool Classic Cabriotoer
9/06/13
Coppa classic
16/06/13
Zommerrit
23/06/13
Mystic Sundays
29/06/13 30/06/13 Historic Car Festival
14/07/13
Kastelen tocht
4/08/13
Een rondje rond Halla
15/08/13
Maneblusser Classic
1/09/13
Taxandria
30/08/13
2de pachthofrit (avond)
21/09/13
Memorial Gilbert Stapelaere
22/09/13 27/09/13 Luik Rome Luik
19/10/13 20/10/13 Dreamcar
19/10/13
6 uren van de Noorderkempen
11/11/13
Herfstrit

WAAR
Haltern an See
(D)
Gingelom
Bierges
Mol
Spa
Brasschaat
Schilde

15 team

Malle
Putte Mechelen
Zolder
10
Wuustwezel
250 Jabbeke
20 team
Boechout
Malle
45

7.000

Londerzeel
5 Rochefort
Herk de Stad
15 Herne
Mechelen
Turnhout
20 Gijzegem
Antwerpen
Luik
Mechelen

Organisator
BRCS

TR club
Trajectoire
Tourisme
voorkempen
W Govers
MAK HCC
BFOV
WWOM
Altena
Innotech
MAK HCC
MG & Jaguar club
Belg. Triumph Club
Luc Appelmans
MAK HCC
Retro Vrienden
Altena
Classic Events
CRRT
MAK HCC

Allegro Club international to visit Belgium

Dear Sir,
I hope via your club website you may be able to publicise and event our club is holding which may be of
interest to members of your club. You have a great interest in British cars and i am pleased to announce
that between 7th and 10May examples of a Great British motoring icon will be visiting Belgium.
Yes, the Austin Allegro is 40 years old in May and to celebrate we are doing a commemorative run
between the 2 factories they were built at, Longbridge in Birmingham UK and Seneffe in Belgium, about
40km south of Brussels. We will be in the town on the morning of Wednesday 8th May and we are hoping
to meet former factory employees and anyone who has an interest in these cars. We will have various
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examples, saloon, estate and various series of cars through production including an example actually built
in Seneffe and we are hoping to get publicity from the local radio and TV companies too.
This is an exciting event for us and we are keen to involve other local car groups and enthusiasts,
especially when they have an interest in English cars too. If you have any members in that part of the
country please inform them of our visit and we will look forward to meeting them on the day. The factory
site is just south of the town of Seneffe on the N27, just over the canal bridge and we will aim to be there
10.30 - 11am on the day
Many thanks
Chris Williamson
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Porsche 911 wordt 50 of Nine Eleven eens anders bekeken.
In september 1963 stond hij als "Typ 901" onder de spots op het
Salon van Frankfurt. Vandaag is de Porsche 911 nog steeds de
referentie bij liefhebbers van sportwagens. Tot vandaag werden er
ruim 820.000 exemplaren gebouwd wat de 911 tot een
onmiskenbare commerciële "succes story" maakt.
Voor elke van de 7 generaties 911 die werden gebouwd, vonden de
ingenieurs de wagen quasi telkens opnieuw uit. De 911 is niet enkel
een auto voor straatgebruik, hij is en was ook erg actief in de
racerij. Ruim twee derde van de zeges die Porsches door de jaren
heen behaalden zijn voor rekening van de 911. Voor de Duitse
constructeur is de 50ste verjaardag van de "nine-eleven" dan ook
het belangrijkste event voor 2013. Er worden diverse evenementen
georganiseerd. De aftrap wordt gegeven met "Retro Classics" in
Stuttgart. Van 7 tot 10 maart zien we in het Porsche-museum een
bijzondere tentoonstelling va 4 uitzonderlijke wagens. Er is de 911
Turbo 3.0 (een voorserie uit 1973, een studiemodel van de 911
Turbo Cabriolet van 1981 en de homologatieversie van de 911 GT1
uit 1997. Tot slot is er ook de 754 "T7", een koetswerkoefening van
de hand van Ferdinand Alexander "Bützi" Porsche uit 1959. Deze concept was de voorbode van de 911. In
het Porsche-museum volgt ook nog een bijzondere tentoonstelling van 4 juni tot 29 september die helemaal
gewijd is aan de geschiedenis en de ontwikkeling van de 911. Het uitgeversteam "Edition Porsche Museum"
geeft deze lente ook een verjaardageditie uit met als titel "911 x 911".

Antwerp Classic Salon 2013
Thema Porsche 911 50 jaar
PORSCHE 911, 50 YEARS FASCINATION RACING HISTORY
De Porsche 911 is reeds 50 jaar lang (1963-2013) voor velen dé sportwagen bij uitstek!
Een preview op zijn jubileumjaar, waarbij ook de nadruk zal gelegd worden op de succesvolle
autosporthistorie van dit ikoon uit Zuffenhausen, is binnenkort te zien op het Antwerp Classic Salon van 1
tot en met 3 maart 2013.
Tijdens de IAA in Frankfurt - in de herfst van 1963 - stelt Porsche de opvolger van de 356 voor, onder het
typenummer 901.
Peugeot - die het alleenrecht had op het gebruik van een 0 in het midden van de driecijferige typeaanduiding
- protesteerde echter tegen het gebruik van dit typenummer, waardoor Porsche zijn benaming wijzigde van
901 naar 911.
In 1964 liep de eerste Porsche 911 van de band. Sedert dan werden meer dan 700.000 “neunelfer”
geproduceerd.
Inmiddels is Porsche toe aan de 7’de generatie van de 911 en nog steeds is de klassieke vorm van het
oorspronkelijke model hierin te herkennen.
Het design van de 911 is van de de hand van Ferdinand Alexander Porsche, de kleinzoon van Ferdinand
Porsche.
Ferdinand Alexander, ook wel “Butzi” genoemd, had in 1962 de leiding van Porsche Designstudio’s
overgenomen en maakte met zijn eerste nieuwe model meteen wereldwijd furore.
Snel na de introductie van de 911 had Porsche sportieve plannen met deze wagen. Drie maanden na de start
van de serieproductie, op 1 januari 1965, werd de Porsche 911 als Grand Tourisme gehomologeerd. Enkele
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dagen later startten huiscoureur Herbert Linge en ingenieur Peter Falk in de Rally van Monte Carlo en
eindigden meteen als vijfde.
Ook op circuit werd de Porsche 911 de té kloppen auto. Met versies als de 911 Carrera RSR en de 935 - een
evolutie op basis van de 911 Turbo - maakte de 911 zich in de autosport onsterfelijk en staat hij geboekt als
de meest succesvolle racewagen aller tijden.
Voetnoot van de redactie:
Het is natuurlijk geen Engelse auto, maar dit stukje geschiedenis vind ik wel passen in ons blad en bovendien is de
ste
Austin Alegro ook 40 jaar en Aston Martin viert zijn 100 verjaardag! Hierover later meer.

Hermano
junior
Trai teur - Vishandel
Stanny Jacobs
Theo Verellenlaan 27 - 2990 Gooreind
hermano-jr@skynet.be
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Hallo iedereen,
We hebben weer eens een nieuwe locatie voor de opslag van onze club stand.
Hier komen ook de bekers en prijzen die TEDG de afgelopen jaren hebben gewonnen te staan.
Jammer genoeg was de toegang niet breed genoeg om de aanhangwagen naar binnen te rijden.
Op de praatavond van 02 oktober was er een lid die nog een kantelpoort had staan, tweede maal jammer,
want te breed.
Volgens Eric Ronne geen probleem hij zou die wel inkorten. Op 4
oktober is die in Wommelgem opgehaald en bij BBC gebracht. Op
13 oktober zouden we die dan plaatsen.
Maar dat inkorten was niet zo simpel, dan maar eens alles
afstemmen met Eric de Wever in Merksem. Dan toch maar een
houten poort in elkaar knutselen en op zondagmiddag hangt ze
erin. Even uitblazen en de foto’s tussendoor op een rijtje zetten.
Peter Verbrugge
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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

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
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Paasmaandagrit 1 april 2013
Beste vrienden,
Bij deze nodig ik U allen uit op onze veelbelovende
paasmaandagrit!!
Het vertrek is voorzien in het kasteel van Hélécine, rue Armand
Dewolf 2 in Hélécine, afrit 26 E40.
Daar verwachten wij U tussen 8u30 en 9 u om samen een
uitgebreid ontbijt te genieten en te vertrekken omstreeks 10 uur.
De wegen zullen ons lijden door het groene fleurige haspengouw
waar we tussen de bloesems en kastelen zullen vertoeven.
Een middagstop is voorzien op een kasteel waar U op eigen
initiatief uw middagmaal kan nemen.
In de namiddag worden wij terug verwacht op onze vertrekplaats voor koffie en gebak.
Dit alles aan een democratische prijs van 16 Euro per persoon.
Niet leden betalen 20 €/pers

Betalingen moeten gebeuren voor 24 maart op clubrekening BE17737029650721 met vermelding van
evenement / lidnummer /naam / aantal personen.

Tot dan

Erik Kinat
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Inschrijvingsformulier Paasmaandagrit:

Naam en Voornaam :………………………………………………………………………………………

Straat + Nr :………………………………………………………………………………………………….

Postcode + Gemeente :…………………………………………………………………………………….

Telefoon :…………………………………………………………………………………………………….

Email (belangrijk) :…………………………………………………………………………………………

Voertuig merk en type :……………………………………………………………………………………

Bouwjaar :…………………………………………………………………………………………………...

Nummerplaat :………………………………………………………………………………………………

De inschrijving is pas geldig wanneer het geld op de clubrekening gestort is en dit voor 24 maart.
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Onderhoud en herstellingen van alle merken
Alle autobenodigdheden en onderhoudsproducten
Sparco race- en kartingkledij,zetels en helmen.
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Een anoniem clublid (zonder zijn DeLorean nvdr):

Wat begon met een olielek!

In de loop van vorig jaar had ik al gemerkt dat er af en toe wat olie, onderaan het carter hing. Na een tijdje
viel er wel eens wat af, maar zolang het niet te erg werd… Jullie begrijpen wat ik bedoel?!
Nu hebben we vorig jaar met een(andere) club, waar we ook lid van zijn, een trip gemaakt naar Perpignan
(Fr.) in 5 dagen. Je kunt denken dat we in de loop van de rit(ten) aan de achterkant van de wagen
konden merken dat er wel ergens olie drupte.
Even meedenken (of je fantasie laten werken helpt ook!), als je zolang rijdt (dagelijks ong. 350km) wordt de
olie in je motor dunner. Het lekt dan ook wat meer, d.w.z. de “lekken” vielen eraf, maar door het rijden werd
dit dan “verneveld” en achteraan terug tegen de auto “gezogen” in de slipstream. Nu moet je niet denken
dat ik dit laatste woord gebruik om te laten zien dat ik ook Engels ken. Niets is minder waar, maar ik trek
mijn plan! Dus de ganse D achteraan vol met spatjes olie. Ik nam mij voor, zo gauw we thuis waren, dit
probleem aan te pakken.
Voor ik er uiteindelijk aan begon, toch even advies inwinnen bij een hogere instantie. Dan bedoel ik niet
GOD, als scheelt het niet veel als het over ons aller D gaat, maar Ed natuurlijk.
Hij verwittigde mij dat de moer die ik eerst moest zien los te krijgen, de nodige problemen “kon” opleveren.
Wat heb ik daar nog wel eens aan terug gedacht, zeg.
Laat ons beginnen bij het begin. Om wat “makkelijker” bij de poulie te kunnen, heb ik de uitlaat eraf
gehaald, de V-snaren ook en om de borgmoer (en borgen doet dat ding wel!) los te kunnen maken, haal je
ook de starter eraf, zodat je via het kroonwiel de motor kan blokkeren.
Hiervoor had ik een hulpstuk gemaakt om enkele tanden gelijk te kunnen vastzetten.
Tot zover niet te veel problemen. Al kon het wel makkelijker, maar dan moet je al een compressor en een
slagsleutel hebben. Zo van het soort waarmee men wielmoeren los en vast zet. Maar goed, dat had ik dus
niet bij de hand en mogelijk heb je daar niet genoeg ruimte voor (bumper)!
Via een kameraad, die in een garage werkt, een sleutel nr.36 geleend met
bijhorend verlengstuk. Dus “professioneel” gereedschap! Maar wat had je
gedacht, muurvast zat dat ding. Zo snel geef ik niet op, dus een buisje erop
(ong.1,5m.)en dan moest het wel lukken. Even in de handen spuwen en een
goede aanloop (dit laatste is een dichterlijke vrijheid die je mag vergeten) en de
nodige kracht, kreeg ik de buis op mijn hoofd. Gelukkig droeg ik een degelijke pet die de slag een beetje
verzachte, met dat kon niet beletten dat ik op mijn achterste achter de wagen zat. Het vierkant blokje van
het verloopstuk was afgebroken. Dit was het normale formaat van ong. 12.5mm
(of is het ½ inch?). Feit is dat het ding te zwak bleek voor dit werk(je). Met
hangende pootjes mijn (ex) ☺ kameraad verteld van het stukmaken van zijn
gereedschap (niet dubbelzinnig bedoeld!), maar gelukkig bleek dit geen ramp
en is alles netjes opgelost. Nu heb ik ook nog een andere kameraad (fijn dat ik
er meer dan één heb!) die gelukkig een zwaarder type sleutel, met bijhorend
verloopstuk heeft.
Door mijn vorige ervaring slimmer geworden, ben ik begonnen met de bewuste moer eerst op te warmen.
Dan de sleutel erop, verloopstuk, buis en trekken maar tot alles langzaam maar zeker bewoog en ditmaal
op een normale manier, zonder builen! Eens los kwam de moer er vlot af. Normaal schuift dan de “poulie”
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er via een spiebaan recht af. Deze dus niet, hij “wiebelde”, met behulp van enkele schroevendraaiers
kreeg ik het toch klaar. Toen zag ik wat er haperde, het cilindrisch gedeelte van de poulie was gescheurd,
in de spiebaan. Dit is ook de zwakste plaats van zoiets. Ook de meeneem pen had een afgeronde hoek,
wat niet normaal is. Hoe dit kon gebeuren weet ik niet, maar de stukken moesten hersteld worden. Na een
telefoontje naar Ed met de vraag om een vervangstuk, besloot ik om zelf eerst eens rond te kijken. Na enig
speurwerk kwam ik terecht bij een vroegere Renault Alpine dealer. Hij had nog een bruikbare (gebruikte)
liggen die ik voor een zacht prijsje kon hebben. De kleine herstelling die nodig was om er terug een
“nieuwe” van te maken, was voor mij geen probleem. Ieder zijn beroep, niet! Afdraaien, busje opkrimpen,
juist draaien,enz…
Hij past zoals het hoort en met een nieuwe oliekering is alles terug potdicht-, ik bedoel natuurlijk olie-! De
V-snaren er terug op gezet, uitlaat, starter, … En we kunnen terug aan het nieuwe seizoen beginnen.
Ook mijn oude (kapotte poulie) is ondertussen terug hersteld, alleen moet de spiebaan opnieuw verder
gestoken worden. Dan heb ik een reserve, al hoop ik dat het ganse “spul”niet direct meer uit elkaar hoeft.
Na dit verhaal begrijp je toch waarom?!

Hartelijke groeten van jullie clubgenoten,
V&B
Even enkele verklaringen voor sommige gebruikte namen, woorden en/of letters:
D = DeLorean
Ed = kameraad en verdeler van alle zaken i.v.m. DeLorean, voor West Europa.
Poulie (sorry voor deze “mooie” Vlaamse benaming). Het belangrijkste is dat je begrijpt wat ik bedoel.
Wat wiebelen en spiebanen betreft, hierover kan je best een “technisch” onderlegd iemand “consulteren”.

Weetjes:
Na het treinincident in Geraardsbergen werd er verteld dat er wel 7.000 reizigers per dag het station
aandoen en hiervoor komen er 200 treinen in dezelfde tijdspanne, volgens mijn rekenmachientje zijn dat
dus 35 reizigers gemiddeld per trein, goed voor het milieu en openbaar vervoer zou ik zeggen!
Dat er vorig jaar maar liefst 99 verschillende leden deelnamen of aanwezig waren op een TEDG
evenement.
We al voorbij lid nummer 500 zitten.
In het leven van een man zijn er vier belangrijke perioden:
Wanneer hij in Sinterklaas gelooft, wanneer hij niet meer in Sinterklaas gelooft, wanneer hij Sinterklaas is
en tenslotte wanneer hij meer en meer op Sinterklaas gaat lijken.
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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
Tel. 03 633 23 32
Fax. 03 633 22 23
Email: info@dehert-quirynen.be
Ploegsebaan 37
2930 Brasschaat
www.dehert-quirynen.be

Autobekleding
Wyns
Herstellingen of vernieuwen
van interieur & exterieur
bekledingen voor
alle voertuigen

auto
boot
moto
...

www.autobekledingwyns.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
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Dossin Kazerne Mechelen 2013
Een regenachtige mistige dag was ideaal voor ons bezoek aan dit Memoriaal.
Voor onze twee gidsen waren er niet genoeg TEDGers ingeschreven, zaterdag misschien niet geschikt,
geen interesse voor het onderwerp, wie zal het zeggen, maar geen nood de twee groepen werden
aangevuld met een aantal enthousiaste vrienden en collega’s.
Na de gezamenlijke introductiefilm gingen de twee groepen elk met hun gids op pad.
Onze groep steeg meteen naar de hoogste verdieping. Terwijl de tweede op de eerste verdieping van start
ging. De oude kazerne Dossin lag aan onze voeten.
We vernamen dat de bouw dateert van in 1756 met Maria Theresia van Oostenrijk als opdrachtgever. Het
heette dan ook aanvankelijk ‘Hof van Habsburg’ en diende vroeger als infanteriekazerne. Later werd het
een opslagruimte en pas in 1936 kreeg het gebouw de naam Kazerne Dossin, voluit Kazerne Dossin de
Saint-Georges, genoemd naar luitenant-generaal Baron Dossin de Saint-Georges.
Eind juli 1942 werd Kazerne Dossin ingericht als verzamel- en doorgangskamp voor Joden en zigeuners.
De kazerne was voor dit doel ideaal gelegen tussen Brussel en Antwerpen, waar 90 procent van de Joden
woonden. Naast de kazerne liep vroeger een goederenspoorweg zodat de gevangenen direct via een
loopbrug en ongezien voor de overkant naar de goederenwagons konden worden geleid.
We genoten nog even van het prachtige panorama op de stad Mechelen en daalden terug af naar de
eerste verdieping.
Elke verdieping behandelt een bepaald thema.
De eerste verdieping gaat over de massa, op de tweede verdieping staat het thema angst centraal en de
derde verdieping gaat dieper in over het lot van joden en zigeuners. Geregeld zagen we ook onze andere
groep aandachtig luisteren naar hun gids.
Vanuit Mechelen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 25.482 Joden en 351 zigeuners naar AuschwitzBirkenau gedeporteerd. Van hen keerden 1.240 personen levend terug. Dit is minder dan 5% van het
aantal mensen dat in de kazerne terecht kwam.
Confronterend was dan ook de enorme muur met van elke
gedeporteerde een zwart-wit foto van diegenen die omkwamen en
een sepia foto van diegenen die de gruwel overleefden. Zo werd nog
meer duidelijk dat de meesten het niet hadden overleefd.
Van een aantal gedeporteerden ontbraken nog foto’s maar dankzij
de nabestaanden konden toch nog een aantal foto’s worden
teruggevonden. Ze zullen achteraf op de muur worden bij gekleefd.
De inrichters hadden ook voorgesteld om een aantal ontbrekende
foto’s in te vullen met spiegels, zodat de gezichten van de bezoekers
er werden in weerspiegeld als duiding dat zoiets iedereen zou
kunnen overkomen, maar dat idee ging niet door.
Carl wist nog te vertellen dat hij in de oorlog als klein manneke met zijn vader op het land stond en dat er
een trein voorbijkwam waaruit een paar mensen sprongen om te ontkomen. De wachters begonnen
onmiddellijk te schieten waarop hij en zijn vader in een gracht gesprongen zijn. Of er water in stond heeft
hij ons niet gezegd.
Marleen had een boek bij van een bevriende familie die gedeporteerd was en waarvan ze de foto’s op de
muur heeft teruggevonden.
Iedereen was duidelijk onder de indruk van de vele verhalen en beseften tegelijkertijd dat we bevoorrecht
zijn om in deze tijd te mogen leven en dat discriminatie en rassenhaat van alle tijden zijn.
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Het museum verdient zeker een ereplaats in de Belgische geschiedenis.
Onze gidsen waren heel enthousiaste vertellers en na het bezoek aan het museum was er in het cafetaria
een plaats gereserveerd om de vele verhalen door te spoelen. Het werd een gezellige bedoening.
Achteraf zijn we nog met 17 samen op de Grote Markt iets gaan eten. We hadden het restaurant voor ons
alleen en de sfeer was super gezellig. Er is genoten tot de laatste slok of hap. (Meer foto’s op onze web
site)
Iemand merkte op dat
de TEDG er een heel
gezellige club uitzag met
allemaal supertoffe
mensen en dat het
spijtig was dat ze geen
Engelse wagen bezaten.
Maar wat niet is kan nog
komen.
Dat mag toch ook eens
gezegd worden!
Elly
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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.
Te koop:
Originele IRVIN jas maat 44 (groot model) Nieuwstaat
Nieuwprijs +- 900€
Prijs o.t.k.
Tel 0478 224623
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Dakdragers - Bedrijfswageninrichtingen

www.vanoersgroup.eu
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NATIONALE MEETING 2013

Uitnodiging

Het verheugt ons u te mogen uitnodigen om deel te nemen aan de nationale meeting 2013, waar wij
onze 25ste verjaardag zullen vieren.
Datum – Plaats - Uur
Zondag 19 mei 2013
Circuit de Zolder - Terlaemen 30 - 3550 Heusden-Zolder. (GPS : N 50 59.743, E 5 15.739)
09.30 - 18.00 uur.
Concept
De nationale meeting staat open voor alle eigenaars van voertuigen van meer dan 25 jaar oud, in
orde met de inschrijving en verzekering, behalve voor voertuigen waar geen inschrijving voor vereist
is en voertuigen die op een aanhangwagen geplaatst worden.
In tegenstelling tot de voorgaande edities zullen er geen toeristische rondritten georganiseerd
worden vanuit verschillende hoeken van het land. De clubs kunnen uiteraard een roadbook
uitstippelen om naar Zolder te komen. De afspraak is dus onmiddellijk ter plaatse in Zolder waar een
ploeg van het circuit u naar de juiste parkeerzone zal begeleiden.
Het is onmogelijk om alle deelnemers te laten rijden op het circuit en dit omwille van
veiligheidsredenen. Het circuit laat slechts 1000 voertuigen toe op de piste en dit per plateau van
maximum 60 voertuigen.
We zullen een aantal parades organiseren op het circuit van Zolder en de BFOV zal een keuze maken
uit de ontvangen inschrijvingen. U kan dus vragen om uitgenodigd te worden om deel te nemen aan
een parade door het desbetreffende vakje aan te kruisen op het inschrijvingsformulier (slechts één
vakje aankruisen aub).
De parades gebeuren aan een lage snelheid en zullen voorafgegaan worden door pacecars.
Iedere parade bestaat uit twee rondes op het circuit.
Om een vlotte organisatie te verzekeren in de paddocks, zullen de voertuigen die uitgenodigd worden
voor een parade zich in een andere paddockzone bevinden dan deze die niet kunnen deelnemen aan
een parade.
Verschillende parades die voorzien worden:
□ Parade Great-Britain : open voor de voertuigen van Britse merken
□ Parade France : open voor de voertuigen van Franse merken
□ Parade Germany : open voor de voertuigen van Duitse merken
□ Parade Italy : open voor de voertuigen van Italiaanse merken
□ Parade USA : open voor de voertuigen van Amerikaanse merken
□ Parade Japan : open voor de voertuigen van Japanse merken
□ Parade Rest of the World : open voor de voertuigen waarvan het land van herkomst hierboven niet
vermeld werd
□ Parade Porsche 911 : open voor voertuigen van het merk Porsche type 911 - 50e verjaardag
□ Parade Pre War : open voor vooroorlogse voertuigen
□ Parade Motorcyles : open voor gemotoriseerde twee-of driewielers
□ Parade UJllitarian : open voor bedrijfsvoertuigen (vrachtauto’s, lichte vrachtwagens, autobus, ...)
□ Parade Military : open voor militaire voertuigen
□ Parade Next Genera�on : open voor voertuigen met eerste inschrijvingsdatum in 1988
□ Parade GT : open voor voertuigen van het type GT
□ Parade VIP : open voor voertuigen die onze VIP-genodigden zullen vervoeren en dit volgens hun
eigen keuze
De BFOV behoudt zich het recht om andere parades te organiseren en dit volgens de ontvangen
inschrijvingen.
De timing van elke parade zal aangekondigd worden vanaf 01.05.2013.
Bevestiging
Vanaf 06.05.2013, zullen we de bevestigingen per post versturen samen met de laatste richtlijnen van
deze onvergetelijke dag en de toegangstickets tot de paddocks.
Aanhangwagens
Er zal een plaats voorzien worden voor het plaatsen van de aanhangwagen die gebruikt worden voor
het vervoeren van uw oldtimer zoals bijvoorbeeld voor de landbouwvoertuigen of prewar cars.
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Diversen
Gelet op het feit dat het circuit van Zolder een maximumcapaciteit heeft, behoudt de BFOV zich het
recht om de inschrijvingen eventueel vroeger dan 22.04.2013 af te sluiten of op het ogenblik dat de
maximumcapaciteit bereikt werd! Dit aantal hang af van het soort voertuigen dat ingeschreven
worden (motorfietsen, vrachtauto’s, auto’s, ...)
Contact
Voor alle bijkomende informatie die niet in deze uitnodiging werd hernomen, verzoeken we u om
contact te nemen met het secretariaat van de BFOV via:
- telefoon 0495 38 98 12 - 0478 32 71 97 (tijdens de kantooruren 09.00 - 18.00 uur)
- fax : 016 53 78 20
- email : sec@bfov-fbva.be
- Website : www.bfov.be
De BFOV.
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Dagje Hasselt
Pascal had ons weten te strikken om eens een dagje Limburg aan te doen.
Onder leiding van een gids zouden we deze hoofdstad gaan verkennen.
Enkele moedigen hadden afgesproken in Wommelgem en anderen pikken onderweg mee in.
Het begon al erg koud en naarmate we Limburg naderden kwam er ook nog sneeuw. Ik had gelukkig op de
Dolomite M&S banden liggen. Wat niet belette dat de achterste richtingsaanwijzers het plots lieten afweten.
(Luc kijkt niet alleen naar de centen maar ook of de wagens voor hem in orde zijn, waarvoor dank, euvel is
intussen al opgelost)
Aangezien we de dag nuttig moesten besteden was er voorafgaand een bezoek aan de glaskliniek
voorzien, zodat we op het warmste moment van de dag de wandeling konden doen.
Hier werden we letterlijk en figuurlijk “warm” onthaald, koffie en thee naar keuze.
Na het gebruikelijke gekeuvel kregen we een technisch verslag over de evolutie van de autoruiten door de
jaren heen, we hadden het geluk dat er een paar wagens (niet de onze) het atelier binnenrolden waar een
ruit moest vervangen worden. Dus deze Live-act werd deskundig in de gaten gehouden. Om de pret ten
top te drijven werden we geïnviteerd om ons eens te laten gaan met een heuse glashamer op een voorruit
(die hamer is niet van glas hé, maar heeft een punt en een mes en wordt ook wel eens een noodhamer
genoemd).
De ene ging zachtjes (zeg maar: een tikje) de ander met een forse dreun te keer, zodat we nu weten waar
de 2 Euro grens ligt. Voor de afwezigen, een put of sterretje kleiner dan 2€ kan hersteld worden, groter
wordt het vervanging.
Tegen de middag en na eerst de auto’s in de ondergrondse gestald te hebben, ging het richting
broodjeszaak, koffie & thee a volonté, (klinkt niet slecht hé) waarna de GIDS ons kwam vervoegen.
Intussen is er ook nog even een Engelse auto gekocht door Luc (niet uit de clubkas)
De temperatuur leek nog wel verder gedaald en de sneeuw bleef maar rondvliegen, dit gepaard met een
ijzige wind waren het geen al te beste plaatsen om halt te houden en uitleg te verschaffen. Toch bleven we
moedig luisteren en snakken naar die JENEVER, we zouden die nu toch eens moeten proeven, het was de
opzet van deze dag.
En ja, de verlossing kwam en we trokken naar binnen. Van een pannenkoek, uiteraard jenever, warme
chocomelk, portootje tot zelfs een coupe ijs!!! Je komt uit de kou en toch ging dit alles vlot naar binnen.
Daarna zijn we dan maar onze wagens gaan opzoeken en weer naar huis. Ik nog steeds zonder achterste
pinkers, maar het was wel de enige Old timer.
Paul
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Tour Clasicos LA MANCHA.
Op uitnodiging van de CCCA - Classic Car Club of Andalucia –mochten wij in maart 2013 deelnemen aan
een 5 daagse tour van Malaga door La Mancha via Cordoba, naar Toledo, doch wel onder voorwaarde
dat we met onze Triumph TR 250 zouden rijden.
Dus werd onze Engelse klassieker uit de mottenballen gehaald en van
zijn stofdeken ontdaan.
Deze Triumph gebouwd in 1968 hadden we in 2011 recent geheel laten
restaureren
De tour met zo’n 25 klassieke auto’s bracht ons van Malaga,
“hoofdstad” van de Junta de Andalusië en grootste havenstad, met zijn
lanen met palmbomen, en tevens de poort naar de Costa del Sol naar
uiteindelijk Toledo.
Van hier reden we via Cordoba en Ciudad Real naar Toledo, bewapend met Roadbook om juist de meest
interessante delen van La Mancha niet te missen.
De naam La Mancha komt van het Arabische woord Al Manchara, wat wil zeggen, droog en vlak land.
Ook een “hard” land/gebied, met strenge winters en met warme zomers, waar de temperaturen kunnen
oplopen dat wel 40 C.
La Mancha produceert per jaar zo’n 18 miljoen hectoliter wijn, dat is bijna 50% van de totale Spaanse wijn
productie, met bekende namen als; La Manca, Valdepenas en Almansa. De streek La Mancha is de
moeder, de bron van alles uit de roman van Don Quijote, van de windmolens tot de hangende dorpen van
Cuenca en van de stad Toledo tot de heuvels van Guadalajara.
Maar natuurlijk staat La Mancha nog meer bekend om zijn Edelman Don
Quijote, die te paard achter de molens aanzat en zich in de meest absurde
situaties wist te manoeuvreren. Aldus de roman van de Spaanse schrijver
Michel de Cervantes. Een hopeloze strijd dus.
Het gezegde; “hij heeft een klap van de molen gehad “, kom dan ook van
deze Don Quichot.
Misschien hadden ook wij wel zo’n klap van de molen gekregen, om deel te nemen aan een tour van
ruim 2.500 . Km door dit Spaanse ruige landschap.
De eerste dag reden wij, nadat we kennis hadden gemaakt met de 25 deelnemers van de CCCA (Classic
car Club Andalucia) van ons verzamelpunt van Malaga langs de Montes de Malaga, richting Antequera
langs de stuwmeren van Embalse del Guadalteba, naar Cordoba, wordt vervolgd in de volgende editie
van Drivers News.
Pieter.
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1st CLUB NIGHT BFOV
Zaterdag 16 maart 2013
Waar? AUTOWORLD BRUSSEL
Wanneer? Zaterdag 16/3/2013 vanaf 18 uur
Voor wie? Alle oldtimerliefhebbers!
Wij waren met z’n allen uitgenodigd voor dit event. David en ikzelf samen met m’n vrouwtje hadden
afgesproken onderweg en om er tijdig te zijn arriveerden we om 17.45 al op de parking, die trouwens al
aardig bezet was.
Eens binnen (je weet wel die grote glazen deuren voorbij) vonden we aanduidingen AI Links JZ rechts,
aangezien mijn naam met E begint dus naar links, een lieve vrouw, geassisteerd door een al even lieve
man die alleen Frans spreken, maken ons duidelijk dat we aan de overkant moeten zijn. Bij hun was het
enkel om te eten (Vous n’avez pas réserve pour manger)
Dus wij even terug, naar de rechterzijde, daar sprak men Nederlands en onze inschrijvingen werden direct
omgezet in drie toegangsbewijzen (blauw) en drie drankbonnetjes (geel)
Nu nog even de jassen naar de vestiaire brengen en we zouden binnen kunnen, dachten we, de vestiaire
lag rechts voor de personencontrole, maar daarvoor moest je wel een rood toegangsbonnetje hebben. Dus
blauwe bonnetjes afgegeven en naar binnen, daar zag je de vestiaire maar die was onbereikbaar. Wie me
kent zal wel al voelen dat ik het op de heupen kreeg, keerde terug op mijn stappen maakte een doorgang
en ging keurig de mantel van Elly ophangen. Dan maar de rondwandeling begonnen, zoals we al enkele
keren in autoworld gedaan hebben. Ondertussen was het wel 18.00 uur voorbij en wij maar hopen op een
programma overzicht of op z’n minst informatie over het verloop van de avond.
Na het eerste rondje kwamen we een paar bekenden tegen, het was wel interessant de uiteenzetting van
deze namiddag, wisten ze te vertellen. Wij: wie wat waar? Deze namiddag, wel de uitnodiging om 14.45
over de nieuwe wetgeving voor old timers, daar hadden deze een brief per post over gekregen met alle
instructies. Wij, David; onze voorzitter; ikzelf; redactie; Luc; penningmeester; hebben zo’n brief nooit
gezien. We waren dus in feite te laat op de afspraak en konden alleen nog een bezoek brengen aan
autoworld en een gratis drankje nemen (waarvoor we uiteindelijk toch inschrijvingsgeld hadden betaald)
Kijk even naar de hoofding, zoals op de web stek van het BFOV staat. Niets, nada over 14.45 uur.
David vond het welletjes en is weggegaan, wij en ook Luc hebben elk nog een extra rondje gelopen en
enkele adverteerders uit ons clubblad gesproken, zo
was er nog iets positief aan de avond.
We hebben nog opgevangen dat:
• het lidmaatschap bij BFOV van 0,5 naar 5€ per
lid opgetrokken zal worden!
• de reglementering voor O platen totaal anders
zal zijn dan in het laatste BFOV blad en deels
zo overgenomen in Drivers News. Er zou geen
verschil meer gemaakt worden in leeftijd, dus
voor en na 1971 komt te vervallen, de keuring
zal niet meer hoeven, de beperkingen: zonsop
en -ondergang, 25 km, naar evenementen,
zullen allen komen te vervallen.
Om 20.30 uur van een kale reis terug thuis.
Hopelijk is de nationale meeting beter georganiseerd. Let wel, bij het inschrijven via de site (voorkeur) is
het me niet gelukt TEDG te selecteren! Zou volgens de laatste berichten intussen opgelost zijn.
Paul
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Top Gear Live
Sportpaleis, zo 28 april om 16.00 uur
Een organisatie van Gracia Live
Na een wereldtournee van vier jaar doet de immens populaire theatershow van het bekroonde tvautomagazine voor het eerst België aan. ‘s Werelds grootste theatershow vol spectaculaire stunts, flitsende
sportwagens en absurde autocreaties laat overal de grootste zalen volstromen en dat zal in het Sportpaleis
niet anders zijn. Tijdens de gloednieuwe show geven de drie Top Gear-presentatoren Jeremy Clarkson,
Richard Hammond en James May het beste van zichzelf. Ook de mysterieuze racepiloot The Stig is van de
partij. In deze niet te missen show krijgt u knappe staaltjes rijvaardigheid, spectaculaire stunts en knallende
special effects te zien. Kaarten kosten van 40 tot 99 euro en zijn verkrijgbaar vanaf donderdag 21
februari om 9.00 uur.
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Brandnew memberships
Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG-ers.
We do hope you will spend a prosperous time with us.
• Van Caseele Ferdinand
Morgan
• Bracke Patrick
Healy & Porsche 911
• Bracke Bart
MGB Gt
• Frederickx Ludo
TR6
• Beets Gert
Range Rover
• Bastiaensen Diederik
Stag
• Eygenraam Marcel
Spitfire 1500
• De Keyser Luc
MGB
• Stuyck Pascal
Spitfire
• Van Nijen Wilfried
TR4
en terug van weggeweest
• Janssens Alain
Austin Healy & Derby Bentley

Laatste nieuws-laatste + Aankondigingen
Zoals al aangekondigd in de vorige edities van DRIVERS NEWS zullen alle mededelingen
van het bestuur, uitnodigingen tot evenementen en andere, voortaan enkel nog
gebeuren via dit clubblad, waardoor een kleine besparing gerealiseerd wordt op de
werkingskosten. Tussendoor kan er nog een flash bericht komen, per mail, uitsluitend
voor leden die hun mail adres opgegeven hebben bij de secretaris.
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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Kalender TEDG
april 2013
- 1 april paasmaandagrit
- 2 april praatavond

mei 2013
- 7 mei praatavond
- 12 mei Vikingentocht Eric en Erik
- 16 - 26 mei Ardeche  Guido

juni 2013
- 1 - 2 juni 60 jaar TR Jabbeke speed record  Pascal
- 4 juni praatavond
- 9 juni BBQ  Peter V + Dave
- 30 juni Holland tour  Ron

juli 2013
- 2 juli praatavond
- zomerrit Hélécine  Eric K

augustus 2013
- 6 augustus praatavond
Gastronomisch weekend Trooz -> Patrick

september 2013
- 1 september Taxandriarit
- 5 september praatavond
Beaulieu - UK
- 20 - 22 sept Nuvolari It  Pascal
- 29 september teambuilding  Albert + Eric R

oktober 2013
- 1 oktober praatavond
- 19 oktober 6 uren Noorderkempen  Pascal
- 19 & 20 oktober beurs Mechelen

november 2013
- 5 november praatavond
- nachtrit
- 16 november kwis  Steven + Annemie
Stapelaere  Dave

december 2013
- 3 december praatavond
- 22 december kerststallentocht  Min

40 | D r i v e r s N e w s 9 0

