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Lidgelden
Jaarlijks lidgeld
binnenlands leden
buitenlandse leden
Eénmalige bijdrage voor nieuwe leden
Lid worden tussen 1 januari en 30 juni
Lid worden tussen 1 juli en 30 september
Lid worden na 1 oktober

€ 35.00
€ 35.00
€ 12.50
100%
50%
100%(*)

(*) inclusief volgend jaar

Clublokaal

Taverne-restaurant ‘den Horst’
Horstsebaan 1
B- 2900 Schoten
03 658 10 19
www.denhorst.be

Maandelijkse Praatavond

1e dinsdag van de maand om 20.30 in “Den Horst” te
Schoten

Financiële rekening club
KBC: BE17 7370 2965 0721

Website

www.tedg.be

Erkenning

Aangesloten bij de Belgische Federatie voor Oude
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(BFOV) onder nummer 183
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“There’s no point in being grown up
if you can’t be childish sometimes”
						
Doctor Who

The English Drivers Guild vzw

Correspondentie
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.

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.
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Verantwoordelijke uitgever

Redactie

Woord van de redactie
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“Zonder jou tikt de klok even snel. Maar de tijden veranderen wel...” Net zoals ik was je
geen Clouseau fan, maar wel een man met een groot hart voor alles wat mooi is. Je
kon als geen ander uitweiden over muziek en auto’s en wist er de kleinste details over
te vertellen. Ik weet nog goed, het moet een barbeque of 2-3 geleden zijn, dat we
heel de middag bezig waren over concerten die we bezocht hadden en nog gingen
bezoeken. Ik dacht tot op die dag dat ik wel wat wist over de muziekgeschiedenis, en
was ervan overtuigd dat jij ook ‘goed op de hoogte was’ over onze rock-geschiedenis,
maar de details en weetjes die je me toen allemaal wist te vertellen over Led Zeppelin,
Genessis, The Police en alle andere Queens op deze wereld deden me ‘af en toe’ toch
met mijn mond vol tanden staan. En zij die mij een beetje kennen weten dat er wel wat
nodig is om ervoor te zorgen dat ik niet meer weet wat te zeggen...
Op mijn 40ste verjaardag gaf je mij dan ook een typisch ‘Jan’ cadeau dat ik nog steeds
koester : “1001Albums: de meest spraakmakende albums aller tijden”. Telkens ik de
laatste dagen in dat boek blader kom ik steevast wel ergens een omschrijving tegen
waarvan ik me afvraag: Zou Jan dat ook geweten hebben? En ik vrees dat ik daar bijna
altijd positief op zou moeten antwoorden.
Je was een wandelende encyclopedie, en niet alleen op muziek gebied. Had er iemand
een vraag over een auto dan kon hij steeds bij jou terecht. Je had steeds wel een
antwoord klaar en dat was in bijna 100% van de gevallen nog het juiste ook.
Ik weet nog dat er enkele jaren geleden in Drivers News een soort van autokwis stond
en ik verdenk je ervan die volledig opgesteld te hebben zonder ook maar 1 boek te
raadplegen en zonder dat er dan ook nog fouten in stonden. Je moet het maar doen.
Het was dan ook zeer typerend dat ik het nieuws over je overlijden vernam toen ik op
een old-timer beurs in Spa rondliep. Kwa timing kan dat wel tellen.
Alhoewel we allemaal wisten dat het nieuws onvermijdelijk was kwam het toch nog
steeds keihard aan. Ik ben zeer blij dat ik een week voordien toch nog even met jou
heb kunnen babbelen over jouw autootjes en over wat we nu gaan doen met mijn
Healey.
Ik zal je ‘kennis en weetjes’ missen. Een leuke gesprekspartner over onze gezamlijke
muziek interesse ben ik kwijt. Ik zal je ook nooit meer tegenkomen op een rally waar
ik hopeloos verloren gereden ineens een rode Austin Healey Sprite zie opdagen en
op de vraag “weet jij nog waar we zitten” steevast hetzelfde antwoord krijg : “nee”.
Je hebt ooit eens onder een verslag op de website gezet ‘Groetjes van Jan “die nooit
een Vikingentocht zal winnen” Van der Steen.’ Ik ken maar weinig mensen die zoveel
zelfrelativatie bezitten dan jij.
“Zonder jou tikt de klok even snel”, maar ik vind toch dat voor jou de klok veel te snel
getikt heeft. Slaapwel Jan

Clubshop

Clubshop

scimitar
singer
hillman

stoffen badge
sticker zonder ondergrond
balpen TEDG
engelse vlag met voet voor tafeldecoratie
miniatuurauto Frogeye in goudkleur
sleutelhanger met lampje
regenscherm rechthoekig
blauw
rood
kleding
fleece
rood

polo

blauw

rood

hemd

rood

3.75
3.75
3.75
2.5
1
1

25
6
15
15
korte sluiting
korte sluiting
korte sluiting
lange sluit/zonder logo
lange sluit/zonder logo
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
lange mouw/bedrukt
lange mouw/Nbedrukt
lange mouw/Nbedrukt
lange mouw/bedrukt

L
M
XXL
L
S
L
XL
M
S
M
L
XL
S
L
XL
XL

30
30
30
30
30
16
16
16
16
16
16
16
35
30
30
35
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Jan Van† 13der
Steen
november 2010
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Drivers19 februari
Dinner
2011
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Tegen de tijd dat jullie dit lezen ligt de Sint alweer uitgepuft in Spanje, ligt de
Kerstman al terug in zijne luie zetel, is de winter echt begonnen, brrrrrrrrrrrr., is het
al flink aan ’t vriezen en sneeuwen en is er al een nieuw jaar in zicht of is het net
begonnen...........................
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2011
Onze eerste activiteit is onze Drivers Dinner
in Zaal Concordia, gelegen aan de Bosduinstraat te 2990 Wuustwezel.
(de zaal bevindt zich kort bij de hoek met de Bredabaan)
Het aperitief is voorzien om 19u00 om tegen 20u00 het buffet te openen …
Dit jaar is onze tegenspeler in de keuken Italië:
aperitivo/aperitief
un buffet di antipasti/een buffet van voorgerechten
zupa/soep
primi piatti/hoofdgerechten
Infine, il buffet di dessert più deliziosi/
Tenslotte het heerlijkste dessertenbuffet
Dranken zijn niet inbegrepen en aan zeer democratische prijzen te verkrijgen
Voor € 30,- p/p kan je al aan deze gezellige en overheerlijke manifestatie deelnemen.
Ik moet het niet blijven herhalen, …… gewoon inschrijven en mee genieten.
Inschrijven kan je per email: bernadette.govaerts@gmail.com of via fax 03 633 22 23
Vermeld ook even je lidnummer en het aantal personen.
De betaling doe je op de clubrekening BE17 7370 2965 0721.
Om organisatorische redenen sluiten de inschrijvingen op 03 februari 2011.
Bernadette
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Paasmaandag
Toon & Arianne
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Gastronomisch
Weekend

et

Op vrijdag 5/8 is de ontvangst op het kasteel voorzien vanaf 15.00 uur. Vanaf 18.30 wordt
er een aperitiefje geschonken en wordt er aangevangen met het diner met aangepaste
wijnen. Voor de die-hards kan er achteraf uiteraard nog uitgezakt worden in de bar (ik ken
1 van die die-hards ).
Zaterdag na het ontbijt een ritje richting Herve, Visé. Een middagstop is voorzien in Aubel
met zijn befaamde streekproducten. Om 18.00 uur worden we terug verwacht in het
kasteel en om 19.30 aperitief en 3-gangen diner met wijnen. Dezelfde die-hards van de
avond tevoren weten wat hen nadien te wachten staat.
Zondag na het ontbijt vertrekken we richting Spa, Francorchamps, …, Pepinster,..Dison,…
In de namiddag terug in het hotel alwaar we nog even vergast worden op de specialiteit
van de zoon des huizes : pattiserie, gebak en taart!! Daarna kan de weg huiswaarts
aangevat worden.

lz
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In het weekend van 5 tot 7 augustus gaat The English Drivers Guild de gastronomische
toer op. Ism de uitbaters van Chateau Bleu te Trooz (tussen Spa en Chaudfontaine), dhr en
mevr Huyghebaert, richten wij een heus gastronomisch weekend met toeristische rally in.
Chateau Bleu is een charmant hotel/kasteeltje met slechts 12 kamers in rustige omgeving
en met eigen parking op een groot privé domein van 2ha met vijver en bos (voor de
vroege vogels die voor het ontbijt nog even de beentjes wensen te strekken).

De kostprijs voor al dit lekkers bedraagt 360.00 Eur per auto met 2 inzittenden, 2
overnachtingen met ontbijt en 2 diners met aangepaste wijnen.
Vermits er maar 12 kamers zijn in het kasteel is het aantal inschrijvingen dus ook beperkt
tot 12 wagens. Wees er dus snel bij want ik heb al 1 van die kamers.

Vo
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5 - 7 augustus 2011

Inschrijvingen doe je via steven@huisbaeyens.be of redactie@tedg.be (dat komt alle twee
bij mij terecht hé). Voor zij die nog met postduif wensen te werken schrijf je naar :
Steven Meeussen
Autolei 273
2160 Wommelgem.
Een voorschot van 100.00 Eur stort je op 651-1352988-38
Smakelijk ;)
Steven
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24 - International
27 juniClassic
2011
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In navolging van ons uitstapje naar Saarbrucken vorig jaar gaat Tedg in 2011 de Duitsers
uitnodigen voor een gezellig weekend in en rond Antwerpen. Dit weekend zal plaatsvinden van 24 tot 27 juni 2011.
Er is al een voorlopige planning opgesteld (die uiteraard nog volleidg omgegooid kan
worden tegen dat het zover is), zodat we je toch al ongeveer een beeld kunnen geven
van wat er te verwachten zal zijn:
Vrijdag
Ontvangst van de Duitse vrienden te Dennenhof (Brasschaat)
19.00 uur : Receptie
20.00 uur : Dinner
Zaterdag
8.00 - 8.30 uur : Ontbijt
9.30 uur : vertrek
Parkeren te Antwerpen (parking?)
Rondvaart in haven met Lunch
Ontvangst Stadhuis?
Smikkelsmakkel wandeling door Antwerpen
Ritje terug naar Brasschaat
20.00 uur : dinner
Zondag
8.30 - 9.00 uur : ontbijt
10.00 uur : vertrek rit langs de Schelde
13.00 uur : BBQ bij Alain Deckers (Vrasene)
16.00 uur : Rondrit door Haven naar Essen (Kiekehoeve->avondeten)
Terug naar Brasschaat
Maandag
ontbijt
afscheid van de Duitse vrienden
Uiteraard zijn de nu al opgegeven vertrek-uren nog geen vaststaande feiten, enkel maar
ter info.
Om uit de kosten te raken hebben wij uiteraard liefst dat de leden die het weekend
wensen mee te maken ineens het volledige weekend met overnachting boeken, maar
we hebben uiteraard respect voor mensen die uitzonderingen wensen en kunnen zowel
weekend-pakketten zonder overnachting als gewoon dagpakketten aanbieden.

International Classic

Wakosta?
Volledig weekend : 450.00 Eur per wagen
Weekend zonder slapen en ontbijt : 220.00 Eur per wagen
Enkel zaterdag : 120.00 Eur per wagen
Enkel zondag : 100.00 Eur per wagen

In de volgende uitgaven van Drivers News zullen we jullie uiteraard op de hoogte houden van
eventuele wijzigingen aan de planning.
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De inschrijvingen worden afgesloten begin mei. U hebt nu dus nog even de tijd om in te
schrijven, maar wees er toch maar tijdig bij.
De inschrijving is enkel geldig na storting van 50% voorschot op de clubrekening :
				
KBC: BE17 7370 2965 0721
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De prijzen zijn opgegeven per wagen met 2 inzittenden. Indien u alleen in de wagen zit
betaalt u uiteraard maar de helft. Met meerdere in 1 wagen kan uiteraard ook, dan rekent u de
prijs gewoon om naar het aantal personen.
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International Classic
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Weekje
Ardeche
September 2011

Wat is de bedoeling??
Er zijn 6 dagen uitgetekend in bolleke--pijl, gemiddeld 100 km per dag.
Er is een dag bij naar de Mont Ventoux, dit is wel 180 km.
Je bent niet verplicht van aan alle bezoeken of ritten deel te nemen, aangezien we
terug naar hetzelfde hotel komen. De betaling van de bezoeken gebeurt individueel of
in groep ter plaatse (indien je aan iets niet wil deelnemen, betaal je er ook niet voor)
Wat meer informatie over het hotel:
Le Mas du terme is gelegen aan de rand van de Ardèche
Het is een 3 sterren hotel met verzorgde kamers en zeer lekker eten.
Er zijn 2 openlucht zwembaden
				
www.masduterme.com
Wat kost dit nu ongeveer:
Kamer ½ pension ongeveer 100 euro per persoon per dag

We hebben een optie op 15 kamers tot 31/12/10 en momenteel 9 inschrijvingen.
Indien je nog wil meegaan, schrijf je zo vlug mogelijk in op gilis1@telenet.be
Ik vraag je dan ook een voorschot van 500 euro (reservatie hotel) te storten op REK nr
063-1469659-47 Gilis De Coster met vermelding :
Weekje Ardèche
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Waar: Barjac(gard) France : vanuit Antwerpen 975 km
En dat van: aankomst 15/09/11 en vertrek 22/09/11 (heen en terugreis niet
meegerekend)
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The English Drivers Guild
Weekje Ardèche

Advertentie

Advertentie
Advertentie

Autobekleding
Wyns
| driemaandelijks clubmagazine |

+32(0) 496 156 250
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Ma - Vrij :
Zat
:

9-19 h
10-16 h

Atelier : enkel op afspraak
DONATUSSTRAAT
20
B-2220 HEIST O/D BERG

michel.wyns@skynet.be

Herstellingen of vernieuwen
van interieur & exterieur
bekledingen voor
alle voertuigen

auto
boot
moto
...

www.autobekledingwyns.be
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Tijdens de praatavond op 7 december werden we aangenaam vergast door een bezoekje aan
onze club van de goede Sint met zijn zwarte piet. De Sint dacht zelf dat hij maar 1 Piet meegenomen had naar Schoten, maar dat bleken er achteraf wel 5 te zijn. Het gebeurt niet zo
gauw, maar hier stond onze Sint er toch even sprakeloos bij. Uiteraard was er weer het nodige
lekkers voorzien.
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De Sint
7 december 2010

Poseidon-rit
8 augustus 2010
| driemaandelijks clubmagazine |

Eerst en vooral hartelijk dank aan Jan voor de schitterende organisatie van de Poseidonrit.
De weergoden waren ons gunstig gezind op een paar serieuze regenbuiten na!
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Met de chauffeurs van de deelnemende auto’s werd afgesproken te verzamelen op de linker
oever van de “Konijnenpijp” (daar waar de konijnen pijpen!).
Uiteindelijk werd het verzamelpunt de brug van Vrasene waar Alain en David met de
clubvlag stonden te zwaaien. Even later arriveerden Eric, Tony, Ron en Steven.
Met Alain als chauffeur en David als co-piloot werd de rit aangevat via allerlei binnenwegen
van Zeeland, aangepast aan een “plank op wielen” (= mijn Morgan)!
Na de brug van Zelzate werd er op algemene aanvraag een “koffiestop” voorzien. Midden in
de maïsvelden werd er plots halt gehouden, maar uiteindelijk bleek het een “bubbles-stop”
te zijn!!. Ook niet te versmaden natuurlijk! Daar, tussen de maïsvelden, heeft Eric ons geleerd
hoe wij zouden kunnen overleven met het verorberen van verse maïs. Zeer lekker! en dat met
een glaasje champagne!!!

Om 13uur stonden Jan en Walter ons op te wachten op het afgesproken punt om ons dan te
escorteren naar de werkhaven waar de “Oceaanstomer” Poseidon ligt.
Onder een pletsende regenbui zijn wij in Zeebrugge gearriveerd.
In allerijl werden de cabrio’s dicht gelegd en hebben wij het op een drafje gezet naar de
Poseidon, waar wij door Jan en Co hartelijk werden verwelkomd met de nodige apero’s.

De clubvlag werd onmiddellijk gehezen. Jan gaf ons een uitermate leerrijke rondleiding op deze
oude vissersboot. De erbarmelijke omstandigheden, waarin de vissers vroeger moesten leven en
werken, verbaasde ons allemaal.
En zoals de Engelsen het zouden zeggen: “This Ship needs slight attention”. Alleen met TLC
(Tender, Love and Care) zal het nog wel wat jaren duren vooraleer het schip het zeegat zal kunnen
uitvaren.
Ondertussen vloeiden wijn en frisdranken rijkelijk en werd er een lekkere BBQ geserveerd.
De sfeer zat er goed in en “(H)Omer” entertainde iedereen, maar vooral de vrouwen en waagde
zelfs een dansje met mij.
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Poseidon-rit
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Ik bewonder het enthousiasme en het volhardingsvermogen van de vrijwillige restaurateurs om
dit schip een nieuwe bestemming te geven.
Na uitgewuifd te zijn door de “bemanning” zijn wij met verschillende auto’s nog naar het
Antwerps Bollekensfeest gereden, waar wij nog tot in de late uurtjes hebben genoten van allerlei
drankjes en hapjes.
Het was een uitermate leerrijke en gezelllige dag en zeker voor herhaling vatbaar (misschien
volgend jaar of binnen een aantal jaren???)!!!
Min Gijselings
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www.verodesign.net
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Nuvolari
2010
Gran Premio
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In de vorige uitgave kon U
lezen dat we aan deze Nuvolari
2010 zouden deelnemen, een
Italiaanse rally gespreid over 3
dagen in het noorden van Italie
dewelke doorgaat van 17 tot en
met 19 september.
Aan deze sportieve rit mogen
alleen wagens geboren tussen
1919 en 1969 deelnemen en
vermits Pascal zo’n historic
sportwagentje bezit en de leeftijd
van piloot nog navigator niet
begrenst waren heeft Pascal
ingeschreven en mocht ik zijn
navigator zijn.
Nu nog de OVC 276 , want dit is de nummerplaat van deze historic TR2, ter plekke
krijgen in Mantova. Pascal zag een rit van 1000 km met jeep en geladen aanhanger
niet zitten vermits Ryanair toevallig een goedkoop vluchtje in de buurt had
geregeld was dit gauw beslist.
Een transporteur is ook overal te vinden dus alles was snel geregeld.
Op vrijdag 17 september s’morgens gingen we bij de transporteur ons TR2 ophalen
Wel moesten we ze zelf in achteruit van de trailer rijden, de brave man durfde het
niet, bang dat de smalle TR tussen de rails zou donderen, en dat was nu niet de
bedoeling .
We hadden tijd, de eerste start was maar om 13 h. Dus eerst alle kontroles en
nummer gaan halen en kleven. Daarna werden we vriendelijk overladen met nuttige
en onnuttige gadgets, prularia en andere onnodigheden die de reklamejongens rijk
maken.
Op de markt van Mantova dewelke als startplaats fungeerde waren we niet alleen.
329 andere deelnemers dachten ook dat ze om 13 h konden vertrekken dus een
drukke italiaanse soep van de mooiste autos in de willekeurigste volgorde met de
vreemste mensen erin en er rond.
Maar dat komt ook in orde en om 13h 40 min en 20 sec vertrekt numero 122 TR2 di
BELGIO! ‘arriverderci ‘ wordt er nog nageroepen en Pascal vliegt er in richting …..
eerst kijken ....
Mooi, het roadboek van 200 paginas valt in mijn handen, de tripmaster wordt
aangezet, de klokken geregeld, de timer afgesteld en nog zo’n een paar zaken die ik
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waarschijnlijk niet gezien heb....
Dit was ik vergeten te zeggen : het was mijn eerste rally.
‘Zeg het maar Alain , lees maar voor …..’ hoor ik Pascal nog zeggen. Nu paniek ken ik
niet en tijd heb ik zat dus heb ik drie dagen lang soms veel te vroeg dan weer twee
straten te laat de nodige informatie doorgespeeld aan mijn piloot die regelmatig stond
te glimlachen, en ik weet nog niet waarom.
De eerste etappe ging van Mantova naar Pisa, een mooie landelijke route van een 250
km met de nodige kontroles en aangename ravitailleringsstops (wat een woord).
Onderweg leuke en andere momenten: zo toen we in een tijdrit plotseling een hevige
doornatte dikke stortbui krijgen, geen tijd meer voor dak dicht te doen, razendsnel een
paraplu nemen, Pascal met linkerhand aan plu en voorruit, rechterhand aan vitessepook
en de tanden aan het stuur, ik ook met rechterhand aan voorruit en plu (mouw dient
als afvoer, voeten dus ook nat) steel van plu op een plek waar normaal alleen mijn
vrouw soms aankomt en de andere hand aan alle knoppen die het nog doen. (noot
van redactie: ik heb de tekst zo doorgekregen met de leestekens er zo in (of lees maar
zonder leestekens) en heb ze ook maar zo laten staan. Ze geven het hectische gevoel
wel lekker weer).
Vraag nu niet hoeveel strafpunten we kregen wegens tijdsoverschrijding…
En zo moesten we concurreren tegen sportwagens met aangepaste cumputers die
met geluid hun gemiddelde snelheid op een honderste van een seconde via oortjes
doorpiepen aan de piloot.
Hadden ze niet verteld bij de start
dat de concurrentie zo zwaar was.
Pisa hebben we ook gezien, heb wel
Pascal aangeraden aan de goede
kant te parkeren, je weet maar
nooit!
We hadden een leuk hotel met
zwembad, alleen het stond buiten
met water van 12 ° warm(?) en het
water was nog groen ook, neen
dank U, zwemmen doen we een
andere keer.
S’morgens was Pascal al om 6h uit
de veren, alles nachecken, dak dicht
plakken, misschien nog wat water
scheppen (haha), richting Rimini.
De start was om 7h en waarschijnlijk
wouden de 329 andere deelnemers ook zo vroeg vertrekken dus wederom een
toeterende knetterende soms vloekende bende piloten die de plantsoendiensten in
ieder geval werk hebben bezorgd, ja want het lokaal verkeer mocht ook nog doorrijden
of was dat meerijden.
Een lange etappe van een 500 km via Sienna en Arezzo, via bergweggetjes en mooie
dorpjes. En overal blije gezichten!
De carabinieri maakte het ons ook gemakkelijk, zodat we zonder problemen rotondes
konden afsnijden, enkel richting borden negeren witte lijnen netjes oversteken en vele
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rode lichten voor groen aanzien,
moet je hier ook eens proberen…
Over de roadbook niks aan te
merken, ik bleef maar lezen en Pascal
glimlachen.
Tijdig in Rimini aangekomen, waar
een gezellige en lekkere receptie alle
vermoeidheid wegnam, of was het
de champagne?
Natuurlijk zaten we tijdig te knorren
in onze kamer voor de laatste dag
Rimini Mantova nadat we door alle
lekkere hapjes de verloren kilos
hadden teruggewonnen.
Zondag een etappe van een 250 km
met vertrek om jaja 7 h , Mooie rit
langs de Adriatico, daarna de bergen in via Ferrara tot in Mantova.
Vermoedelijk heeft het niet geregend want we kwamen met open dak aan, mooi op
tijd .
Oh de uitslag …jawel we waren de eerste Belgische competitor de rest ben ik
vergeten.
We hadden zelfs al heel de wagen weer uitgemest voor we op het podium door
knappe stralende glimlachende italiaanse pitspoezen werden verwelkomt
Met droge voeten en een mooie ervaring rijker hebben we OVC 276 weer afgezet bij
de transporteur, maar niet nadat ik haar een dikke kus heb gegeven, want zeg nu
zelf, doe het maar op die leeftijd.
Alain

Advertentie

Wij zijn gespecialiseerd
in de verkoop, wisselstukken
en onderhoud van
Britse oldtimers
Sint-Lenaartseweg 52 - 2320 Hoogstraten
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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Polissen op maat door een liefhebber voor de liefhebber
voor oldtimers
volledige omnium zonder afschrijving
onbeperkt gebruik
alle verzekeringen
totaaloplossingen
maatwerk volgens uw specifieke behoeften
Ploegsebaan 37
2930 Brasschaat
www.dehert-quirynen.be

Tel. 03 633 23 32
Fax. 03 633 22 23
Email: info@dehert-quirynen.be
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Rubberprofielen
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Korting van 20 % voor TEDG-leden
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op vertoning van je lidkaart

Leliestraat 16 bus 1 - 9472 Denderleeuw
Tel Rene 0475.67.08.24 FAX 053.67.19.88
oldtimer.carauto@skynet.be
Tel Benny 0475.66.61.03 FAX 093.82.00.40
b.c.carauto@skynet.be

Hermano junior
Tr a i t e u r - V i s h a n d e l
Stanny Jacobs
Theo Verellenlaan 27 - 2990 Gooreind
hermano-jr@skynet.be
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Autoglas Hugo NV
Leveren, plaatsen en herstellen van autoruiten

Nu ook tinten van autoruiten
Putstraat 2A - 2840 Rumst
tel 03/844.38.80 - gsm 0475/79.83.04
BTW 479 145 752
hugo.m3@skynet.be
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Tussen 1909 en 1953 bouwde Morgan in Malvern een 30.000-tal 3-wheelers naar een
idee van Harry Morgan. Het werd een van de meest succesvolle ‘lightweight’ auto’s uit de
beginjaren van de autosport. Ze wonnen er zelfs de Grand Prix van Frankrijk mee in 1913
en hadden een hele resem records achter hun eigenaardige autootje staan.
In 2011 houden ze bij Morgan blijkbaar nog steeds hun historie in ere. er wordt nl terug
begonnen met de productie van deze legendarische driewielers. Weliswaar in een nieuw
jasje gestoken.
De 2011 3-wieler is een fusie van moderne techniek in een klassiek design. Als motor
werd geopteerd voor de 1800 cc V2 ‘Screaming Eagle’ gekoppeld aan een manuele 5-bak
van Mazda. De carrosserie bestaat uit een met aluminium overtrokken buizenframe en
2 ‘roll-over’ bars achter de stoelen. Inspiratie voor het ineterieur werd opgedaan in de
cockpit van oude vliegtuigen en is volledig in leder. Het totaal gewicht zou rond de 500
kg liggen en zou volgens de officiële Morgan website “provides the ultimate in performance and fuel economy. The Morgan Three wheeler has unrivalled power to weight for its
on the road price.”
De auto wordt voorgesteld op het autosalon van Genève en zou rond de € 35.000
moeten gaan kosten. Begin dus maar al te sparen!!
Op de Morgan website vonden we ook nog onderstaande specificatie van dit tuuteke :
Weight: 500kg (Est.)
Power: 100bhp (at wheel) (Est.)
Top Speed: 115mph (Est.)
0-60 : 4.5 seconds (Est.)
Engine: 1800cc ‘V twin’
Gearbox: 5 speed + reverse
Super formed aluminium body

Three Wheeler

Nickel colored cowl
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Choice of 8 sport colours
Gloss black wheel arches and lamps
Gloss black wire wheels

Gloss black roll hoops
Twin flyscreens
Black or tan leather
Leather seats, dash and side pads
Exposed tubular black chassis
Leather steering wheel + alloy centre
Black anodized dash panel
Aluminium ‘aircraft’ toggle switches
Body Colored trim panels
‘Bomb release’ style start button
‘Bespoke’ specifications for the Morgan Three wheeler will be available, as with any Morgan,
but at increased cost and following a run of standard cars off the production line.
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Matt black exhausts + gloss heat shield
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Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering 2011
| driemaandelijks clubmagazine |

Alle leden worden uitgenodigd tot de algemene vergadering van 2011 welke zal
gehouden worden in het clublokaal te Schoten op 01.02.2011 om 20.30 met volgende
agenda :
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1) Verwelkoming door voorzitter
2)

Telling ledenaantal en tekenen aanwezigheidslijst

3)

Overlopen verslag vorige ALV

4)

Balans 2010

5)

Budget 2011

6)

Centralisatie bank

7) Herverkiezing bestuursleden :
-

Secretaris tot 2013 ingevolge overlijden Jan

-

Termijnverkiezing van ondervoorzitter, penningmeester en redactie tot
2015

8) Challenge : bekendmaking resultaat
9)

Decharge

10) Rondvraag

De leden die zich kandidaat willen stellen voor de functies van secretaris, ondervoorzitter,
penningmeester en redacteur dienen dit te doen door middel van een mail aan de
voorzitter (voorzitter@tedg.be). Ook diegene die zich herkiesbaar willen stellen dienen
een mail te zenden.
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The English Drivers Guild wishes to thank Piet Cassimon
for the free beverages on the club stand in Antwerp

Brouwerij Cassimon nv
Noordeind 15
B-2920 Kalmthout
Tel 03 666 81 47
Fax 03 666 22 30
Website www.cobeli.be
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Januari 2011
- 4 januari		

Praatavond met nieuwjaarsdrink(Den Horst, Schoten)

Februari 2011
- 1 februari
- 19 februari

Algemene ledenvergadering(Den Horst, Schoten)
Driver’s Dinner (Hermano Jr is reeds geboekt, Yummie!)

Maart 2011
- 1 maart		
- 4/6 maart

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Oldtimer beurs Antwerpen

April 2011
- 5 april		
- 25 april		

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Paasmaandagrit

Mei 2011
- 1mei		
- 3 mei		
- 15 mei		
- 29 mei		

Voorkempenrit (toerisme Schilde)
Praatavond (Den Horst, Schoten)
Vikingentocht
Tedg Bbq

Juni 2011
- 7 juni		
- 19 juni		
- 24 tot 27 juni

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Holland Tour (geen Waalwijk dit jaar)
1ste International Classic

Juli 2011
- 5 juli			
- 10 juli			

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Zomerrit

Augustus 2011
- 2 augustus		
- 5/7 augustus		
-				
				
- 26/28 augustus		

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Gastronomisch weekend Trooz
Mindervalidenrit (exacte datum wordt nog
bevestigd)
Tedg-Mak weekend

September 2011
- 6 september		
- 15/22 september

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Weekje Ardeche
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Agenda 2011

Oktober 2011
- 4 oktober		
- 8 oktober		

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Peter’s Nachtrit

November 2011
- 8 november		

Praatavond (Den Horst, Schoten)

December 2011
- 6 december		

De Sint (Den Horst, Schoten)

| DriversNews81 |

37

Zoekertjes
Zoekertjes
| driemaandelijks clubmagazine |

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.
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Te Koop Gevraagd :
- stoelen voor TR2 of TR3
- Achteras TR2 volledig
contact : Peter Verbrugge - 03/297.07.58

Latest
News
Drivers Latest News
Brandnew memberships

Van de Vijver Guido		

Triumph TR3A (1958)

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

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

Sponsoring

Heeft uw buurman het vorige week goed getroffen bij de paardenrennen?
Mocht uw collega een mooie erfenis ontvangen?
Heeft uw garagist vorig jaar een aardige omzet gedraaid, niet in het minst aan uw auto?
Schenk deze mensen de mogelijkheid onze vereniging te sponsoren!
- per ½ blad, volledige jaargang : € 80,00
- volledig blad, volledige jaargang : € 160,00
- achterkant, volledige jaargang : € 250,00
Andere vormen van sponsoring zijn steeds bespreekbaar met het bestuur.
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Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG - mitglieder.
We do hope you will spend a prosperous time with us.
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