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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
Voertuigen
(BFOV) onder nummer 183
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“niemand is slim genoeg om zijn eigen
domheid te bevatten”
						

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.

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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De eerste zonnestraaltjes proberen al weer door te breken, de temperaturen zijn over
het algemeen al terug positief te noemen en het strooizout is opgeborgen. Allemaal
duidelijke tekenen dat het nieuwe old-timerseizoen er met rasseschreden staat aan
te komen. De hoogste tijd dus om de banden na te kijken, de batterij terug aan te
koppelen en op te laden, de armspieren te testen met die nieuwe pot simoniz en een
eerste proefritje te maken.
Vermits, zoals de meesten onder jullie al wel weten, mijn Healey een beetje van vorm
veranderd is (ze hebben getracht er een sprite van te maken) hebben wij voor de
eerstkomende seizoenen een nieuwe tuut
‘moeten’ aanschaffen. De Lotus was een leuk
intermezzo, maar we hebben toch geopteerd
voor een ‘echte oldtimer’. Ons oog is gevallen
op een blauwe TR3A van 61. Sinds 14 februari
staat hij te blinken in onze garage. Nog wat
kleinigheden aanpassen en we zijn alweer
klaar voor een nieuwe, drukbezette start.
Er zijn de laatste jaren nog nooit zoveel ritten
en weekendjes op de kalender verschenen.
Een mooi teken dus dat onze club nog wel
degelijk volop in bloei is. Ook is het dit jaar
het 20 jarig bestaan van ons clubke. Iets wat
op regelmatige tijdstippen in de ‘bloemetjes’ gezet zal worden.
Een nieuwigheid in de club is de ‘memoriam Van der Steen’. Dit is een wisselbeker
vergezeld van een kleinere gewone beker voor de mooiste wagen van de club.
Verdere details van het hoe en waar en eventueel waarom zullen nog bekend gemaakt
worden, maar begin toch maar al wat extra tijd te steken in het kuisen van uw troetelautootje voor elke rit. Je weet nooit wanneer er punten gegeven kunnen worden :)
Ik maak mij eerst nog even op voor een verkwikkend reisje na een druk carnavalseizoen en maak me dan klaar voor de paasmaandag-rit. Toon heeft ons beloofd er
weer iets heel leuks van te maken met een soortgelijk roadbook als vorige editie. Dat
belooft weer voor de eerste kilometers.
Vroem vroem en tot op één van de vele ritten,
Steven

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

hemd “nieuw”

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
bedrukking op mouw

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
30
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Paasmaandag
Toon & Arianne
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Wie: The English Driver Guild
Waar: snack Routier –haandorpweg 1-kaai 1227-9130 Kallo
Wanneer: Zondag 15 mei 2011
Wij organiseren voor de 21ste maal deze toerrit voor klassieke wagens.
De rally voert jullie dit maal langs de mooie plekjes in en rond OostVlaanderen
De ganse rit is ongeveer 120 km en is verdeeld in twee etappes. Iedereen
heeft ruimschoots de tijd, dus racen hoeft echt niet.
Deze keer is de startplaats in Snack Routier-Haandorpweg 1-kaai 1227 te
Kallo (eindhalte van vorig jaar) waar wij starten vanaf 9 uur met een ontbijt.
Om 10 uur vertrekken we om het eerste deel te verkennen, af en toe een al
dan niet lastig vraagje op te lossen en misschien nog een praktisch proefje.
Rond de middag verstevigen wij ons buikje met een snack en een lekkere
tas koffie om vervolgens het tweede deel te rijden en de rest van de vragen
op te lossen.
Late namiddag worden wij verwacht voor een warme maaltijd en natuurlijk
de prijsuitreiking.
Kostenplaatje voor dit alles bedraagt 25 euro p.p. voor leden en 28 euro
p.p. voor niet leden
Je inschrijving is slechts aangenomen bij ontvangst van betaling ten
laatste voor 30 april. Betaling gebeurt op nummer 979-5664888-93
Voor meer informatie kan u steeds terecht op de nummers 0479/82.53.46 –
0476/40.74.73 of mail naar r.degryse@pandora.be
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Vikingentocht
15 mei 2011
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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 met aperitiefje
20.00 uur : Dinner
Zaterdag
7.30 uur : Ontbijt
9.00 uur : vertrek
Parkeren te Antwerpen
11.30 uur : Rondvaart in haven met pannenkoekenboot
14.00 uur : Wandeling door Antwerpen
17.00 uur : Ritje terug naar Brasschaat
20.00 uur : dinner
Zondag
8.00 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 Brasschaat met mogelijkheid tot avondeten
Maandag
8.00 uur : ontbijt
afscheid van de Duitse vrienden
Het programma zit al zo goed als in de juiste plooien, maar hier en daar kunnen uiteraard
nog wel wat wijzigingetjes aan gebeuren.
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?

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 met vermelding “International Classic + Lidnummer”:
				
KBC: BE17 7370 2965 0721

11

| DriversNews82 |

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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Volledig weekend met hotel : 450.00 Eur per wagen
Weekend zonder slapen en ontbijt : 240.00 Eur per wagen
Enkel het ontvangst met aperitief en avondeten op vrijdag : 80.00 Eur per wagen
Enkel zaterdag : 130.00 Eur per wagen
Enkel zondag : 70.00 Eur per wagen
Vrijdag + Zaterdag (zonder hotel) : 200.00 Eur per wagen
Zaterdag + zondag (zonder hotel) : 190.00 Eur per wagen
Vrijdag + zondag (zonder hotel) : 140.00 Eur per wagen
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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

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
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Tedg BBQ
29 mei 2011
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Onze jaarlijkse BBQ vindt plaats op 29 mei 2011 (hopelijk zijn het dit jaar eens geen
verkiezingen die dag) en start naar aloude gewoonte bij Taverne Den Horst te Schoten
(jawel, diezelfde als die van de praatavonden). Bijeenkomst is voorzien vanaf 10.00.
Vertrek van het ritje van een 40-tal km naar de (voorlopig nog geheime) BBQ-plaats is
voorzien rond 10.30 uur. Kostprijs van dit alles bedraagt 15.00 Eur per persoon.

Uw geld kan u kwijt op de clubrekening met vermelding “Tedg BBQ 2011 + lidnummer” :
				
KBC: BE17 7370 2965 0721

Wat kunnen wij jullie aanbieden en voor welke prijs.
- Vrijdag 26 aug samenkomst hotel en driegangenmenu
- Zaterdag 27 aug ontbijt-middagsnack-apero en viergangenmenu
- Zondag 28 aug ontbijt en middagmaal
Natuurlijk allemaal vergezeld van de nodige rondritjes,lastige vraagjes en zelfs praktische
proeven.
Dit alles voor de ronde prijs van 320 euro.
Snel inschrijven is de boodschap daar het hotel maar over 28 dubbelkamers en 2 enkel
kamers beschikt.
Graag hadden wij bij reservering een voorschot ontvangen van 120 euro op het nummer
979-5664888-93 met vermelding “weekend Duits”.
Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht op de nummers 0479/82.53.46 of
0476/40.74.73
Hotel gegevens zijn : Landhotel wiedenhof
Schustr. 21
D-54638 Baustert
Vriendelijke oldtimer groetjes van
Rita en Patrick
Bij het ter perse gaan van dit nobele exemplaar van Drivers News waren er nog 2 éénpersoonskamers beschikbaar.
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Mak-Tedg weekend 2011
Na 1196 km te hebben gereden en 26 hotels ondersteboven gehaald,hebben wij iets gevonden in Duits gebied “Eifel” genaamd.
Het hotel is ongeveer 263 km van Niel gelegen en is voorzien van restaurant en gezellige bar
die reeds zijn voorgeproefd.Omgeving is dik in orde en alle buren zijn al verwittigd dat wij
eraan komen(die vinden dat trouwens niet erg)
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Tedg-Mak
weekend
26 - 28 augustus
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Oldtimerbeurs
Expo Antwerpen
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Ontving ik op mijn winteradres in Andalucia
(zuid Spanje) ons clubblad “Drivers News”
en wat ik toen toch las, was voor mij een
excellent excuus om mijn winterslaap te
onderbreken en mij begin maart te begeven
naar het Expo center in Antwerpen voor het
Classic Car Salon.
Net daarvoor bezocht ik op 1 maart de
maandelijkse praatavond in den Horst in
Schoten en mocht ik getuige zijn van een zeer
gedetailleerde exposé van Peeter Henning
van de Belgische Federatie voor Oude
Voertuigen, die ons, ondersteund met tekstmateriaal, informeerde over de nummerplaatwijzigingen voor Oldtimers naar de toekomst toe.
Als “Nederbelg” gezeten naast Ron Nieuwenhuys, hij als rasechte Hollander, trokken we al
snel de conclusie dat het met de regelgeving van nummerplaten voor Oldtimers boven de
Moerdijk heel wat simpeler is geregeld.
Een blauwe plaat er op en je kunt met je Oldtimer dag en nacht en waar dan ook rijden
zonder daarvoor wegenbelasting of wat dan ook te moeten betalen. Natuurlijk wel
verzekeren en om de twee jaar die technische
keuring.
Dus blijft deze Nederbelg gewoon met zijn
blauwe plaat op zijn Oldtimer rond rijden,
wanneer en waar dan ook.
Gedurende het weekend van 4 tot 6 maart
trok ik dan naar Antwerpen naar het Classic
Car Salon, want ik mocht van onze Voorzitter,
weer zo’n halve Belg, (of moet ik zeggen; halve
Vlaming) geen dag ontbreken.
Moest mij dagelijks melden bij de TEDG stand
en het moet gezegd: een in het oog springende
stand!
ln het Verenigd Koninkrijk, ofwel de UK, zou een dergelijke stand worden uitgeroepen
tot DE STAND van het Salon. De stand werd dan ook niet voor niets bewaakt door
geüniformeerde Bobbies. Zelfs de bemanning van de stand was keurig gekleed met City
Bowlerhats of Oxford boater.
We heten niet voor niets “The English Drivers Guild”.
Komplimenten aan de standbouwers van de club!! Goed gedaan mannen!!

Als nieuw bakken oldtimer bezitter, trots
op zijn voiture, sta je dan, in discussie
met een collega oldtimer bezitter, algauw
tegenover een kenner met een bek vol
tanden.
Maar al doende leert men en wordt men
met vriendelijke hulp wegwijs gemaakt in
de wereld van die “old cars”.
Vol goede herinneringen en nieuwe
contacten keerde ik weer terug naar mijn
winterslaap, om in mei deel te nemen aan
de Vikingen tocht; waarschijnlijk dan op
zoek naar die ouwe Noormannen!!
Pieter De Lustgraaf
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De beurs zelf was één verrassing, veel
exposanten uit weer dat Verenigd
Koninkrijk.
Maar ook de Nederlanders waren met
hun klassiekers en oldtimers goed
vertegenwoordigd. Die denken dan in
het Antwerpse zeker nog de nodige
klanten te kunnen vinden?
Enfin, de sfeer was formidabel, de
onderdelen en boekenstands waren wat
rommelig, maar dat hoort er zo bij.
Maar die Oldtimers en Klassiekers,
keurig opgesteld, in een schitterende
ambiance, waren toch het meest in het oogspringend en niet te versmaden.
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Oldtimerbeurs

Advertentie

Advertentie
Advertentie

Autobekleding
Wyns
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+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

www.tedg.be
Onze nieuwe website
		
Na een jaar lang zwoegen en zweten is hij eindelijk afgeraakt. Onze nieuwe website
		
is er! De meeste onder ons zullen er al wel eens op gaan rondsnuffelen zijn en
		
hebben dan ook gemerkt dat er heel wat mogelijkheden zijn. Voor de meeste zaken
		
moet je wel ingelogd zijn en om je nog wat meer wegwijs te maken leg ik hier nog
even de voornaamste dingen uit die je kan doen als je ingelogd bent. Deze volledige tekst met nog
wat extra screenshots vindt je ook terug op de ‘links’ pagina en de ‘inlog’ pagina van onze website.

Inloggen

Om in te loggen op de site click je eenvoudig op [log in] in de rechterkolom. Je komt dan op
een pagina waar je je inlog-gegevens dient in te geven en je clickt dan op ‘Login’. Als alles
goed verlopen is kom je dan terug op de home-page tercht maar zie je in de rechterkollom
ipv [log in] nu je naam staan en [log uit]. Bij het clicken op [log uit] mag je 2X raden wat er
dan zou gebeuren.
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1.

Van zodra je ingelogd ben heb je toegang tot verschillende zaken op de site. We lichten
hier even de belangrijkste toe. Je kan oa je persoonsgegevens (beperkt) aanpassen. Je kan
je wagenpark aanpassen, je kan online inschrijven op evenementen, je kan de wagens van
andere clubgenoten raadplegen en je kan berichten achterlaten op het forum.
2.

Persoonsgegevens en wagenpark beheren.

Om je gegevens te kunnen updaten moet je uiteraard eerst naar je eigen drivers-pagina surfen. Die vindt je eigenaardig genoeg terug via de ‘drivers’ tab bovenaan in het menu. Op deze
pagina scroll je gewoon naar je eigen pictogram en clickt hierop.
Je komt dan terecht op je persoonlijke pagina.
Op deze pagina kan je je gegevens raadplegen zoals ze in onze database zitten. Check deze
zeker even om er zeker van te zijn dat we geen fouten hebben opgeslagen in onze bestanden. Om diverse zaken te kunnen aanpassen click je midden op de pagina op ‘Gegevens
Aanpassen’.
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www.tedg.be
2.1

Driver Aanpassen
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Je kan op de driver-pagina je foto, je paswoord en je bijrijder aanpassen. Je vindt er ook de
vakjes ‘Reply Forum Mail’ en ‘Reply Topic Mail’. Deze zijn momenteel nog niet geïmplementeerd,
maar hier kan je in de toekomst wel aanduiden of je op de hoogte gehouden wil worden wanneer er iemand geantwoord heeft op een berichtje dat je op het forum geplaatst hebt (‘Reply
Topic Mail’ aanvinken) of indien je op den hoogte gehouden wenst te worden elke keer er
iemand iets op het forum geplaatst heeft (‘Reply Forum Mail’ aanvinken).

| DriversNews82 |
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Van zodra je klikt op de ‘Browse’ knop onder je afbeelding gaat er een selectievenster open waar
je een foto kan aanduiden die als profiel-foto kan dienen. Zorg er wel voor dat de afbeeldingen
niet te groot zijn, anders kan het zijn dat de server ze niet aanvaard. Je houd best rekening met
een maximale grootte van ong 0.5 tot max 1Mb. Een makkelijke tool om foto’s te verkleinen
vindt je oa op www.fookes.com/ezthumbs/ Hiermee kan je indien je dat zou nodig hebben ineens een heel aantal foto’s verkleinen en/of er thumbnails van maken (wat uiteindelijk ook maar
gewoon verkleinde weergaves zijn).
Duidt in dit selectievenster je keuze aan en bevestig.

Na het uploaden van je foto zal je zien dat hij in’t groot op je scherm verschijnt. Je kan nu ook
ineens de gegevens van je bijrijder aanpassen of gewoon doorgaan naar de bevestiging van je

www.tedg.be
foto. Hiervoor click je onderaan op ‘driver aanpassen’. Pas nadat je hierop geclickt hebt zullen je
gegevens aangepast zijn. Vergeet dus niet hierop te clicken.
Je zou dan nu op je persoonlijke pagina de aangepaste gegevens moeten terugvinden.
Wagenpark beheren

Om een wagen bij te voegen click je weer op ‘Gegevens aanpassen’ op je ‘Driver-pagina’ en dan op
‘Wagen bijvoegen’.
Net zoals op je Driver pagina kan je ook hier via de Browse-knop een mooie foto van je auto
toevoegen . Vergeet ook hier niet te bevestigen.
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Je hebt nu de mogelijkheid nog meerdere wagen bij te voegen of je gegevens aan te passen. Je
kan ook je auto deleten indien je hem niet meer in je bezit zou hebben. Je zou het nooit hebben
kunnen raden, maar hiervoor click je gewoon op [del]. Je auto wordt dan niet meer gelinked met
jou als lid, maar wordt niet uit de database verwijderd vermits we een autoclub zijn hé en we liefst
zoveel mogelijk verschillende info en foto’s van autootjes willen.
Zoals gezegd kan je dus ook nog je autogegevens aanpassen door op [aanpassen] te clicken.

www.tedg.be
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Het inbrengen of wijzigen van je gegevens gebeurt steeds op dezelfde manier. Via de browse knop
kan je je foto aanpassen en vergeet zeker niet op het einde op bevestigen te clicken.
Op je auto-pagina kan je ook nog een extra Album van je auto aanmaken.

Door op ‘Album Aanpassen’ te clicken kan je meerdere foto’s ineens uploaden. De werkwijze is quasi
dezelfde als de voorgaanden. Je clickt op ‘Browse’ om de foto’s te selecteren en op ‘uploaden’ om de
boel te bevestigen. Vergeet zeker dat laatste niet! Hier komt je EZThumbs programmatje goed van
pas vermits je meerder foto’s tegelijk kan uploaden is het makkelijk dat je ze ineens ook allemaal
even verkleind. De maximaal gebruikte resolutie van de foto’s op de site is 600 X 400. Verklein ze dus
maar gerust op voorhand naar deze resolutie.
Je duidt de foto’s aan die je in je album wil zetten en druk op ‘Openen’.
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In de kleine kadertjes onder de fotootjes kan je eventueel nog wat commentaar kwijt over de desbetreffende foto en vergeet zeker niet op uploaden te clicken om alles in de database op te nemen.
Het zou anders zonde zijn van je werk hé.
3.

Foto’s uploaden

Eens ingelogd kan je ook fotoreportages bijvoegen. Dit gebeurt ook steeds op dezelfde manier. Op
de foto-pagina click je op ‘Album bijvoegen’ en je kan beginnen.
Vergeet zeker niet je reportage een passende titel mee te geven. Je kan ook een begeleidende tekst
bijvoegen en via de ‘Browse’ knop kan je je foto’s selecteren. Ook hier kan je verschillende foto’s
tegelijk invoegen en kan je nadat de thumbnails op je scherm staan in de kadertjes onder de foto
een klein commentaartje invoegen. Vergeet ook weer niet op ‘import album in database’ te clicken
om je upload af te ronden.

www.tedg.be
4.

Inschrijven op evenementen

Vul gewoon de wagen in waarmee je gaat deelnemen aan de rit en het aantal personen. Vergeet
zeker niet op ‘voeg toe’ te clicken om af te sluiten. Je naam verschijnt dan mme in de deelnemerslijst.
Zoals daarnet al gezegd gebruik je echter wel best ook het inschrijvingsdocument dat je kan
downloaden omdat daar nog extra info kan staan zoals bv verschillende inschrijfmogelijkheden,
gewenst eten, extra’s, enz…
5.

Forum

5.1
Een nieuw onderwerp beginnen
Om een nieuw onderwerp te beginnen click je in de gewenste categorie op ‘Nieuw Topic’.
Op de detail pagina vergeet je zeker niet een titel op te geven en daaronder kan je dan je ei
kwijt. Nog even op ‘Tekst Uploaden’ clicken en dan maar afwachten tot er iemand reageert.
5.2
Reageren op een onderwerp
Het reageren op een onderwerp is ook eenvoudig gehouden. Je clickt gewoon het onderwerp aan
waarop je wil reageren en je tikt je tekst in het kader. Nog even op ‘Tekst Uploaden’ clicken en klaar.
Zo simpel kan het leven zijn!
Uw webslaafje,
Steven
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Het belangrijkste op deze pagina zijn de bijlage’s. Je gebruikt best de documenten die je hier kan
raadplegen om in te schrijven (via fax, mail, postduif, rooksignalen) vermits er hier meer info op
te vinden is en het voor de organisator allemaal wat makkelijker terug te vinden is op zijn eigen
ontwikkelde inschrijvingsformulieren.
Je kan ook door gewoon te clicken op ‘Inschrijven’ jezelf kenbaar maken bij de organisator. Het
voordeel van deze manier is dat je dan in de lijst met deelnemers verschijnt op de site en je zo ook
zelf makkelijk kan bijhouden waarvoor je allemaal ingeschreven bent. Je inschrijving verschijnt dan
nl in de rechterkolom in het vak ‘Mijn Inschrijvingen’.
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In de agenda click je op het evenement waarvoor je wenst in te schrijven. Je komt dan op de detail
pagina terecht van dat evenement.

| DriversNews82 |

| driemaandelijks clubmagazine |

Advertentie

Advertentie

24

| driemaandelijks clubmagazine |

www.verodesign.net
| DriversNews82 |

Advertentie

Advertentie

25

| driemaandelijks clubmagazine |

Challenge
2010
Peter Verbrugge
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Tijdens de Drivers dinner werden naar aloude gewoonte weer de nodige prijzen
uitgereikt. Eén van deze prijzen was de Challenge 2010 en de gelukkige voor dit
jaar was Peter Verbrugge. Hij was echter blijkbaar niet aan zijn proefstuk bezig want
hij stuurde ons prompt een foto van zijn prijs die hij in 1991 had ontvangen voor
‘Member of the Year’. Zo zie je dus maar dat 20 jaar en 20 kg later hij nog steeds bij
de actiefste leden van de club behoort.

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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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

Advertentie
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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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Lotus
18/01/2010
| driemaandelijks clubmagazine |

Bezoek aan Lotus fabriek
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Door samenloop van omstandigheden had ik de gelegenheid de Lotus fabrieken in Hethel te bezoeken
en daar dit zeer de moeite waard was wil ik jullie als rasechte anglofiele het verhaal niet onthouden.
Colin Chapman had zijn fabriekje in London sinds 1948, echter kreeg daar meer en meer problemen
met de buren. Chapman was nu ook niet de man van compromissen en wanneer hij meende dat zijn F1
wagens in de late uren nog even de testbank op moesten zou dit gebeuren, met of zonder appreciatie
van de buren. Vanuit zijn kantoor trok hij een 100 mile cirkel en gaf een van zijn medewerkers de
opdracht op zoek te gaan naar niet gebruikte vliegvelden binnen deze straal. Zo kwam hij in Hethel
terecht, juist zuidelijk van Norlfolk. Bijkomend voordeel was dat er een dubbele landingsbaan was en
in de onmiddellijke omgeving geen lastige buren
woonden. Dit zou het worden.
Om 2 pm stond in de receptiehall van de fabriek een
Engelse man in maatpak met krijtstreep en “Church”
schoenen of waren het misschien zelfs Lobb’s, ons
al op te wachten. Meende eerst dat het de nieuwe
CEO was die ons persoonlijk zou rondleiden, echter
het was een over enthousiaste Lotus liefhebber/
medewerker die hier als sinds 1966, zijnde het begin
van de nieuwe fabriek rondliep.
Ondertussen is op de site een gloednieuwe fabriek
gebouwd die bestaat uit 2 productie lijnen. Eén
lijn voor het ‘small platform’, zijnde de Elise, Exige,
2 Eleven en de Tesla (de elektrische wagen die hier
in onderaanneming gebouwd wordt) en de andere
voor de Evora. Deze Evora begon zijn leven onder de
codenaam Eagle (naar goede Lotus gewoonte beginnen alle modellen met E). Echter Dan Gurney zag dit
niet zitten en maakte bezwaren tegen het gebruik van deze naam. Gevolg de Eagle (past ook niet bij een
Lotus) zou voortaan Evora gaan noemen. Nu met deze Evora is Lotus terug de richting ingegaan zoals in
de jaren tachtig van de vorige eeuw met de Esprit die toen ook de meer luxueuze en bijgevolg duurdere
versie zou worden. Spijtig genoeg was dit niet echt een succes en zou het de super lichte Elise met
kleine motor zijn die Lotus terug op de kaart zette. Tijd zal duidelijkheid brengen.
Waar anders de rondleiding starten dan bij het chassis. Dit is niet meer dan wat bonded aluminium.
Bonded is gewoon gelijmd maar oa bij Aston Martin krijg je een uitleg van meer dan een uur dat
bonded veel beter is en zeker niet hetzelfde dan lijmen. Echter wanneer ik de handeling zie heb ik
nog altijd geen verschil gezien, maar ja ben ook geen lijmspecialist. Nu dit chassis zet bij het small
platform welgeteld 69 kg op de weegschaal wat uiteindelijk een totaal gewicht zal geven van 700 kg in
afgewerkte vorm tegenover 1340 kg voor de Evora. Simpele berekening zegt dus dat de Evora minstens
dubbel zoveel pk nodig heeft voor hetzelfde effect, wat zonder compressor blijkbaar toch niet echt
mogelijk is en bijgevolg de S de enige aanvaardbare uitvoering is die op de respectabele verhouding
van 4.1 kg/pk komt tegenover een “gewone” Elise 5.14 kg/pk. Als vergelijk wil ik nog wel even meegeven
dat TR5 aan 6.86 kg/pk komt.
Nu over dit chassis valt zeker nog wat te zeggen. Voor de Evora heeft Lotus gekozen voor hoofdchassis
waaraan twee subframes gemonteerd zijn, zijnde het voor en achter chassis waar de volledige

Pascal
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ophanging aan gemonteerd is. Dit geeft het voordeel dat bij een ernstige crash enkel dit subframe moet
gedemonteerd worden en zo de herstelling zeer kostengunstig kan uitgevoerd worden. Bij het small
platform is dit spijtig genoeg niet zo en kan bij een ernstig ongeval de ophanging uit het hoofdchassis
gerukt worden met alle gevolgen van dien.
Een lopende band zoals in Chaplins Modern Times is er
niet. Hier is nog een karretje dat na 40 minuten naar de
buurman geduwd wordt. Op dit karretje begint men met
het chassis en in de plaats van een barcode wordt er al
onmiddellijk de naam van de eigenaar op vermeld, want
elke auto die in elkaar gezet wordt is op bestelling. De
chassis worden geleverd door een toeleverancier, zoals
eigenlijk alle andere onderdelen. Geleidelijk aan worden
er meer en meer onderdelen aan het chassis bevestigd en
na 5 dagen is er een Elise klaar en 2 dagen later een Evora.
Alle carrosseriedelen in polyester resine komen in
panelen binnen en worden individueel voorbereid om
dan samengevoegd te worden in 1 lot dat de spuiterij in
gaat. Wel een grappig zicht een karretje vol onderdelen
dat de lakstraat ingaat en wanneer er 3 liter verf (Evora)
op de onderdelen hangt er aan de andere kant uitkomt. Wanneer al deze onderdelen klaar zijn worden ze
ook nog aan het chassis “gebounded”. Voor volledige uitharding is er 24 uur nodig maar het minimum om
hechting te hebben is 14 minuten wat dan ook de tijd is die Lotus gebruikt. In de laatste rechte lijn worden
alle elektrische onderdelen met elkaar verbonden, de stoelen (eigen makelij voor de Elise en Recaro voor de
Evora) gemonteerd en de velgen met bandjes eronder.
Nu is een nieuwe Lotus geboren en gaat deze naar de eindcontrole. Eigenlijk wordt er al na elk 4de station een
controle gedaan. Er is de waterdichtheidcontrole, lakcontrole en een grondige poetsbeurt zodat de wagen
klaar is voor aflevering aan de klant, die wanneer hij wenst zelf de productie van zijn auto in de fabriek
kan volgen. Elke vrijdag komen inspecteurs van de RAC en onderwerpen 3 willekeurige wagens aan een
volledige controle, wat volgens onze vriendelijke gids geen enkel probleem vormt voor de 250 wagens die
maandelijks gemaakt worden. Het is duidelijk dat de Evora een product is waar meer winst op zit wat zich
ook uit in verwerking van betere materialen en meer zorg aan de bouw van de wagen. Wanneer ik dan als
buitenstaander de lak bekijk van zo een Evora is het toch maar heel bedroevend. Denk zelfs dat de meesten
in onze club met het spuitwerk dat daar afgeleverd wordt niet tevreden zouden zijn voor hun oldie. Echter
zoals een van de aanwezigen terecht opmerkte, de body is bijzaak, een Lotus koop je voor het rijplezier;
sportwagen pur sang.
De oude productiehal herbergt nu de fabriekswinkel,
de research, design en nog andere geheime afdelingen.
De trimdepartement voor de kleine modellen is daar
ook ondergebracht. Dat het daar allemaal nogal geheim
is deed ons al vermoeden daar de vraag om eens een
kijkje te nemen als negatief beantwoord werd alvorens
ze volledig gesteld werd, no chance of getting in.
De oude startbaan is aan vervanging toe en zal tegen
het einde van het jaar door een gloednieuw testcircuit
vervangen worden waar ook particulieren in halve dag
sessies de Lotus producten naar hartenlust kunnen
uittesten.
Wanneer jullie na dit artikel zin gekregen hebben om
ook eens deze of een andere autofabriek te bezoeken,
geef even een seintje dan kijken we wat kan.
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Aston
Martin
Cygnet
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Aston heeft nu ook zijn ‘kleintje’ op de markt gebracht. Ik vond dat ik dit
jullie niet kon onthouden. Na de driewieler van Morgan vorig keer nu de
Cygnet van Aston Martin. Met dank aan Pascal voor het doorsturen van de
info.

| DriversNews82 |

32

Dear ASTON MARTIN customer and friends
Aston Martin Antwerp

It is time for an Aston Martin tailor fit for the city. Elegant and distinctive, individual
and practical, Cygnet is the luxury solution to urban mobility.
The Cygnet will be at our Dealership for in April . Our team look forward to
introducing you to this stylish and exclusive Aston Martin.
Enclosed we send you already the price and option list for the car.
Please contact for further information and to register your interest.
Tassignon Stef
Manager Aston Martin Antwerp
Autolei 322
2160 Wommelgem
Belgium
Tel: +32 3 354.38.56
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Aston Martin Cygnet

Aston Martin Antwerp



info@astonmartin-antwerp.com
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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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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
Juli 2011
- 5 juli		
- 10 juli		

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

Augustus 2011
- 2 augustus
Praatavond (Den Horst, Schoten)
- 5/7 augustus Gastronomisch weekend Trooz
- 7 augustus
Mindervalidenrit
- 26/28 augustus Tedg-Mak weekend
September 2011
- 6 september Praatavond (Den Horst, Schoten)
- 15/22 september
Weekje Ardeche
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)
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Zoekertjes
Zoekertjes
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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.

| DriversNews82 |

38

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

Huyghebaert Norbert
Laroye Claude
De Leersnyder Diederik
Declercq Carine
Oerlemans Jo
Hersleven Jean Claude

Laatste nieuws-laatste nieuws-laatste nieuws-laatste nieuws ...
Aan allen die hun lidgeld nog niet betaald hebben, breng dat voor het einde van april
even in orde. Het zou zonde zijn moesten wij afscheid van u moeten nemen.

Aankondigingen

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

Sponsoring

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