The
English
Drivers
Guild

Driemaandelijks clubmagazine
Voorjaar 2012–21e jaargang
Nr

86

Colofon
Bestuur
Voorzitter

David Smit Leibeeklaan 4
B- 2270 Herenthout
014 51 25 80 of 0477 45 86 73
david.smit1@telenet.be

Ondervoorzitter

Pascal Quirynen
Ploegsebaan 37 A
B- 2930 Brasschaat
03 633 23 32
pquirynen@dehert-quirynen.be

Ledenadministratie Secretaris
Gijselings Min
Fruithoflaan 25 bus 4
2600 Berchem
03 440 43 76
mgijselings@skynet.be

Penningmeester

Alain Deckers
Fruithoflaan 47
9120 Vrasene
0475 25 86 29
alain.irene@telenet.be

Evenementencoördinator &
Beursverantwoordelijke

Eric De Wever
Korte Kopstraat 24
B- 2900 Schoten
03 685 4431 of 0496 21 31 85
eric@glenco.be
Assistente: Bernadette Govaerts

Redactie

Steven Meeussen
Autolei 273
B-2160 Wommelgem
0475 49 21 12
steme@skynet.be

Verantwoordelijke clubshop
Peter Verbrugge
Beukenlei 20
B- 2960 Brecht
03 297 07 58

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

Brasserie Michel
Jan van Rijswijcklaan 191
2020 Antwerpen
www.bows.be
03/238.35.60

Maandelijkse Praatavond

1e dinsdag van de maand om 20.30 in “Brasserie
Michel”, Jan van Rijswijcklaan 191, Antwerpen (naast
Antwerp Expo)

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

www.tedg.be | DriversNews86 |www.tedg.be
3
| DriversNews86 | 2

Drivers News
“Ervaring is het leren van je fouten,
sommige mensen hebben veel ervaring.”
						

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 zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van de redactie.

Deadlines

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

Redactie
Beste TéEéDéGéerkes,

H

et is weeral zover. De zon komt al door de wolken gekropen, de
temperaturen stijgen al gestaag boven de ‘kap open’ grens en
de lentekriebels beginnen al (u raad het nooit..) te kriebelen. Tijd
dus om de jaarlijkse rituelen aan het
begin van het seizoen uit te voeren.
Vloeistoffen controleren in de tuut,
bandenspanning checken, batterijtjes
aansluiten en bijladen en een grondige
kuisbeurt. Nu dat ook weeral gedaan is
kan de tuut van stal! Gelukkig is deze
winter de motorkap opnieuw gespoten,
zodat die lelijke blazen ook tot het
verleden behoren. De nieuwe dempers
zitten er eveneens onder, dus er kan ons
niets meer tegenhouden dit seizoen s
De inschrijvingen voor de Paasmaandag en vikingentocht zijn al gebeurd.
De Schotlandtoer ligt al lang vast en ondertussen ook nog de bloesemrit
(van de SpitfireClub Vlaanderen ism de TR-Club) te St Truiden meepikken,
wat zeker de moeite is voor zij die hem nog niet gereden hebben (meer
info vind je op http://www.spitfireclubvlaanderenvzw.be/). In juni zitten
wij ‘spijtig genoeg s‘ in Indonesië, dus de BBQ en de Holland Tour zullen
dit jaar niet voor ons zijn.
De inzendingen van artikels voor de Drivers News zijn ook massaal
dit kwartaal. Ik heb zelfs het verslag van de beurs van Antwerpen
moeten opzijhouden voor de volgende uitgave. Was het altijd maar zo...
Volhouden dus aan de noeste schrijvertjes!!
Ik wil hier al wel even van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die
meegewerkt heeft aan de stand op de beurs in Antwerpen te bedanken.
We hebben nl de 3e prijs in de wacht gesleept! En dat zal niet in zijn
minst te danken zijn aan Dani & Reinhild van Vero Design voor het eerste
ontwerp en het kosteloos ter beschikking stellen van de super gezellige
haard.
Groetjes en tot Vroems s
Steven
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Clubshop

E

r wordt momenteel druk gewerkt aan een nieuwe bestelling hemden en fleeces. Er
zijn zelfs bepaalde geruchten in de richting van long-sleeve polo’s en petjes, maar
uitsluitsel kan ik daar bij het ter perse gaan van het boekje niet over geven. Meer info
volgt gegarandeerd op een van de volgende praatavonden. Op dit moment zijn onderstaande
zaken nog voorradig:

Logo Club Metaal
Logo Club Pin
stoffen badge
Cadeau box Logo Club
Stickers Logo Club
Balpen Tedg
Sleutelhanger met lampje
regenscherm rechthoekig
kleding
fleece

rood

polo

blauw

rood

rood

hemd “nieuw”
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verkoop
prijs
10.00
4.00
2.50
15.00
1.00
1.00
6.00
15

rood

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
bedrukking op mouw

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

30
30
30
30
30
16
16
16
16
16
16
16
30

Advertentie
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Advertentie
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Lidgeld 2012

O

m een clubke zoals het onze draaiende te houden is het belangrijk voor ons tijdig uw
lidgeld te ontvangen. Van een aantal leden hebben wij tot op heden (bij het ter persen
gaan van deze uitgave) het lidgeld echter nog niet ontvangen. Dit is waarschijnlijk
gewoon het gevolg van een vergetelheid. Bij twijfel over het al dan niet betaald hebben van uw
ledgeld kan u steeds even contact opnemen met onze penningmeester. Als je je lidkaart van
2012 al ontvangen hebt mag je er echter zeker van zijn dat je lidgeld al betaald is s.
Indien u toch lid wenst te blijven van onze organisatie, zorg er dan even voor dat je lidgeld
uiterlijk op 30 april volstort is. Indien dit niet voor die datum gebeurt wordt u uit de ledenlijst
geschrapt. We hebben dit jaar de lidgelden op 35.00 Eur gehouden. Mogen wij u dan ook
vriendelijk verzoeken de 35.00 Eur te volstorten.
De clubrekening is : KBC: BE17 7370 2965 0721
Om onze penningmeester (den Alain) het leven wat aangenamer te maken vermeld U best op het
overschrijvingsformulier : “Lidgeld 2012 + Uw lidnummer”
Ook voor onze buitenlandse leden is dit jaar de prijs op 35.00 Eur gehouden.
Het bestuur
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Weekje Ardeche

Hoe een klein clubje toch enorm groot kan zijn door hechte band met zijn
leden!

Voor de uitstap naar de Ardèche vertrokken er clubleden vanuit Rumst en andere vanuit Geel.
Van hieruit, het was 6.15 uur, reden we OPEN om samen te komen voor een ontbijt in
Luxemburg.
Als de tanken en buiken gevuld waren vervolgden we naar Beaune om rond de middag te
genieten van onze eerste pick nick!
Voor sommigen een thuis gesmeerd
boterhammetje met een bekertje water,
anderen zagen het dan weer iets
grootser……
Vervolgens ging het via autostrade
naar Toul en dan via de “route
nationale” naar het hotel.

De eerste dag was goed verlopen en iedereen ging welgezind slapen. Er was 600 km
afgelegd van de 1050 km die er te rijden waren tot onze bestemming in Barjac.
De tweede dag vertrokken we om negen uur, er was nog een hele trip te rijden en dit meestal
via binnenbaantjes met haarspeldbochten en daar we in de voormiddag wat tijd verloren
hadden gaf de rode Triumph wat gas bij. Hoe meer naar het zuiden hoe meer bergen. De
bewoners in het zuiden rekenen niet in km naar in uren…..
Volgens de GPS was de aankomst in Barjac voorzien om 18.00 uur. Daar wachten Ron,
Pauline , Han en Alain op ons. Zij waren rechtstreeks van hun tripje Mechelen—Méditeranée
van de MAK naar Barjac afgezakt. Na 980 km vond de eerder genoemde rooie TR dat het
genoeg geweest was en dacht dat het op 3 wielen ook wel kon. Links achter brak de “hub” en
het wiel kwam ons langs rechts voorbij en smakte nog even in de rechter deur.
Voor ik goed en wel besefte
wat er gebeurd was , was de
clubmolen al aan het draaien:
Erik belde voor stukken naar
Engeland en Toon had al via
zijn zoon een snel transport
geregeld. Alleen hadden we
nog geen onderdeel. Zoals
jullie allemaal weten zijn
onderdelen vanuit Engeland
soms lang onderweg, en was
het dus beter om een andere
oplossing zoeken. Zou Pascal
misschien nog zo een “hub”
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Weekje Ardeche
hebben liggen van zijn TR 250 ??????????????
Dus bellen maar,en ja Pascal heeft er nog eentje liggen………alle blikken naar Toon, terug
gebeld met de zoon . Het verdict van Toon : het onderdeel moet voor 19.00 uur bij DHL op de
Noorderlaan in Antwerpen zijn. Terug gebeld naar Pascal; “ wil je aub en liefst snel de
cardanas naar de noorderlaan brengen?” Het was ondertussen al donderdag 18u35. Gevolg:
vrijdag om 15 uur was de cardanas in het hotel!!!!! Vervolgens een SMS naar Erik en binnen
het kwartier zaten we in de gele TR6 op weg naar Aubenas om alles te gaan monteren.
Een snelle rit van een uur door de bergen , want om 18 uur sloot de garage waar de TR
naartoe gesleept was…dus weer even gas geven. Op een klein half uurtje hadden we alles
gemonteerd en de achter slijkweer- die nog in een redelijk goede vorm was - uitgeblutst. Die
fransen hun ogen vielen uit hun kop, alles zo snel regelen, dat zijn ze hier (zeker in het
zuiden) niet gewoon!! Even handen wassen en gaan testen, we moeten nog een heel eind
terug!
Dag 1--- vrijdag – Gorges d´Ardèche
In het hotel kreeg ik de Beetle cabrio van de dochter om mee rond te toeren. We reden een rit
van ongeveer 80 km . Op het einde was nog een bezoek aan een grot gepland, het viel bij
iedereen wel in de smaak Ook de TR was ondertussen terug paraat voor de volgende dag.
Dag 2—Bezoek aan de markt in Uzes en bezoek museum 1900.
Om 9 u stonden alle wagens te wachten voor een trip naar de provencaalse markt
voor de vrouwen althans) de mannen brachten een bezoek aan het museum 1900 waar zowat
alles van in die tijd stond tentoongesteld. Het ging van auto‟s tot bromfietsen, stoommachines,
tv toestellen, filmmateriaal, speelgoed echt te veel om op te noemen. Onze privé gids Han
heeft ons heel wat bijgebracht uit die tijd. Op de middag hadden we een pick-nick met het
eten dat op de markt gekocht was: allerhande hapjes, scampi en ribbetjes op de bbq door de
superkoks Erik & Peter, brood en franse kazen, zoete dessertjes, alles overgoten door
champagne, rode of witte wijn. En voor zij die wilden op het einde nog koffie op de koop toe.
Dit alles onder een stralend blauwe hemel en een lekker brandend zonnetje. Over deze picknic zal nog lang gesproken worden, denk ik. Als afsluiter van de dag hadden we nog een
heuvelklim naar de Mont Bouquet.
Dag 3---Rit naar Balazuc
De avond ervoor waren een aantal leden op het idee gekomen om de Ardèche eens van
dichterbij te gaan onderzoeken : wie gaat er mee kayakken? De moedigsten, dappersten,
sportiefsten (of misschien
“krankzinnigsten”) beslisten om
zowaar het tochtje van 28 km aan
te gaan. Nadat er enkelen een
aantal keren omgeslagen waren,
verkleumd en moe gepeddeld
waren, kwamen ze wel wat te laat
op de aankomst en vooral met
veel honger want ze hadden geen
eten voorzien. Gelukkig stonden
Katrien en Toon al enkele uren te
wachten aan de arrivée met
sandwiches. De andere helft deed
het rustig aan met een slenterend ritje via pitoreske dorpjes.
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Weekje Ardeche
Dag 4---Mont Ventoux
Het is de langste rit van de uitstap, zo‟n 200km, dus moeten we vroeg op stap. Het weer was
redelijk goed in Barjac maar de reus lag nog in de wolken. Niet getreurd er moest nog een uur
of 3 gereden worden en het zal wel opklaren. Na wat listige foto‟s bereikten we De Mont
Ventoux .De top lag nog in de wolken maar dat weerhield ons niet van om de klim aan te
vatten.
De TR op kop om onderweg wat
leuke
foto‟s te maken. Hoe hoger we
reden
hoe meer mist er opkwam. Het dak
hadden
we er natuurlijk afgelaten: zoals de
echte
cabrio rijders. Ook de temperatuur
zakte, 14
graden dat konden we nog wel aan.
De mist
werd dikker en dikker zodat je bijna
de witte
lijn moest in het oog houden om de
weg te
volgen. Ondertussen werden de
jassen
aangetrokken, de dekens
bovengehaald en ook de nodige
hoofddeksels opgezet. Op de top
niets te zien…..enkel de kou! 2 graden was het daar! We reden dan ook vlugger naar beneden
dan naar boven. In Boudoin hebben we nog lekker gegeten en dan terug richting Barjac.
Onderweg nog even stoppen voor het ondertussen traditioneel glaasje bubbels en dan nog
over een smalle dijk. Gelukkig is daar alles zonder brokken verlopen en werden er enkele
mooie foto‟s gemaakt..
Dag 5---Anduze
In Anduze is een bamboeserie en rijdt er ook een stoomtrein.

Toon was in zijn nopjes want naar horen zeggen speelt hij nog steeds graag met de treintjes.
De stoomtrein bracht ons langs een prachtig landschap naar St Jean du Gard waar net een
plaatslijk marktje stond, mooi meegenomen voor de dames. Even een lekkere hap en dan
rustig terug naar het hotel om nog even samen te plonsen in het zwembad.
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Weekje Ardeche
Dag 6---Cascades du Sautadet
Voor de laatste dag was er een rustig en kort ritje naar de watervallen van Sautadet en een
bezoek aan een wijnkelder. Bij de wijnkelder aangekomen kregen we een deskundige uitleg
van de wijnboer gevolgd met een degustatie van de plaatselijke wijnen. De heer des huizes
had ook nog een verrassing in petto en schonk aan de mooiste wagen nog een magnum fles
wijn. Er werd gekozen voor de Triumph Dolomite sprint van Leo en Lisette,omdat deze in
Frankrijk heel zeldzaam is.
Aan alle mooie liedjes komt echter een eind maar niet
zonder onze „Petra‟ nog even te hebben bijgewerkt.
Aangezien de meeste kamers bezet waren door een man en
een vrouw, was er in het begin van de week al beslist dat j
Peter (die de kamer deelde met Erik) zou worden
omgedoopt tot Petra………Petra heeft heel de week met
een roze sjaal rondgelopen en kreeg de laatste avond heuse
vrouwenkleren aan en werd ze ook nog eens
geschminkt……..tot grote hilariteit, niet alleen van onze
leden, maar ook van de andere gasten uit het hotel!

De volgende dag werd de trip naar België terug ingezet, weliswaar in 2 dagen om de pijn toch
een beetjes te verzachten. We zijn er wel in geslaagd de zon mee te brengen zodat al diegenen
die niet meegegaan zijn, ook nog wat konden genieten!
Hierbij wil ik deze fantastische groep bedanken voor de aangename reis en mooie momenten.
Guido en Vera

Sta me toe toch nog even Vera en Guido te danken voor de fantastische, ontspannen,
gezellige, te korte organisatie! Het feit dat de MG van Ron mijn MG kuste ligt uiteraard niet
aan hen maar volgens Pauline plakt Ron(?)

De mede-redacteurs
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Motoring with shakespeare
Als ik een grappige Engelse uitspraak tegenkom die met de automobiel te maken
heeft, schrijf ik die wel eens op. Hier een nieuwe aflevering.
The best way to make a small fortune in motor racing is to start with a large one, de
beste manier om in de autosport een klein vermogen te realiseren is er aan te beginnen met
een groot (vermogen). Sommige teams werken met grof sponsorgeld, maar voor de meesten
blijft het knokken. Een vicieuze cirkel: resultaten trekken sponsors, ingenieurs, piloten. Betere
resultaten lokken betere sponsors, enz… De cirkel is rond. Welke kip of welk ei komt eerst?
Soms beide tegelijk.
In ruim 60 jaar F1 hebben maar enkele renstallen zich blijvend kunnen handhaven. Het
rode FERRARI was er elk seizoen al bij vanaf het begin in 1950! Velen moesten na jaren
strijd het team verkopen, of gingen failliet, waarbij soms hele fortuinen verloren gingen. Als
je niet met andermans geld werkt, moet je heel rijk zijn, ridiculously rich, belachelijk rijk. En
niet opscheppen over je poen hoor, put your money where your mouth is, laat je geld eens zien
in je grote mond. Put up or shut up, kom ermee voor de pinnen of hou uw wafel.
Juli 2011 bracht de BBC een prachtige biografie “Life in the fast lane” over Murray
Walker, de legendarische TV commentator die jarenlang verslag deed bij de autosport. Enorm
enthousiast, die Murray, zijn meeslepende stijl werd trousers on fire genoemd, hij ratelde
alsof zijn broekspijpen in brand stonden.

Dave MORGAN haalde in de MALLORY PARK F2 race van 1972 de derde
plaats, en hoopte nu op een Europese doorbraak. Nobody outside England knew me from a bar
of soap, buiten Engeland kende niemand me, mijn naam kon net zo goed een stuk zeep
betekenen. Zijn droom kwam helaas niet uit.
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Door nieuwe reglementen is de F1 opnieuw heel boeiend geworden, inhalen kan weer
in de slipstream. Een duidelijk tragere voorligger is a sitting duck, een eend die blijft zitten
(kan je makkelijk afschieten). Ziezo, that one was done and dusted, afgewerkt en afgestoft, in
de sacoche. Do the talking on the track, vertel het maar op de bààn, kan je ook een plaatsje
opschuiven zonder die slimme pitstop?
Vandaag gaat de F1 mondiaal, maar in de jaren 30 lag het zwaartepunt in Europa en
bleven de Engelse teams meer in eigen land, content to be big fish in a very small pond, liever
een grote vis in een heel kleine vijver. On the continent vonden ze MERCEDES en AUTO
UNION (beide met steun van de overheid), en staatsbedrijf ALFA ROMEO. Een ongelijke
strijd voor SUNBEAM, ERA, ASTON MARTIN, RILEY e.a. (RILEY, as old as the industry,
as modern as the hour, zo oud als de industrie, en toch helemaal bij de tijd).

Het COOPER hoofdkwartier in de sixties

Dit komt uit het boek COOPER CARS, over de kleine F1 stal die eind jaren 50 de
motor achteraan begon in te bouwen. Bij een race in Australië konden de DUNLOP banden
die extra belasting niet aan, dus werd op de achteras MICHELIN omgelegd. Contractuele
sponsor DUNLOP zag het filosofisch: at least we can still say DUNLOPS crossed the line
first if you win, als jullie winnen kunnen we tenminste nog zeggen dat ónze bandjes éérst over
de meet kwamen. Andere tijden, geen vuistdikke contracten, geen dure advocaten.

Jack BRABHAM, wereldkampioen F1 1959 en 60. Hier met de COOPER T 53 in de GP van België 1960

Toen oprichter Charles COOPER zich in augustus 1914 meldde als vrijwilliger bij het
Royal Army Service Corps, de RASC, (Run Away Someone’s Coming, wegwezen, daar komt
iemand), werd hij ingedeeld bij de 3rd Motor Transport Mechanical Cavalry Division. Hij
leerde er zijn plan trekken “met de middelen aan boord”.
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COOPERS’ rivaal Colin CHAPMAN meende dat niet het vermogen op zich de
doorslag geeft, wel de verhouding gewicht / vermogen. Zijn LOTUS bolides werden extreem
licht gebouwd. Dat was soms echt gevaarlijk. De Amerikaanse piloot Parnelli JONES: we
always said that when something on a LOTUS broke, CHAPMAN said “make everything
lighter” we zegden altijd dat wanneer aan een LOTUS iets begaf, CHAPMAN zou reageren
met “maak al de rest lichter” (in plaats van dat éne onderdeel te verstevigen). Beeldspraak,
maar heel wat piloten zijn met een LOTUS van de baan gevlogen na mechanische breuk. De
politiek van de baas in vraag stellen was ook al niet zo gezond, you could get your walking
papers, je kon je wandelpapieren krijgen, je C4.

TOURIST TROPHY, eiland MAN

You don’t have to be mad to race here, om hier te racen hoef je niet gek te zijn, (kan
ook geen kwaad): de TOURIST TROPHY op het Engelse eiland MAN, 100e editie sedert
1911. Motorraces op een circuit van 38 miles (60 km) in de bergen op de openbare weg.
Waanzin, geen marge, geen uitwijkstrook, de weg ligt er zoals hij er ligt. Riooldeksels, putten,
bomen, dorpjes met huizen, muren, stoepen! Pilonen met één busseltje stro afgeschermd, in
sommige bochten vangrails. Er loopt al eens een hond of kat over, je kan een vogel, zelfs een
fazant, tegen je helm of windscherm krijgen.

They hammer through villages at 180 mph, brushing walls
with their shoulders, in de dorpen strijken ze langs de muren aan 290 km/h. Riders risk life
and limb, piloten riskeren lijf en leden, op rechte stukken gaan ze boven 200 mph, meer dan
320 km/h. Ronderekord 131,58 mph, gemiddeld meer dan 210 km/h, soms één of zelfs twee
wielen van de grond.
Vorig jaar kwamen weer 3 piloten om. Plus 4 amateurs die het ook eens wagen, but, as
Bob the taxi driver told us, we don’t count those, die amateurs, zei de taximan, tellen we niet
mee. In 100 jaar zijn in de TOURIST TROPHY totaal zo’n 5 (vijf) piloten per lopende mile
verongelukt, 38 x 5 = 190. Het verslag komt uit het Britse blad MotorSport van sept. 2011.
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Bij het begin van de 2e WO probeerde de RAF de burgers en de kunstschatten van de
vijand nog te sparen, maar toen de Luftwaffe massaal de Engelse steden aanviel werden die
morele bezwaren geleidelijk opgegeven. (Op 14 november 1940 werd COVENTRY voor 1/3e
verwoest, het middeleeuwse centrum en de kathedraal lagen in puin).
In februari 1942 werd Air Marshal Arthur HARRIS hoofd van Bomber Command.
“Bomber” HARRIS gaf opdracht tot terror bombing op burgers en steden, carpet bombing.
Op weg naar zijn HQ in LONDON werd hij eens staande gehouden door een constable “for
racing his BENTLEY at breakneck speed” de agent vond zijn halsbrekende snelheid echt niet
kunnen. “You might have killed somebody, Sir” zo zou U nog iemand doodrijden meneer. Hij,
droogjes, “Young man, I kill thousands of people every night” maar jongen toch, ik maak er
elke nacht duizenden kapot. (BBC documentaire “The making of modern Britain” november
2009). Never mention the war, begin nu weer niet over die oorlog.

MINERVA 1921

Deze is van Bob HOPE. The ROLLS - ROYCE? That’s a CADILLAC that’s been to
OXFORD, de ROLLS is een CADILLAC die in OXFORD is gepasseerd. Hmm, niet van een
Engelsman deze quote. Over onze trotse MINERVA schreef THE DAILY MIRROR in 1961:
the MINERVA could look a ROLLS straight in the eye de MINERVA kon een ROLLS recht in
zijn ogen kijken, moest er niet voor onder doen.
In Amerika wordt een klassieke auto wel eens over-gerestaureerd, méér dan concours.
Zelf vinden ze daarvan: it-ain‘t-done-until-it‘s-overdone het is niet af voor het echt af-af is.
De Ierse dichter Oscar WILDE zei het eens zo: economists, they know the price of everything
and the value of nothing, economen (hij bedoelt speculanten) kennen van alle dingen de prijs,
van geen enkele de waarde.
Hugo Van den Bruel

11 | DriversNews86 | www.tedg.be

Advertentie

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

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
Ploegsebaan 37
Fax. 03 633 22 23
2930 Brasschaat
www.dehert-quirynen.be Email: info@dehert-quirynen.be
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Autobekleding
Wyns
+32(0) 496 156 250
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

Fabrikant van Vliegenramen.
Vliegendeuren & vliegenschuifdeuren.
Ventilatiesystemen Type C + D
Ook voor zelfplaatsing / DIY

Van Oers Group BVBA – Rijkmakerlaan 5 – 2910 Essen
www.vanoers.be
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Van der steen trophee

I

n November 2010 zou Jan de niet te winnen strijd staken. Hij heeft gevochten maar het zat niet
mee en zoals wel eens meer in Jans leven verloor hij. Spijtig genoeg was dit het einde van zijn veel
te kort leven.
Om Jan toch blijvend aan de club te binden en ook voor de nieuwe leden die niet het geluk gekend
hebben met Jan te kunnen optrekken, werd er beslist een trophy uit te reiken ter nagedachtenis van
Jan. De trophy moest iets moois en duurzaam zijn.
Na wat overleg werd uiteindelijk gekozen voor een zilveren schotel. Hiervan zijn we zeker dat deze zal
gekoesterd worden en dat deze nog jaren zal blijven voorbestaan.
Nu kwam de toch moeilijke taak om een selectie te kunnen doorvoeren zodat elk jaar een lid gekozen
kon worden die deze trophy zou ontvangen. Het zou ook in de levensstijl en filosofie van Jan moeten
zijn. Aanvankelijk werd geopteerd om met de personen wie hij het meeste contact had een soort
comité te maken dat dan de wagen zou kiezen. Dit bleek iets moeilijker en de tijd ging sneller dan
verwacht waardoor het comité niet is samengekomen. Zelf heb ik dan de vrijheid genomen om mij in
te leven in Jan zijn wereld en trachten de auto eruit te halen die hij meest zou gewaardeerd hebben.
Er zijn verschillende manieren om dit te doen. De eenvoudigste misschien wel bij eliminatie. Jan had
het totaal niet begrepen op over gerestaureerde voertuigen. Nu die zijn er niet veel in de club, dus dat
was ook geen mogelijkheid. Waar Jan wel altijd voor viel was het wat ongewone, wat uit de underdog
positie. Zo kwam ik bij het merk Sunbeam. Dit was echt een underdog merk. In 1925 kwam Sunbeam
al met de twin cam 3 liter op de markt, een auto die technisch veel verder stond dan de Bentley maar
toch zou deze laatste roem maken en van de revolutionaire 3 liter twin cam zouden er uiteindelijk
maar een 315 gemaakt worden. Jan had zelf een Sunbeam Alpine, dus daar was ook weer een link.
Tijdens de internationale meeting met de Duitsers was mij de Sunbeam two tone opgevallen. Een
niet alledaagse verschijning, mooi, niet over gerestaureerd maar juist goed. Na wat dieper in te gaan
op model en vooral de wagen die Ronny bezit bleek het ganse meer en meer te passen in het beeld
waaraan de wagen moest voldoen.
Daar wij binnen het bestuur geen foto’s hadden van de wagen werd maar aan Ronny gevraagd om wat
foto’s en de juiste gegevens van zijn wagen door te sturen voor het archief van de club. Onmiddellijk
antwoord van een niets vermoedend lid. Ondertussen had ik mijn voorstel voorgelegd aan de andere
leden van het bestuur en was er volledige overeenstemming, dus het zou Ronnny Verschueren zijn
Sunbeam worden die de eerste trophy zou krijgen. Blijkt echter dat het bestuur slechte acteurs zijn
want op de algemene vergadering werd er gezinspeeld op de trophy maar dat het niet kenbaar zou
gemaakt worden wie hem zou krijgen, enkel keken alle bestuursleden tijdens mijn uitleg naar Ronny
die dit al heel vreemd vond, maar gelukkig niet al te veel vragen stelde. Tijdens de voorstelling per
eliminatie tijdens het diner wist Ronny al vrij snel dat alles klopte maar hij bleef er rustig onder en zelfs
met wat aanporren stond hij nog niet op, juist dezelfde manier zoals Jan zou gedaan hebben. Heel
passend en nog overtuigender om de Sunbeam van Ronny deze eerste trophy Van Der Steen toe te
kennen. Van harte gefeliciteerd Ronny met deze voor velen binnen onze club zeer speciale trophy.
Zoals jullie hebben kunnen merken is er geen reglement voor toekenning van deze zeer waardevolle
trophy. Ook voor dit jaar zal het volgens het gevoel gaan en zal Tom, Annemie en ikzelf samen de keuze
maken op het einde van het jaar tussen al de voertuigen van de leden die minstens een keer met die
wagen naar een bijeenkomst zijn geweest. Het enige criterium dat wij blijvend zullen hanteren is ‘welke
auto zou Jan gekozen hebben’. Daar wij met 3 mogelijks het dichtste bij Jan stonden zullen wij trachten
elk jaar dit te doen zoals Jan het zou gewenst hebben.
									

Pascal Quirynen
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S
A

Winnaar 2011 : Ronny Verschueren

UNBEAM 90 MK III 1956

ls er over aantallen gesproken word is het niet altijd correct aangezien er verschillende boeken
zijn die elkaar tegen spreken, maar het geeft wel een indicatie.
Het model dat ik heb is een ST90 saloon van 1956 en is de opvolger van de ST80, het model ziet er
grotendeels hetzelfde uit,de koplampen iets hoger gebracht andere bumpers, gril en vooral een grotere
motor 2267cc ipv 2000cc.de versnellingen waren stuurgeschakeld (columchange)
Met dit model is er in de jaren 50 de rally van Monte Carlo gereden en nog gewonnen ook. De rootes
works team had als drivers oa Stirling Moss, Peter Collins, Sheila van Dam etc …… die allen overwinning
op hun naam hebben gezet. Waarmede de particuliere verkoop achteraf natuurlijk gestimuleerd werd.
De politie in GB hebben er ook onder hun hoede gehad.
De ST90 MK III saloon is van 1954 tot 1957 , de jaren ervoor hadden ze ook nog andere, waaronder de MK
I, MK II, MK IIA, buiten de saloon had men ook nog de drophead (4 zitter cabrio) , Alpine 2 zitter roadster
( dit is voor velen de echte Alpine) Het meeste van dit model is verkocht in de GB dan Amerika en
Australie. Van de MK III zijn er in totaal 4952 gemaakt, er zouden er nog ongeveer 300? van over zijn. Aan
de hand van het chassisnr kan men uitmaken hoe de wagen uitgerust was, en al dan niet voor export, of
in welke helft van het jaartal hij produceert is.
De wagens zijn niet supersnel, maar wel wendbaar ( vooral de Alpine) maar voor die tijd met een
topsnelheid van ongeveer 150km / u was toch al niet slecht. De motoren hebben een groot koppel op
lage toeren (beresterk). Naar de grote toe zijn ze relatief zwaar, wat ten nadele is als men er de originele
diagonaalbanden op heeft liggen (dwijlen)
Ze waren verkrijgbaar in mono tone en two tone colors, bij de ST90 stond op de Badge voor 1954
Sunbeam – Talbot op, vanaf 1954 Sunbeam-Sunbeam . Zoals velen weten is Sunbeam opgenomen in de
Roots-groep
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Sunbeam 90 mkiii
Ronny Verschueren

1991,

1

½ jaar getrouwd en een restauratie project achter de rug ( opel rekord A 1964) moest ik voor het
werk een fiets bij klanten gaan afleveren. Op zich niets in zich maar toch. Ik kom bij die klant op
de werft en hij zegt, dat is mooi! ( weet nog altijd niet wat hij bedoelde, mooie fiets, mooi op tijd,
of???) ik zij toen dat is pas mooi, er stond rechts van mij een garagepoort open met daar in een Renault
van 1914 of zoiets. Hij zij dan heb ik nog wel iets mooier voor jou staan. ( Hij had van zijn buurman al te
horen gekregen dat ik met het old-timer virus zat) Ik loop hem achterna hij trekt een kantelpoort open
: staat daar een Sunbeam 90 Saloon van 1956. Effe rond gekeken achterdeuren vielen er uit bij het
openen, carroserie lag los op het chassis, cilinderkop lag er naast, water op de zuigers ( potvast) rechts
gestuurd ,Zetels eruit, aan de kant dozen en manden met allerlei onderdelen. Ik zij neen niets voor
mij veel te veel werk ( de rekord zat nog in mijn achterhoofd en ik had nog een vauxhall victor 1961
klaar staan om te beginnen) Hij was al wel zo slim om zijn prijs te noemen (moest weg van zijn vrouw)
Thuisgekomen natuurlijk direct verteld, en tot mijn grote verbazing zij Lief, koop die dan toch hij is
een stuk ouder dan die andere 2, maar wel op voorwaarde de vauxhall moest ik verkopen. Een lijstje
gemaakt zodat ik kon gaan zien dat er voornamelijk de vitale delen bij waren.
Frans was blij dat hij mij zo snel zag terugkomen, alles nagekeken, en de wagen bleek kompleet te zijn.
Afspraak gemaakt wanneer kon komen ophalen. Een paar dagen later er terug naartoe, dit lijkt wel
een heel gedoe maar ook dat viel best mee want het was nog geen 2 km van huis. Met de camionette
alle losse onderdelen mee genomen, daarna met de gewone wagen de ST90 naar huis gesleept, maar
deze had geen remmen dus het ging maar stapvoets, want om te stoppen moest ik zelf uit stappen
om hem tegen te houden, ik had wel veel bekijks toen we door het dorp reden. Een ander probleem
was, Lief was hoog zwanger en zij zat achter het stuur, en wou natuurlijk snel naar huis en wou meer
gas geven, ik riep mag niet, maar mijn buik doet pijn, neen, maar mijn benen, neen, maar… afijn we
zijn heelhuids thuis geraakt, wagen binnen gezet alles gesorteerd, dan heeft hij enkele jaren aan de
kant gestaan. Ik denk tot 1995. In die tijd werd het stilaan strenger en strenger met wagens inschrijven,
zodoende holde ik altijd de feiten achterna en had altijd iets te kort of verkeerd, ben in totaal 6 jaar
bezig geweest om alles rond te krijgen, het laatste was nog de beste oplossing, zelf naar Swansea in
the UK the V5 gaan aanvragen, dit is ook al een verhaal op zich, naar ginder, alles meegenomen wat ik
had en het was geen probleem de aanvraag werd zelfs op mijn naam gezet, het zou 14 dagen later in
de brievenbus zitten! Hola i am from Belgium sorry wij sturen niets naar het buitenland, kom het dan
maar halen, mag ik ook een ander adres opgeven in the UK, dat mocht maar het moest wel met mijn
naam op en Engels adres, natuurlijk geen adres voorhanden, kom morgen terug, In hotel aangekomen,
moeder opgebeld, ga adres van mijn ST90 parts leverancier zoeken, s’ anderendaags terug en het
kwam in orde. Kwam er 14 dagen later 2x achter elkaar een enveloppe aan van de DVLA bij die
persoon en dat was niet normaal dus hij kijken daar stond in dat de eerste vernietigd moest worden ( is
dus niet gebeur maar wel ingekaderd) eind goed al goed
Het begin van de restauratie
Ik doe heel veel zelf behalve de motor gedemonteerd weggebracht en laten boren, krukas slijpen,
ombouw loodvrij, iets wat je thuis zo maar niet kan.
Alle onderdelen van versnellingbak, motor, voorbrug achterbrug, claxons en alle andere kleine
attributen thuis gestraald, grondlak, gelakt
De wagen volledig gestript en in dozen gestopt, chassis laten stralen, carrosserie laten stralen, beide in
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epoxy grondverf, het chassis was redelijk goed, maar 2 plaatjes moeten lassen, maar de carrosserie
was een ander paar mouwen, heb in totaal 3 platen van 2m verwerkt in deuren, flanken, bodem,
reservewiel bak, hoeken en kanten noem maar op, + de dorpelkokers had ik dan nog kunnen
kopen
Na avonden tot laat zitten lassen, slijpen, kloppen, kon het strak zetten beginnen, stof stoeber je wil
het niet weten, , spuitplamuur, grondlak, laagje proeflak, binnen kant in goede lak thuis gedaan.
Elk jaar naar UK op vakantie voor onderdelen ( kende toen Erik Ronne nog niet) en naar Beaulieu
natuurlijk (waar ik jaren niets vond) Carrosserie naar spuiter gebracht daar zelf klaar gezet en
opdracht gegeven eerst volledig Jaguar white the spuiten en daarna Jaguar Red ( origineel was hij
lichtgroen boven en donkergroen onder maar toen ik hem haalde was hij volledig tussenin groen)
Nu kon het opbouwen beginnen dat was pas fijn werk, meestal als je wat deed zag je ook dat je iets
gedaan had, en dat geeft sneller voldoening
Al het chroom laten vernieuw
Naar de keuring geweest om te gaan informeren, ja kom maar af en rijd maar naar de
herkeuringbaan. Snel terug naar huis, nog effe stoel ingezet, pedalen geplaatst, en zonder
aangekleed te zijn zonder teller in dashboard naar Geel. Let wel ik had er totaal nog niet mee
gereden, kom ik daar aan, het was bloedheet die dag, stop en zie de mensen allemaal kijken, maar
wat ik niet wist was dat het overtollig koelvloeistof er uitliep, een plek voor put van hier tot sint
juttemis, sh….t. Geen nood zijden de mannen binnen rijden en alleman kwam kijken, a dat komt
wel in orde alles is vernieuwd, geschilderd = goedgekeurd , en blij naar huis
Het interieur was iets van lange adem, die persoon kwam eerst in september kijken en het jaar
daarop in september liet hij weten dat hij tijd had, dan moest de hemel nog gebeuren dat duurde
ook nog een hele tijd, toen hij belde had hij niet gedacht dat ik ging komen want het had net
gesneeuwd, ik zij ik kom ( later spijt van) ’s zondag ‘s morgens de eerste wagen die ik tegen kwam
was een strooiwagen! Maar in de namiddag had ik wel een hemel!
Aangezien het winter was en kouder in de garage was er niet zo veel meer gebeurd, en het werd
lente, goh hij loopt waarom niet een stukje rijden. Ik vertrek straat uit, links, volgende links, o trekt
best wel , effe doorgeven, plots gingen mijn haren recht omhoog staan, hoe kan dat nu heb een
saloon, keek in spiegel zie mijn schuifdak door de lucht vliegen weer sh….t. gestopt terug gelopen
want er kwam een auto aan en die mocht er zeker niet over rijden, schuifdak moest terug opnieuw
gespoten worden . Ik had 2 geleidertjes niet geplaatst en de grendel was eigenlijk geen grendel
vandaar dat het eigenlijk nog los lag.
Wagen verder afgewerkt en zo waren we enkele € armer, ongeveer 2000 uren kwijt over een
tijdpanne van 6 jaar. Van 2001 rijd ik er nu mee zonder echte problemen, het is een wagen waar ik
altijd wel bekijks mee heb, en plezier! Het volgende project staat al weer aan de kant maar dat is
weer een ander Engels verhaal
Ronny
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Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING TEDG dd.
07.02.2012
Aanwezigen:
Bestuur: David Smit, voorzitter
		
Pascal Quirijnen, ondervoorzitter
		
Alain Deckers, penningmeester
		
Eric de Wever, evenementencoördinator
		
Steven Meeussen, redacteur
		
Min Gijselings, secretaresse
Totaal aantal aanwezige leden met stemrecht: 43
=================================================================
Notulen van de Algemene Ledenvergadering:
1) Verwelkoming door de voorzitter, met de melding dat het lidgeld voor 2012 niet verhoogd is.
2) De secretaresse telt de aanwezige leden, laat de leden tekenen op de aanwezigheidslijst en deelt
de lidkaarten uit.
3) De ondervoorzitter overloopt het verslag van vorige ALV. De leden hebben hieromtrent geen
opmerkingen.
4) De penningmeester overloopt de jaarrekening, de balans, het kasboek 2011 en licht toe waar nodig
is.
Twee leden zijnde Jean-Pierre Cloots en Walter De Keulenaer voeren een controle uit over de boeken
en geven hun goedkeuring over de balans 2011.
Jaarrekening 2011 wordt afgesloten met positief saldo.
Activa: zijnde voorraden clubartikelen, roerende goederen en bankrekening
Passiva (schulden): geen
5) Begroting 2012:
Inkomsten (lidgelden/advertenties/activiteiten/clubartikelen) en uitgaven (drivers news/website/
werkingskosten/beurzen/huren/aankoop aanhangwagens) lopen quasi gelijk.
6) Herverkiezing bestuursleden: voor 2012 geen bestuursverkiezing.
7) Décharge van de bestuursleden:
Na controle van de rekeningen, kasboek en balans wordt door de leden Jean-Pierre Cloots en Walter
De Keulenaer 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
officiëel de algemene TEDG ledenvergadering van 07.02.2012.
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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
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Balans

oordje van de penningmeester betreft 2011

Het jaar 2011 was voor de TEDG vzw een positief jaar.
Er werden heel wat evenementen georganiseerd die een positief financieel resultaat lieten zien
Vooral ons internationaal WE was een groot succes. Dank aan alle organisatoren van deze
evenementen.
Anderzijds werden alle kleine kosten goed in de gaten gehouden en zijn ook alle bestuurskosten
tot een minimum herleid. Doordat het aantal leden in 2011 is gestegen hebben we een betere
kasresultaat kunnen boeken.
Ook met onze uitgebreide website kunnen we meer en meer onze leden informeren. Inschrijven
online, forum, foto's, informatie en verhalen ophalen; alles kan dank zij Steven, Redakteur en website
specialist.
In de volgende bestuursvergaderingen zal het bestuur ook bekijken hoe we door specifieke acties een
deel van ons kassaldo terug naar de leden kunnen laten vloeien.
bespreking cijfers 2011:
overzicht vergelijking andere jaren :
2004 in kas
3140
2005 in kas
5412
2006 in kas
4447
2007 in kas
4525
2008 in kas
5547
2009 in kas
5488
2010 in kas
5454
2011 in kas
6538

(7025 met voorschotten UK uitstap)
(6988-1500 nog te betalen overlopende rek)
( vermogen = 8562 roerende goederen= 3108 )

De clubartikelen werden geïnventariseerd en berekend op basis van verkoopprijs. De andere roerende
goederen, zijnde de beursstand en diverse materialen, op basis van een reële waarde.
Ook de begroting 2012 is klaar , waarbij toch rekening is gehouden met de huidige dagelijkse situatie
Alain Deckers
Penningmeester TEDG

www.tedg.be | DriversNews86www.tedg.be
| 22
| DriversNews86 | 22

TEDG ALV

Balans

TEDG vzw
STAAT VAN VERMOGEN 2011
Inventaris van activa rechten schulden en verbintenissen

							

activa		

bezittingen

2011

passiva schulden		

			
					
			
					
VOORRADEN
clubartikelen
2767			
financiele schulden		
0
		
				
		
ROERENDE GOED
beursstand
1000			
schulden aan leveranciers 330
			
div materialen
100				
FINANCIELE		
kbcspaarrek
5000			
schulden aan leden		
0
				
kbc lopende rek
17742		
				
kas
		
1296			
andere schulden		
0
voorschotten reis2012 kas ontvangen -3000				
		
reis2012 kbc ontvangen -14500			
						
6538 					
		
					
			
				
10405							
330
								
In de inventariswaarde voorraden aan verkoopprijs is rekening gehouden met incourante en/of beschadigde
artikelen.								
In de inventariswaarde roerende goederen wordt reele waarde genomen min slijtage.			
In de inventaris financiel is de hele detaillering uitgeprint in euro.				
In de inventaris zijn enkel bedragen opgenomen die betrekking hebben op lopend jaar.

TEDG vzw

						

					

inkomsten		

						
						
lidgelden			
4500			
								
advertenties			
1800			
								
aktiviteiten			
200			
				
		
uit clubart			
1000			
				
		
		
						
					
		
					
7500			
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BEGROTING 2012
uitgaven		
1500		
200		
2000		
1500		
300		

drivers news
website
werkingkost
beurzen
huren

1000		

aankoop clubart

1000		

reserve

7500		

verzek

Nieuwe Leden
Overzicht

Normaal gezien staat er een overzichtje van de nieuwe leden achteraan in het boekje, maar mede door
het succes van onze stand op de beurs (zie verslag volgende Drivers News) hebben wij dit kwartaal
zoveel nieuwe leden mogen verwelkomen dat ik er even een aparte blz aan besteed F.Vanaf volgende kawartaal staan de nieuwe leden weer gewoon achteraan opgelijst, of de interesse in ons clubke
zou zo groot moeten blijven dat dit een aparte rubriek blijft!
Aan al deze nieuwe Engeland-freaks : Van Harte Welkom bij de TEDG!!!
489 Van Dijck Johan		
490 Peeters Jef			
491 Daamen Toine			
492 Barbaix Viviane		
493 De Vries Willem		
494 Van Thielen Michel		
					
495 De Winter Rudi		
496 Verbist Walter			
497 Van Vliet Luc			
498 Vrancken Paul			
499 De Backer Guy		
500 Peters Wim			
501 Van Kemenade François
502 Convents Jan			
503 Wauters Tom			
504 Koremans Eric			
505 Candela Tony			
506 Jonckheere Luc		
507 Lambrechts John		
508 Appelmans Luc		
					
509 De Grauwe Werner		

Triumph TR6 (1971)
Triumph Spitfire 1500 (1979); TR4 (1968)
MG A (1957); MG B (1975); MGBGT (1972)
Triumph Spitfire (1975)		
Triumph TR3 (1957); Lotus Auropa S (2007)
AH 3000 MKIII (1965); Triumph TR8 (1981);
Jensen Interceptor III (1973)
Rover P6
Morris 8; Triumph Spitfire; Austin Healey
MGB GT (1971); Austin Mini (1993)
Triumph TR6 (1975)
Triumph TR3 (1960)
Jaguar XK 150 (1958)
Austin Healey 3000 (1968)
Morgan 4/4 (1979)
Aston Martin V8 Vantage/Virage
Rover P7
Maserati Ghibli (1993); Porsche 968 (1991); Nissan Skyline 2.5 (1993)
Triumph Spitfire (1978)
Humber
Triumph TR250 (1968); Triumph TR7 (1975); Triumph Herald (1965)
Minerva (1951); Mercedes 170 D (1953)
MGB (1971)

Er zitten hier een hoop leuke tuutekes bij. Als jullie even tijd hebben, zet dan alvast wat fotootjes van
die prachtige auto’s op de website. Dan kan iedereen er al even van genieten.
Hopelijk zien we jullie snel op een of andere rit en/of praatavond!
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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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Humor
Leugendetector
Een man komt thuis van zijn werk, met een leugendetector onder de arm.
Zijn zoon van 12 komt thuis van school, twee uur overtijd.
Waar heb jij gezeten, vraagt zijn vader.
Ik was in de bibliotheek om een huistaak voor te bereiden!
De robot richt zich naar de knaap, en geeft hem een ferme oorveeg...
De vader legt uit:
Zoon, deze robot is een leugendetector! Je doet er beter aan direct
de waarheid te vertellen...
Ok... Ik was bij een vriend en we hebben een film bekeken, ‘De Tien Geboden’.
En paf ! De robot geeft hem opnieuw een oplawaai...
Aïe ! Wel ja! Eigenlijk was het een pornofilm...
De vader:
Ik ben beschaamd in jou! Op jouw leeftijd beloog ik nooit mijn ouders!
En paf ! De robot geeft de vader een muilpeer...
De moeder zegt, met binnenpretjes:
Natuurlijk, het is jouw zoon.
En paf ! Moeder krijgt een draai om de oren...

Wat betekenen de letters ???
BELFIUS = BELgisch Financieel Instituut voor het Uitzuigen van Spaarders.
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Humor
Aardappelen
De oude Maurice wil graag in zijn tuin aardappelen planten, maar hij is alleen en oud en zijn zoon leeft
in de gevangenis.
Hij schrijft een e-mail aan zijn zoon:
Lieve André,
Ik ben erg verdrietig, omdat ik in mijn tuin geen aardappelen kan planten.
Ik weet zeker dat jij me had geholpen de tuin om te spitten, als je hier was geweest.
Ik hou van je.
Je vader
De zoon schrijft meteen terug:
Lieve Vader,
Raak alsjeblieft niets in de tuin aan!
Ik heb daar namelijk ‘het spul’ verstopt.
Ik hou ook van jou
André
Nog geen 4 uur later staan de federale en lokale politie, de narcoticabrigade en de
terroristenbestrijding voor het huis van de oude man.
Ze spitten de tuin spade voor spade om, zoeken iedere millimeter af, maar vinden niks.
Teleurgesteld gaan ze weer weg.
Dezelfde avond nog krijgt de oude man een e-mail van zijn zoon:
Lieve Vader,
Hoogstwaarschijnlijk is de tuin nu helemaal omgespit en kan je aardappelen planten.
Meer kon ik op deze afstand niet voor je doen.
Ik hou van je.
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Agenda 2011
April 2012

- 3 April		
- 9 April		

Mei 2012
-

1 Mei		
13 mei		
20 mei		
17 - 20 mei

Juni 2012
-

2 juni		
3 Juni		
5 juni		
17 juni		
24 juni		

Juli 2012

- 3 Juli		
- 13/24 Juli
- 21/22 juli

Praatavond + veiling
Paasmaandagrit -> Toon & Ariane

Praatavond
Vikingentocht -> Patrick & Rita & moemoe
Rally Wuustwezel -> info Peter Verbrugge
Mille miglia -> British roadster club saar (D)

snor van’t stad
Tedg BBQ (bellekshoeve) -> Peter verbrugge
Praatavond
stille kempen toertje (TR register)
holland tour (paleis het loo) -> Ron

Praatavond
Schotland-Tour (pascal)
Saarbrücken (Ron)
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Augustus 2012

- 4 augustus schloss dyck classic days -> pascal
- 7 Augustus Praatavond
- 26 augustus zomerrit

September 2012

- 4 September Praatavond
- 8 september mak weekend -> info patrick
- 22 - 23 sept spa 6 hours

Oktober 2012

- 2 Oktober Praatavond
- 20 oktober 6 uren v/d noorderkempen
- 27 oktober peters nachtrit

November 2012

- 6 November Praatavond
- 17 november kwis -> annemie & steven

December 2012

- 4 December De sint op bezoek
- 22 december kerststallentocht -> min
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Verschueren

BVBA

F I E T S E N - B R O M F I E T S E N
ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN
VRIJHEID 150 - 2320 HOOGSTRATEN - TEL. 033145186

The English Drivers Guild wishes to thank Piet Cassimon
for the free beverages on the club stand in Antwerp

DB59/477131C0

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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Advertentie

Hier kan ook uw advertentie staan.
Neem voor meer info contact op met :
Pascal Quirynen
Ploegsebaan 37A
2930 Brasschaat
pquirynen@dehert-quirynen.be
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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.
Gevraagd:
Drivers News (boekje TEDG) nr 45, 51, 53, 61, 65, 68, 75, 80
Indien u een of meerdere van deze uitgaven in uw bezit hebt en u wilt Peter er gelukkig
mee maken, neem dan even contact op met hem.
Info : Peter Verbrugge (03/297.07.58)
Te Koop:
4 chroomvelgen met Avon 205/70 banden. Passen op oa TR6
Prijs voor de 4 : 600 euro
4 Sprint classic Vredestein 185/15 - de beste band van Nederland Hebben wat gelopen
maar niet enorm veel Set van 4 voor 160 euro (zie foto profiel) - nieuw 400 euro
4 Michelin red line - zoals origineel op TR250 - 185/15 Nog goed profiel, wel al wat ouder
Set van 4 voor 120 euro - nieuw 800 euro
Voor TR2/3 - nieuw origineel middenstuk met toeter en volledige bekabeling Heb er nu al
2 in reserve - kan dus ééntje weg : 230 euro
Voor TR2 - gebruikte uitlaat, wel inox - 50 euro
Info : Pascal Quirynen : tel 03/633.23.32 - email :pquirynen@dehert-quirynen.be
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Latest News
Brandnew memberships
Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG - mitglieder.
We do hope you will spend a prosperous time with us.
Door de massale inschrijvingen het vorige kwartaal staan de nieuwe leden
deze keer opgelijst in een aparte rubriek op pag. 29
Laatste nieuws-laatste nieuws-laatste nieuws-laatste nieuws ...
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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