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Redactie 
Ook nu worden we weer met voetbal opgezadeld. De Belgische ploeg 
doet het weliswaar goed, maar wie zei ook weer “trop is teveel”? 

Net zoals voor Elly wordt het ook allemaal teveel, de tweede sessie, een 
kuur van 35 dagen is aanvang oktober ingezet. 

De Zoute Grand prix zou meer dan het dubbel aantal bezoekers gekend 
hebben dan de F1 in Francorchamps?  

Vorige editie de  donorauto niet gevonden?  Wel, dit is wat er geworden 
is van de total loss (perte totale) Triumph Herald van David, onze voor-
zitter. In België kan dit niet maar in Nederland zijn ze wel soepeler in 
die dingen en krijg je toch een kenteken. Zie even op de cover. Enkele 
leden stuurden een antwoord binnen, raar dat met steeds bij Triumph 
uitkwam? En de winnaars zijn … uiteraard blij met extra punten!!!! 

Een dikke Mercie of Thanks a lot, aan Pieter en Kay die ons een zeer 
uitgebreid verslag doorzonden van hun trip aan de andere kant van de 
oceaan, ze hebben ons wel meer foto’s en tekst doorgestuurd, maar die 
zijn niet door de strenge censuur gekomen (sic) 

Triumph onderdelen dag in Houten (Nl) Ik had de indruk dat er minder 
volk was dan vorig jaar, of heeft elke Triumphfanaat al zijn onderdelen 
al in huis, toch was het weer de moeite waard om even rond te neuzen, 
de prijzen lagen lager dan bij vorige editie’s, het gevolg van de gewij-
zigde Nederlandse wetgeving? 

De quiz, één simpele vraag, waarom was er dit jaar zo weinig interesse 
zodat het evenement afgeblazen werd?  

Ondertussen zijn we midden november, hebben we de Mak herfstrit ge-
reden en is Elly weerom in het UZA, ze is echter niet alleen, Carl, Ma-
thil en Ron hebben ook allemaal een afspraak met een chirurg in één of 
andere kliniek. Misschien het moment om oldtimerritten voor ambulan-
ces te organiseren? Alhoewel, feestelijkheden als Babyborrel gevolgd 
door een 50 jarige (toch goed een halve eeuw verschil) op eenzelfde dag 
ook nog kunnen, zo is weerom het bewijs geleverd dat we steeds een 
groeiende vereniging blijven. 

Maar…. elke vereniging heeft graag tijdig het lidgeld in kas, graag zien 
we de 35€ gestort op de clubrekening voor 31 januari 2015. 

Wij wensen alle leden en vooral de adverteerders en sponsors een heel 
tof 2015, met weinig zorgen en veel genot als rode draad voor het hele 
jaar. 

Met Triumphantelijke groeten, 
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EEN VERHAAL APART Gran Premio Nuvolari  2014 
 

Zoals velen onder ons weten is er al enkele keren de vraag geweest om in Italië de Gran premio Nuvolari te 
rijden. De eerste x kreeg Pascal al snel 2 vrachtwagens vol, maar toen puntje bij paaltje kwam raakte er 
niet één gevuld. 
Dit jaar was het bijna hetzelfde, de vrachtwagen kon nog aangevuld worden met een team van de Belgi-
sche-  en een team uit de Nederlandse TR club. 
Alles moest redelijk op tijd geregeld worden, Fiva pas voor de wagen, dokterattesten, hotel vast leggen 
voor de extra overnachting, vliegtickets, etc. Dit werk heeft voor het grotendeel Pascal ter harte genomen. 
De wagens werden in het begin van de week bij Pascal geladen om donderdags op tijd in Mantova te zijn. 
Op of eigenlijk in de gesloten vrachtwagen stonden 5 TR’s en 1 Sunbeam, mooi afgesloten zodat niemand 
kon zien wat er in stond, en vooral de bovenste kon eventueel niet op de onderste lekken zoals we bij ande-
re wel gezien hebben. 
Zelf zijn we donderdag ochtend vertrokken om ’s middags de vlieger te nemen in Charleroi richting Mi-
laan. 
Het vliegen duurt niet zo lang dus we waren er al op tijd, nog effe auto huren en wachten op de mensen die 
al ginds waren ( Kurt, Willem en Albertine) 
In het vliegtuig zaten:  Pascal, Lutgard, Yannick ( zoon Albert) David ( vriend, Yannick en Albert)  Albert, 
Ronny, Peter, Willem, Willem van Tr club, zo zie je we waren met 12 dus 6 wagens gevuld. 
Met de huurwagens richting Mantova om de wagens te lossen en in te gaan schrijven. Inschrijven was in 
een soort kasteel, die we helemaal door moesten om alles af te geven en ontvangen. 
Afgeven van de nodige papieren, ontvangen ook plus roadboek van 213 bladzijdes, jassen, vesten, polo’s, 
shirts, etc, elke keer een tafel verder gaan ( was elke keer andere kamer) grote witte stikker met nr. gekre-
gen om op de deuren te kleven, en dan naar de keuring. Ook hier heeft Pascal zijn talenten weer boven ge-
haald, want Willem van de Tr club werd geweigerd vanwege verkeerde velgen onder de wagen ( al stonden 
ze wel op de Fiva pas) Pascal heeft het toch maar weer geklaard. Bij de TEDG-ers was er natuurlijk geen 
probleem. 
We kregen een chip op de voorruit gekleefd en een soort van gps tracker met noodknoppen, een voor tech-
nische assistentie (gewoon optakelen) of de dokter. 
’s Avonds naar hotelletje dat Pascal geboekt had, daarna nog met z’n allen naar de pizzeria in de straat om 
eens goed Italiaans te gaan eten 
Omdat we die dag op tijd waren hadden we het vrijdag iets gemakkelijker laten we zeggen rustiger in de 
voormiddag. 
Bij het vertrek was het op volgnummer en om de 20 seconden, bij ons TDG-ers was het iets na half 2 eerst 
Yannick David 112 dan Pascal Lutgart 113 gevolgd door Peter Willem 114 dan Albert Ronny 115 
De ander 2 teams vertrokken flink wat later. We moesten de stad verlaten, maar ’t was redelijk druk dat 
schiet niet op en onze tijd was krap, tot we wisten hoe er gereden moest worden, en daar bedoel ik niet mee 
de pijlen van de rit volgen of het road boek want die waren feilloos. Ik bedoel gewoon alles voorbij steken 
de tegenliggers in de kant dwingen, al toeterend ofwel het zwaantje achterna dan had je zeker plek zat en 
zit je zeker goed in je tempo, zoveel te meer en te sneller de wagens waren zoveel te meer ze het in hun sas 
hadden die handhavers van de wet. 
Overal waar we passeerden stonden stewards of politie agenten om ons maar zo snel mogelijk verder te 
lijden, en als ze er niet stonden toeteren en doorrijden, dat was wel effen wennen maar de Peter voelde zich 
als snel thuis als toeteraar (na Italië had hij bijna geen claxon meer), Albert moest zijn luchtclaxon ook la-
ten horen tot deze niet meer af wou, dus kilometers aan een stuk bleef deze maar gaan, terwijl Albert reed 
zat Ronny aan de stuurkolom te morrelen om proberen de kapotte schakelaar te verwijderen je kan wel ra-
den waar bijna zijn hoofd lag terwijl Albert reed. Die agenten waren al aan het kijken wat is die aan het 
doen. Tijd controles en over tubetjes rijden, over race circuits rijden noem maar op 
De rit was rijden en rijden tot ’s avonds in het donker ik geloof dat het half negen, of zoiets was eer we 
stopten om te eten 
Het eten was een zeer groot buffet, als je hier met honger naar bed ging dan weet ik het niet meer. 
Terug de wagen in en nog 25 km rijden naar hotel, 23.30 inchecken en bed in. (ongeveer 205km gereden) 
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Zaterdag 
 
De zwaarste dag. 
6 uur ontbijt want de eerste wagen vertrekt al om 7.00h, enkele onder ons waren al vroeger opgestaan om 
een zijltje over de volgelopen wagen te gaan hangen niet waar Peter? 
Het regende pijpenstelen als dan niet met bakken. 
Toen we iets na half 8 vertrokken waren regende het niet meer maar de wegen waren wel glad en vooral in 
de bergen met die haarspeldbochten merk je toch wel dat je geen wagen bij hebt van 2014 
Maar wel 60 jaar ouder. 
Naarmate het wegdek droger werd en de zon goed doorbrak ging het natuurlijk ook allemaal veel vlotter, 
de rest van de dag ongeveer idem dito als de dag er voor, alleen de streek was veel mooier om door te rij-
den, als ook de oude stadjes waar je anders nooit met de wagen door mag, steil naar boven, beneden tussen 
de huizen over de middeleeuwse tegels. 
Overal word je als helden onthaald, bellisimo, aplaus, gefluit langs de weg, gezwaai, die Italianen gaan er 
echt wel in mee op. 
Tussen Albert en Yannick kwam af en toe het competitie beest boven. 
’t Is donker en we moeten de bergen nog over, dat gaat nog maar het werd mistig, nog meer nog meer, op 
gegeven moment Gps ingeschakeld om te kunnen zien hoe de wegkronkels ongeveer liepen zodat we allen 
toch een beetje vlotter konden rijden. 
’s Avonds = Gala-avond we waren wel wat aan de latere kant ( volgens ons volgnummer toch) maar we 
hadden een terrasje meegenomen in zo’n stadje, en ook al zit je daar niet zo lang toch kom je veel later aan 
dan dat je daar gezeten hebt. Het eten was weer supergroot buffet en super lekker. Wij gingen al snel na het 
eten naar bed, maar Yannick ging nog feesten, toch is daar niets van in huis gekomen, kwartier later lag 
ook hij al in zijne emmer, bekaf. 
Fred en Bertine hadden pech, waterpomp stuk maar hebben ze kunnen lenen van iemand. 
 
Zondag 
 
Opnieuw zelfde ritueel, voor ons vertrek iets na half 8 en het beloofde een droge dag te worden, 
De zwaantjes waren ook weer in vorm, denk dat het voor hen ook groot feest is, nu kregen we wat meer 
gewone wegen voor de boeg, met uitzondering van over de dijken te zoeven, met het zwaantje op kop, zo 
van kom nog sneller, terwijl hij naar iedereen wees daar blijven ons niet hinderen 
Bij het passeren door de dorpjes en stadjes werden we nu echt wel verwend, we kregen flessen wijn, ijsjes, 
broodjes, kaas, hammetjes, bekertjes wijn, etc. je kunt het niet indenken, overal een klein woordje en kar-
ren maar. 
Fred en Bertine hebben weer wat pech gehad, voor de rest is alles goed verlopen 
In de namiddag terug bijeen komen nadat we over te tijdmeting hadden gereden van heel de rit om daarna 
terug op nr. het podium op te rijden met alles wat er bij hoort daarna terug naar de parking wagens laden 
nog enkele uurtjes terug Mantova in voor de uitreiking, nog terrasje doen om daarna de huurwagens terug 
te brengen en het vliegtuig naar huis te nemen zodat we omstreeks middernacht weer allemaal thuis waren 
 
Dan heb ik het nog niet gehad over de sfeer die op het plein hing, en dat er bijna 280 wagens hebben mee-
gedaan, de oudste kregen het kleinste nummer en de jongste de hoogste….. 
Je kunt blijven vertellen. 
 
Pascal heeft dat weer goed georganiseerd, de heen en terug reis, ginds lag het natuurlijk niet in zijn handen 
maar doe je met de rest mee, al heeft Pascal ons elke keer supergoed gebrieft, 
 
Er was al sprake om terug te gaan, wie weet 
 
Pascal en Lutgard bedankt vanuit de andere 5 wagens 
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11 oktober 2014 : Peter11 oktober 2014 : Peter11 oktober 2014 : Peter11 oktober 2014 : Peter’s’s’s’s    NachtritNachtritNachtritNachtrit    

    
 
Allen samen komen bij het ons wel bekende adres “BBC in Hoogstraten”. 
Ik zou alleen maar gaan helpen voor de inschrijvingen en nadien huiswaarts keren , maar er 
was nog een plaatsje vrij in de “mini” van Christel en Eric. Dus met z’n drieën in de “mini”! 
Gelukkig had ik niet te veel gegeten want we werden door onze “racechauffeur” goed door 
mekaar geschut. Het was een hele leuke rit met verschillende stops en een routeplanning à la 
Peter! (goed bedoeld hoor Peter!) Het weer zat wel mee maar de dagen voordien had het 
bakken geregend en dit was dan wel te zien aan al onze auto’s na de rit. ’s Anderendaags 
waren alle deelnemers zedelijk verplicht hun auto terug “zindelijk” te maken. Als slot van de 
nachtrit was er nog pizza en drank in de garage BBC waar tevens de prijsuitreiking plaats 
vond (iedereen had een prijs!!!) 
Ik heb me zeer goed geamuseerd en voor herhaling vatbaar. 
 
Peter en Co : hartelijk dank voor uw inzet en volgend jaar weer zo’n Peter’s Nachtrit!!!! 
 
MG 
 
 
 
 
1 November 2014 :Nachtrit georganiseerd door Ronny 

Verschueren 
 
Een rit met Halloween-uitstraling. Bijna iedereen was verkleed en ook sommige auto’s waren 
in ‘Halloween”outfit gestoken. Zelfs de organisator was een skelet geworden!!! 
Na een korte briefing vertrokken wij voor de Halloweenrit. 
Een van de opdrachten was nummers zoeken aan de rechter kant van de weg. Maar dat was 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Soms moest ge op uwen buik gaan liggen of in een gracht 
duiken om een nummer te vinden!!!!! Naderhand bleek dat onze organisator zijn nummers 
ook niet meer allemaal terugvond. Hahaha!!!! 
Al na enkele kilometers stond een “Skelet” te zwaaien en diende er gestopt te worden en 
moesten wij onze gevonden nummers al doorgeven. 
Na een paar extra rondjes te hebben gereden zijn we uiteindelijk in Schapenhof terecht 
gekomen voor een tussenstop. Daar konden wij de plaatselijke schapen bewonderen en ons 
opwarmen aan een drankje. Nadien terug van start voor het tweede deel van deze 
Halloweenrit met veel verrassingen. 
Het was vooral een “donkere” rit maar wel met goed uitgekozen wegen om te eindigen in 
Hoogstraten voor een welverdiende “Pompoensoep”. 
 
Ronny en Co: een dikke proficiat en op naar de volgende Halloweenrit in 2015!! 
 
MG 
 

Geen foto’s, ‘t was te donker!!! 
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Wat met oldtimers en benzine. 
Bij een gesprek met een vriend over de benzine en ons oldtimers ben ik op onderzoek gegaan. 
Ziehier, dit kort verlag van mijn speurtocht. De loodhoudende benzine is in september 2004 
verboden in de EU. Bezitters van oldtimers hebben dat opgelost met cilinderkoprevisie en 
hardere kleppen zittingen. Een andere mogelijkheid is om bij elke tankbeurt een 
loodvervanger te gebruiken en gewoon door blijven rijden met extra aandacht voor de 
kleppenspelling. De milieunormen werden strenger en de EU legde bijkomende normen op 
aan de oliemaatschappijen om de samenstelling van de benzine minder belastend voor het 
milieu te maken. De Euro 95 werd verplicht samengesteld uit 90% fossiele brandstof en 10 % 
ethanol. Het probleem voor de het gebruik in de klassieker is omvangrijker geworden. Hier 
volg een beetje scheikunde. Zuivere ethanol heeft als eigenschappen dat het hygroscopisch is 
en daardoor waterdamp opneemt, bezit dus geen smerende eigenschap en dat het aantasting 
van natuurrubber, kurk en aluminium veroorzaakt. Het goedje dat aan de benzine is 
toegevoegd is totaal niet goed voor corrosie van de benzinetank, de rubbers van de 
benzineleidingen, het lichtmetalen blok van de motor, de kleppen enz. kunnen na een 
winterstop geoxideerd geraken. Met alle gevolgen van dien. Bovendien verliest de benzine na 
een tijdje niet alleen kracht, ook de samenstelling ervan verandert doordat ethanol water 
aantrekt en dus alles doet roesten. Het ontbreken van de smerende eigenschap is zelden een 
probleem, omdat de benzine ook al schraal is en de onderdelen in het benzinesysteem er op 
zijn ontworpen. Enkel de materialen die ooit vervangen zijn en gemerkt met “FUEL” of 
“BRANDSTOF” is het geschikt materiaal. Andere rubberdelen zoals membramen van een 
mechanische benzinepomp dienen bijvoorbeeld van nitriumrubber of viton te zijn. En zo zijn 
er nog meer bijwerkingen van het goedje. Ethanol vreet ook metaal aan, oxidatie van 
aluminium, koper enz. roest ook hardere metalen waaronder een versnelde werking op RVS. 
Daarnaast reinigt het wat ervoor kan zorgen dat stukjes vuil zoals zand, roest, metaal, stof, en 
modder de carburateur in gaan, waardoor deze verstopt geraakt. Bougies gaan er bij lang 
stilstaan van roestenen slecht of niet meer vonken door de roestisolatie. En LPG-rijders, met 
een klassieker hoefje niets te vrezen, het octaangetal van LPG is 108-110.  Je zo denken dat 
we dit toch snel we kunnen aanpakken door 98 octaan te tanken. Juist dit is inderdaad de 
oplossing;  
Maar die is veel duurder. Maar er bestaat de kans dat ze die gaan afschaffen wegens te weinig 
vraag naar. Sinds 1 januari 2014 zit er maar liefst 10% ethanol in de 95, de 95Ron E10. Dus 
de negatieve invloed op onze vehikels verdubbeld en er is momenteel niet één afdoend middel 
op de markt om dit op te lossen. Als je op reis gaat met je oldie moet je dubbel voorzichtig 
zijn. Duitsland en Frankrijk verkopen alleen nog 95 Ron E10? Je ben er verplicht minstens 98 
in je tank te gieten. Er zijn in die landen plannen om de 98 Ron uit te handel te nemen. Of dit 
zal lukken is nog af te wachten de druk van de autofabrikanten neemt toe om en halt toe te 
roepen aan de belastende brandstof voor hun motoren. We moeten dit in de toekomst goed 
opvolgen willen we ons wagenpark beschermen tegen de milieumaatregelen van de EU. We 
moeten grijpen naar duurdere tankstations. We kunnen nog veilig tanken met: Shell V-power 
(97), Total exellium (98), Texaco Superplus (102) en Aral-power  
(98) Daarnaast kunnen we terug gaan grijpen naar de additieven die we al jaren niet meer 
gebruiken omdat vaak de nodigen technische aanpassingen naar loodvrij al lang gebeurd zijn 
aan onze motorblokken.  
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Er zijn verschillende additieven:  
1. Loodvervanger 
Vroeger werd om het octaangetal te verhogen Tetraethyllood aan benzine toegevoegd. Deze loodtoevoe-
ging zorgde tevens voor smering van de kleppenleiders en beschermde de uitlaatkleppen en klepzetels te-
gen inslaan. Vanwege milieu en gezondheidaspecten mag geen lood meer worden toegevoegd en zijn lood-
vervangers in de handel gekomen. Deze kan je goed gebruiken als de motor niet geschikt is voor loodvrije 
benzine, maar loodvervangers verhogen het octaangetal niet. Maar voorkomt toch te hard optrekken en ho-
ge toerentallen. 
2. Octaan booster 
Gebruik een goed werkend additief om van 95 een 98 benzine te maken: 
3. Combinatie van booster-loodvervanger en brandstofbeschermer. 
Een combinatie van 1 en 2 met een additief om de benzine langer houdbaar te maken. Genoemde toevoe-
gingen zijn per merk en soort sterk verschillend in prijs. De prijzen variëren van 5 tot 16 cent per liter.  Let 
vooral op dat loodvervanger geen booster is en andersom!  
CP 

Made in China 

<— 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 3/2/2015 

1) Verwelkoming door de voorzitter 

2) Telling der aanwezige leden door de secretaresse + handtekening van de leden 

3) Verslag van vorige ALV (2013) door de ondervoorzitter 

4) Overlopen van de jaarrekening, de balans en het kasboek van 2014 door de penningmeester 

5) Stemming ivm BFOV + lidgeld 2016 

6) Begroting 2015: Inkomsten en uitgaven voor 2015. 

7) Verkiezing van bestuursleden zijnde  ondervoorzitter, penningmeester en redacteur  

(Mandaten zijn hernieuwbaar, duur van een mandaat = 4 jaar, ieder actief lid dat minstens 3 jaar lid is 

van de vereniging kan zich kandidaat stellen. Hij/zij doet dit door minstens 3 maanden voor de jaar-

lijkse algemene vergadering de kandidatuur schriftelijk of per mail te richten aan de voorzitter) 

8) Décharge van de bestuursleden 

9) Slot 

P.S. Leden, die nog graag andere punten op de alv besproken willen hebben, gelieve deze schriftelijk of 

per mail aan de voorzitter te richten. club.voorzitter@tedg.be 

Oxford bouwde ruim 3 miljoen Mini's 
Deutsche Gründlichkeit made in Great Britain. 

Dertien jaar na de lancering van de eerste nieuwe 

Mini rolde in de productiesite van Oxford de 3 

miljoenste Mini van de band. Van die drie miljoen 

Mini's die in Groot-Brittannië werden gebouwd, 

voerde men ruim twee miljoen exemplaren uit naar in 

totaal 11 landen. 

Op de ceremonie die werd georganiseerd waren 

uiteraard de verantwoordelijken van de productiesite 

maar ook enkele zwaargewichten van moederhuis 

BMW en enkele plaatselijke politici. Het drie miljoenste exemplaar werd een vijfdeursmodel van de 

derde generatie. Vandaag bouwt men in de fabriek van Oxford de Mini 3 en 5-deurs, de cabrio en de 

coupé. De site is goed voor 4000 jobs en de werknemers werken in drie ploegen om dagelijks 1000 

wagens te kunnen bouwen. Omdat 80 procent van de productie voor export is bedoeld, wordt Mini 

de derde grootste exporteur van auto's in Groot-Brittannië. Om Oxford logistiek te ondersteunen, 

kwam er ook een fabriek in Swindon (voor onderstellen) en eentje in de buurt van Birmingham (voor 

motoren). Die twee andere fabrieken zijn samen goed voor nog eens 1600 banen. Sinds 2000 heeft 

BMW ruim 1,75 miljard Britse pond geïnvesteerd in deze Britse fabrieken, waarvan 750 miljoen 

tussen 2012 en 2015, de constructeur heeft duidelijk nog plannen op lange termijn.(Belga) 
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MORGAN PARTS & ACCESSORIES DEALERMORGAN PARTS & ACCESSORIES DEALERMORGAN PARTS & ACCESSORIES DEALERMORGAN PARTS & ACCESSORIES DEALER    

A.BERGMANNLAAN 28   2500  LIER  BELGIUM 
belmog@skynet.be 

HALDA TWINMASTER – DIGITALE TRIPMETERS -   GPS TRIP METERS 
Meer dan 40 verschillende modellen leverbaar uit voorraad. 
AVIATION LEATHERCRAFT:  IRVIN JACKETS & HELMETS 

CHAPAL: JACKETS, HELMETS, GOGGLES  
MOTO LITA: STEERING WHEELS 
HERWINS & HANHART & HEUER:  

DASHBOARD CLOCKS & STOPWATCHES IN ALLE PRIJSKLASSEN 
DON BARROW: MAP LENSES - TRS : SAFETY HARNESS 

Verstralers, breedstralers = SPOT, FOG & DRIVING LAMPS in alle prijs klassen 
 RALLY CAR ROOFLAMPS 

OPEN DOOR EVERY THURSDAY FROM 20H TO 23H 
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Plan en inschrijvingsformulier op pagina  15 
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Vikingen 
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TEDG Drivers’ Diner, [07 februari 2015] 

Voor € 30,- p/p kan je al aan deze gezellige en overheerlijke manifestatie deelnemen. 

Aantal personen .............................................. x € 30 = ........................ 

Mededeling: Naam, lidnr en aantal personen.......................................... 

Storten op reken van de club KBC: BE17 7370 2965 0721 van TEDG 

Inschrijven kan tot 25 januari 2015 
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NACHT VAN DE ANTWERPSE AUTOCLUBS 2014 in het ABARTH WORKS MUSEUM 

 

Zo begon het: 

Beste autosportliefhebber,  

Zoals jullie wel weten, heeft de autosport in Groot Antwerpen een geweldige en levendige 

geschiedenis. In de jaren 60, 70 en 80 waren er in en rond Antwerpen zoveel autoclubs dat er elke 

week ontelbare records gebroken werden en nieuwe overwinningen behaald...aan den toog dan wel!  

Daarom leek het ons een uniek idee om eens een gezellige avond te organiseren waarop die 

'aanhangers' van vroeger de herinneringen nog eens konden ophalen en tevens ervaren wat hun 

andere 'collega's ' intussen hebben klaargespeeld in hun autosportleven.  

 Het is een utopie dat we alle clubleden van alle autoclubs zullen kunnen bereiken, maar als ieder ex-

voorzitter, secretaris of penningmeester een vijftal ex-leden zou kunnen uitnodigen, zijn we ervan 

overtuigd dat deze avond een succes wordt. Er waren dan ook meer dan 60 aanwezigen. 

Vanuit TEDG waren er 3 bestuursleden, we hadden ook een scherm met beamer opgesteld om 

“onze” ritten met foto’s te tonen aan alle aanwezigen en flyers voor de geïnteresseerden. 

De inrichters of ook wel de goeie zielen achter de schermen waren Guy Moerenhout, Fons Van den 

Wyngaert, Ronny Van Den Broucke en Guido Devreker 

Door een ongelukkige uitspraak van de speaker met dienst, die Engelse wagens vergeleek met 

panneauto’s, was bij ons de trend gezet om de naam te wijzigen in “Nacht van de lange messen” 

maar die mogen we niet gebruiken omdat ze ergens in Monaco die al gebruiken. Onze David heeft 

dat met een hartig woordje maar diplomatisch kenbaar gemaakt. 

Sinterklaas die met een witte Schimmel Limo kwam binnengereden en eens op z’n zetel had 

plaatsgenomen, vroeg enkele belangrijke personen naar voor en kregen lof en een cadeautje; ook 

Guy Depré en Peeter Henning, maar die hadden hun kat gestuurd. Maar niet getreurd, genoeg stof 

om over te keuvelen, concurrentiestrijd van weleer, de technieken de organisators, met 

belangstelling werden de krantenknipsels (mooi in plastiek kaft ter bescherming) en de vele beelden 

bewonderd en vooral becommentarieerd. 

Iets later kregen we nog een traktatie op heuse erwtensoep (snert voor de Nederlanders) 

Wij als TEDG’ers vonden het een leuk initiatief en staan al te popelen om bij de volgende editie weer 

aanwezig te zijn. 

PE 
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Dit hadden we vooropgesteld voor 2014 

Namens de redactie en het voltallig bestuur wensten we alle sponsors 

en leden en zeer vruchtbaar 2014,  maar we willen 

deze zeker voor 2015 herhalen aangezien er vele niet 

zijn uitgekomen! 

Laat ons hopen dat 2015 voor de 

adverteerders en de clubleden 

prachtig mag worden, dat de organisaties vlekkeloos 

kunnen verlopen en aangezien we continue meer 

leden verwelkomen, zal er zeker geen gebrek aan belangstelling zijn 

voor de diverse evenementen. 

Voor 2015 hopen we dan ook nog eens op verlaagde 

brandstofprijzen, minder taksen, meer zon, en . . . . .  neen we moeten 

uit onze droom ontwaken. Laat het 

gewoonweg fantastisch worden. 

 

 

 

 

Een fijn en gezond 2015Een fijn en gezond 2015Een fijn en gezond 2015Een fijn en gezond 2015    
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We zijn steeds geïnteresseerd in oude auto’s, moeten niet altijd in perfecte staat zijn. De be-
doeling is ze in films of speciale evenementen, tegen vergoeding, in te zetten. Met of zon-
der bestuurder. Iets voor jou of je wagen? Contacteer ons via mail of telefoon. Liefst met 
foto en historiek van de wagen. 

John Lambrechts Tel 015/517676 (10 tot 20 uur) of speelfilmautos@gmail.com 
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The Zoute Grand Prix 
Naast unieke en peperdure Bugatti's, Bentley's en Roll-Royces waren er op The Zoute Grand Prix ook zeer 
exclusieve dreamcars en nieuwkomers te bewonderen met als blikvangers de Land Rover Discovery Sport, 
McLaren 656S, Mercedes S-coupé in AMG-uitvoering, Porsche Spyder en VW XL 1. 
 
Hoe ouder, hoe beter. Of moeten in dit geval 
zeggen... hoe ouder, hoe duurder? 175 unieke 
oldtimers hebben dit weekend in Knokke deel-
genomen aan de vijfde editie van The Zoute 
Grand Prix. Met meer dan 100.000 enthousiaste 
toeschouwers vanuit het hele land overtrof de 
publieke belangstelling de meest optimistische 
verwachtingen. Daarmee is dit initiatief van en-
kele believers uitgegroeid tot het grootste open-
luchtevenement voor autoliefhebbers van alle 
leeftijd. Want naast unieke en peperdure Bu-
gatti's, Bentley's en Roll-Royces waren hier ook 
zeer exclusieve dreamcars en nieuwkomers te 
bewonderen met als blikvangers de Land Rover 
Discovery Sport, McLaren 656S, Mercedes S-
coupé in AMG-uitvoering, Porsche Spyder en VW XL 1. De Zoute Grand Prix is daarmee goed op weg om 
een vaste plaats op de internationale kalender te veroveren. Nog kan en mag je dit evenement niet vergelij-
ken met het Festival of Speed in Goodwood, maar op het Europese vasteland is het lang zoeken naar een 
gelijkaardig event dat meer volk en meer exclusieve oldtimers en nieuwkomers trekt - in een zeer exclusief 
kader bovendien. 
 
De lokroep van de oldtimer: van droom tot ru-
zie met uw vrouw 
Het bewijst dat er belangstelling en geld is 
voor dit soort auto's en evenementen. Dat be-
aamt ook Maxime De Cordier, woordvoerder 
van Rolls-Royce Belux... "In geen tijd is de 
Zoute Grand Prix the place to be geworden 
voor een kenners- én koperspubliek van exclu-
sieve oldtimers. In een ontspannen sfeer kun-
nen we hier bovendien contacten leggen die 
misschien straks uitmonden in een contract 
voor een nieuwe Rolls-Royce. De belangstel-
ling voor onze nieuwe tweedeurs Wraith is erg 
groot." Ook Mercedes-woordvoerder Christophe Vloebergh toont zich opgetogen over de publieke over-
rompeling en lovende commentaren die de nieuw Mercedes S-coupé hier te beurt vallen. "Dit is samen met 
het Autosalon van Brussel hét automobielgebeuren van het jaar. Met dit verschil dat hier alles kan en mag, 
het event baadt in een vakantiestemming." Handel in oldtimers groeit en bloeit 
 
Niet alleen de belangstelling voor oldtimers is sterk toegenomen, ook de handel in dit soort auto's groeit en 
bloeit. Al is die handel vaak een dubbeltje op zijn kant. Een oldtimer is waard wat de koper bereid is ervoor 
te betalen! Iedereen kent wel een verhaal van hardwerkende maar goedgelovige mensen die al hun spaar-
centen zijn kwijtgespeeld. Omdat zij een vertrouwen hadden in de mooie praatjes en plaatjes van vlotte jon-
gens zonder zich vooraf te informeren over het reilen en zeilen van  de commerce in oldtimers. En zonder 
zich vooraf te informeren over de herkomst en staat van de auto die ze op het oog hadden. Wie als leek 
denkt een slag te kunnen slaan, die komt meestal van een kale kermis thuis. Want nog eens, er bestaat niet 
zoiets als de cataloguswaarde van een oldtimer. Die is waard wat de koper bereid is ervoor te betalen. 
De lokroep van de oldtimer: van droom tot ruzie met uw vrouw 

Vervolg pag 21 & 22 
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De lokroep van de oldtimer: van droom tot ruzie met uw vrouw 
 
Internet heeft de handel meer kwaad dan goed gedaan 
 
Ingewijden wijzen met een beschuldigende vinger in de richting 
van het internet. Je ziet daar advertenties verschijnen met de zot-
ste prijzen, maar niemand die gemandateerd is om te controleren 
of de beschrijving in de annonce klopt met de realiteit én wat de 
koper denkt te kopen. Zo worden valse verwachtingen gecreëerd 
die snel kunnen omslaan in ontgoocheling en boze reacties. Wie geregeld grote oldtimerbeurzen bezoekt 
én daar zijn ogen open houdt, die kan zich na verloop van tijd een beeld vormen van gangbare prijzen. 
Maar die zeggen in feite nog niks, want alles hangt uiteindelijk af van de staat waarin de oldtimer zich 
bevindt, of die al dan niet gerestaureerd is en zo ja, door wie? Kent die zijn vak, kan die adelbrieven of 
aanbevelingen voorleggen? Wat is de voorgeschiedenis van de auto, heeft die een soms beroemde eige-
naar gehad? Een oude Jaguar raak je aan de straatstenen niet kwijt, bij wijze van spreken. Maar is die ooit 
gebruikt door Inspector Morse in de gelijknamige Engelse tv-serie, dan is die plots een veelvoud waard 
van de oude Jag van een onbekende Engelse Lord. 
Ook het land van herkomst speelt een belangrijke rol. De Engelse merken - op uitzondering van Bentley 
en Jaguar - waren gespecialiseerd in sportieve roadsters en grote luxewagens terwijl Alfa Romeo, Ferrari, 
Lancia en Maserati elegante sportwagens bouwden waarmee je gedurende de week naar het werk reed en 
tijdens het weekend aan races deelnam én won. Bezit je zo'n Alfa of Ferrari mét een rijk gevuld palmares 
dan is die een veelvoud waard van eentje zonder palmares. Maar ook hier is het uitkijken voor diepe val-
kuilen... klopt het chassisnummer met de officiële documenten en hoe zeker kan je zijn dat het om origi-
nele papieren gaat? Er doen immers hierover zo vele geruchten de ronde dat je nooit voor de volle hon-
derd procent zeker kunt zijn van de authenticiteit van de auto én de papieren. 
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Hoe hoger de vraagprijs, hoe beter je uit je doppen moet kijken, hoe meer bronnen je moet consulteren en 
hoe meer gegevens je moet controleren. Meestal is het zo dat een cabrio of coupé de hoogste prijzen 
haalt. 
Duitse en Engelse merken beschikken over grote voorraad aan originele wisselstukken 
 
Wie een oude Mercedes-Benz, Porsche of Jaguar koopt, mag ervan uitgaan hij nog originele onderdelen 
en wisselstukken kan kopen bij de constructeur of een gespecialiseerde verdeler. Voor oldtimers van Itali-
aanse komaf geldt dat niet of slechts in beperkte mate. Originele onderdelen en wisselstukken zijn niet 
goedkoop, maar moeten die met de hand worden nagemaakt, loopt de prijs nog veel hoger op. De sleute-
laars die deze stiel beheer-
sen, kunnen in principe zo-
veel vragen als ze willen. 
Aan de klant om met de 
voorgestelde prijs akkoord 
te gaan of niet. De duur van 
een restauratie varieert van 
300 tot 3.000 manuren, af-
hankelijk van de staat en 
ouderdom van het voertuig 
én het model - een Triumph 
Spitfire zit nu eenmaal een-
voudiger in elkaar dan een 
Ferrari 250 GTO of een 
Maserati Isotto Fraschini. 
En ook de prijs van de on-
derdelen kan sterk verschil-
len. De vraag is hoeveel je 
wilt of kunt besteden en wat 
je zinnens bent te doen met je aanwinst. Is het de bedoeling dat je een oldtimer voor je eigen plezier 
koopt of om door te verkopen? 
Professionals versus hobbyisten 
 
De handel in oldtimers van meer dan 150.000 euro is in handen van professionals met een uitgebreid net-
werk van contacten over de hele wereld. Zij handelen in opdracht van rijke klanten die niet graag te koop 
lopen met hun rijkdom - om de controleur van Belastingen niet op slechte gedachten te brengen. Hun ex-
clusief volwassenenspeelgoed ziet zelden het daglicht en wordt onderhouden door gespecialiseerde be-
drijven. Die zorgen ervoor dat hun klanten kunnen deelnemen aan de Zoute Grand Prix of aan een Con-
cours d'Elegance in de buurt. 
 
De goedkope(re) oldtimers worden verhandeld door doe-het-zelvers en hobbyisten, zonder een rijk gevul-
de bankrekening. Die schuimen oldtimerbeurzen en gespecialiseerde internetsites af op zoek naar die ene 
lucratieve aanbieding die genoeg geld opbrengt om de oldtimer van hun dromen te kunnen kopen bij een 
professional. In de praktijk levert hun handeltje in het zwart zelden het verhoopte resultaat op, omdat zij 
meestal een verkeerde inschatting maken van de kostprijs van de wisselstukken en de duur van de reno-
vatie. 
 
Wat begon als een droom eindigt niet zelden in een nachtmerrie en ruzie met je vrouw. Koop je daarente-
gen een courant model in goede staat tegen geen al te zotte prijs, dan loop je relatief weinig risico en kan 
je tijdens het weekend veel plezier beleven aan je investering. Meer plezier dan aan de opbrengst van je 
spaarboekje bij de bank. 
Bron Knack Auto en Ludo Broeckx 
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Jaguar valt heerschappij Duitse merken aan 
 
 
In het segment van de luxewagens zwaaien de Duitse 
premiummerken al jaren de plak. Met de sportieve 
vierdeurs XE valt Jaguar nu die heerschappij aan, met 
kans op succes. 
 
Jaguar stond vanaf zijn ontstaan in 1935 synoniem 
voor sportieve twee- en vierzitters. Dat had het te dan-
ken aan de noeste arbeid van William Lyons die zich 
opwerkte van fabrikant van sidecars tot succesvol auto-
bouwer. En niet zomaar eentje, want in 1936 won Ja-
guar al de RAC Rally. De eerste in een lange reeks van zeges in alle mogelijke autosportdisciplines. Een 
zege of wereldtitel in de Formule 1 heeft Jaguar evenwel nooit weten te behalen. Als het een troost mag 
wezen, dan deze: nadat Red Bull midden de jaren tachtig het zwalpende Jaguar-team voor een habbekrats 
had overgenomen, won de Duitse F 1-piloot Sebastian Vettel vier wereldtitels op rij voor rekening van de 
Oostenrijkse pepdrankfabrikant. 
 
Sportieve twee- en vierdeurmodellen 
De bekendste Jaguar is ongetwijfeld de E-type, vanaf 1961 op de markt als coupé en cabrio. Hij behoort 
tot een van de markantste sportwagens uit de naoorlogse autogeschiedenis, maar mijn hart klopt nog al-
tijd voor de Mark II die internationale bekendheid verwierf als dienstwagen van Inspector Morse. 
 
Tijdens en onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog zag de toekomst van Jaguar er weinig rooskleurig 
uit. De Duitse Luftwaffe had de Jaguar-fabrieken met de grond gelijk gemaakt, maar eigenaar William 
Lyons vocht moedig terug en bouwde Jaguar uit tot een van de meest vooraanstaande premiummerken ter 
wereld. Zijn sportieve twee- en vierdeurmodellen vertoonden een hoog aristocratisch gehalte - op maat 
van de Europese beau monde voor wie een Rolls-Royce of Bentley een nummer te groot waren. Achter 
het stuur van een Jaguar zat ofwel een sportieve heer van stand ofwel een beroemde filmster met een ont-
wapende blik - van nijd of afgunst hadden die zelden last. 
 
Jaguar was geen spek voor de bek van Ford 
Terwijl concurrent Mercedes-Benz uitgroeide tot een wijdvertakte global player, slaagde Jaguar er niet in 
om het niveau van nichemerk te ontgroeien. Aan de ene kant bleef het management te lang vasthouden 
aan achterhaalde productiemethodes en aan de andere kant kon het de sterke vakbonden niet overtuigen 
om aan één zeel te trekken. Vanaf de jaren tachtig stapelden de verliezen zich op, Jaguar leek een vogel 
voor de kat. 
 
In 1990 kwam het in handen van het Amerikaanse Ford dat een prestigestrijd uitvocht met zijn rivaal Ge-
neral Motors om het leiderschap in de internationale autowereld. Ford kocht ook nog Volvo en Aston 
Martin met de bedoeling een merkengroep uit te bouwen waarmee het een sterke marktpositie in het seg-
ment van de luxewagens kon verwerven. Maar al snel werd duidelijk dat Ford zijn financiële mogelijkhe-
den had overschat en dat het niet over de knowhow en competente medewerkers beschikte om te kunnen 
concurreren met de Duitse premiummerken die aan een sterke opmars bezig waren. Jaguar was geen spek 
voor de bek van Ford! Het imago van Jaguar zakte naar een absoluut dieptepunt toen de Ford-directie in 
Detroit besliste om een goedkoop model uit te brengen op basis van een bestaand Ford-platform. In feite 
was de X-type niks meer dan een veredelde Ford Mondeo en in plaats van nieuwe klanten te genereren, 
joeg de nieuwkomer de laatste trouwe Jaguar-klanten richting Audi, BMW en Mercedes. 
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Ratan Tata, de reddende engel uit Indië 
De redding kwam vanuit onverwachte hoek, in de persoon van 
de Indiër Ratan Tata. Die legde in 2007 ruim 1 miljard dollar op 
tafel nadat hij eerder fortuin had gemaakt met de productie en 
verwerking van staal. Het industrieel imperium van Tata omvat 
honderden bedrijven en strekt zich uit over meer dan 80 landen. 
Sinds Jaguar onder Indiase vlag vaart, is het gamma compleet 
vernieuwd met modellen die een toonbeeld zijn van stijlvol de-
sign in combinatie met sportieve prestaties en exclusieve uitrus-
ting - een reïncarnatie van het DNA van het merk. In een mum 
van tijd heeft Jaguar opnieuw een vooraanstaande plaats verwor-
ven onder de premiummerken en hoort het bij de sterkste stijgers op de markt. In ons land hoopt Jaguar 
dit jaar de kaap van de 1.000 exemplaren te overschrijden. 
 
Aantrekkelijk alternatief voor Duitse premiummerken 
Om rendabel te kunnen blijven, bouwt Jaguar zijn gamma in de breedte uit en stelt het op het komende 
Autosalon van Parijs een sportieve vierdeurs voor die in het segment van de luxueuze middenklassers een 
aantrekkelijk alternatief voor de Duitse premiummerken belooft te worden. 
 
De Jaguar XE draagt de onmiskenbare signatuur van Ian Callum, die als hoofddesigner een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan de wederopstanding van het merk. De XE bestaat voor 75 procent uit alumini-
um wat hem een gewichtsvoordeel oplevert tegenover zijn directe Duitse concurrenten. In combinatie 
met nieuwe viercilindermotoren resulteert dat in een opmerkelijk laag verbruik van 3,8 l/100 km en 99 g/
km CO2-uitstoot voor de 163 pk sterke dieselversie. Voor de diehards is er ook een versie met een 340 pk 
sterke V6 motor die in 5,2 seconden optrekt van 0 tot 100 km/u. De XE is de eerste limousine met het 
ASPC-systeem dat is ontwikkeld door de ingenieurs van Land Rover. Dat zorgt ervoor dat de wagen zelfs 
op een gladde ondergrond optimale tractie behoudt. De XE staat op het nieuwe alu-platform waarop 
straks ook de nieuwe SUV van Jaguar wordt gebouwd. In 2016 volgt ook nog een sportieve breakversie. 
 
De XE beschikt over de allernieuwste rijhulpsystemen en een uitzonderlijk performant infotainmentsys-
teem met een 8"-groot aanraakscherm, een duidelijke en intuïtieve grafische interface en snelle respons-
tijden. De spraakbediening geeft toegang tot alle niveaus van het systeem, zonder dat je door de menu's 
moet navigeren zodat je blik niet wordt afgeleid van het verkeer. Het systeem ondersteunt Bluetooth, au-
diostreaming en USB-connectiviteit. De XE fungeert bovendien als 
een wifi-hotspot waardoor meerdere toestellen tegelijk toegang kun-
nen hebben tot internet. Dankzij Jaguar InControl Remote kunnen ge-
bruikers van iOS- en Android-smartphones van om het even waar ver-
binding maken met hun wagen en vanop afstand bijvoorbeeld de kli-
maatregeling sturen. Door kleurenbeelden met hoog contrast te projec-
teren op de voorruit informeert het head-up display de bestuurder over 
zijn snelheid en te volgen route. Stereocamera's en gevoelige sensoren 
vormen de 'ogen' van de autonome noodremhulp, indien nodig active-
ren die het noodremsysteem om een botsing te voorkomen of de ge-
volgen ervan te beperken. De stereocamera's lezen ook verkeersborden én wegmarkeringen. De XE is 
verder uitgerust met een adaptieve snelheidsregelaar, een detectie van snel naderend verkeer, een rij-
strook- en dodehoekassistent alsook een semiautomatische parkeerhulp. 
 
Vergelijken we de nieuwkomer met de Audi A4, BMW 3 en Mercedes C-klasse dan moet die op papier 
niet onderdoen voor zijn Duitse concurrenten. Voor definitieve conclusies over de ware waardeverhou-
dingen is echter het wachten op de resultaten van vergelijkende tests. Die kunnen ten vroegste volgende 
zomer worden uitgevoerd, na de officiële lancering in juni. Dan zullen ook de officiële prijzen van de Ja-
guar XE worden bekend gemaakt. Insiders gaan uit van een prijs van 36.500 euro voor de basisversie - 
mét een handgeschakelde 6-bak. Ook dat is een nieuw bij New Jaguar. 
Bron Belga 
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(Weer) Nieuwe nummerplaat!     
Wat verandert er voor u? 
NIETS!  U hoeft uw huidige nummerplaat NIET TE VERVANGEN ; 

Het is enkel van toepassing voor nieuwe inschrijvingen! 

Sinds 7 oktober 2014 werd een nieuwe nummering van kentekenplaten verplicht  voor : 
- taxivoertuigen of voertuigen voor verhuur met bestuurder,  
- motorfietsen,  
- oldtimers,  
- aanhangwagens,  
- en internationale platen (de zogenaamde 8-platen).Het komt erop neer dat de volgende indexen van de 
kentekenplaten (het eerste cijfer op de plaat dus) niet langer zullen gebruikt worden telkens er een nieu-
we inschrijving is waarbij de aanvraag een ander voertuig of een andere titularis vermeldt of waarbij het-
zelfde voertuig op dezelfde titularis wordt ingeschreven onder een nieuw plaatnummer. 

De indexen 1 of 2 van de voornoemde categorieën worden vervangen door de respectievelijke letters: 
- T (bvb: T-XAA-001voor taxi's en T-LAA-001voor verhuur met bestuurder),  
- M voor motorfietsen (bvb: M -AAA-001), 
- O (voor oldtimers: bvb: O-AAA-001), 
- Q voor aanhangwagens (bvb Q-AAA-001) 
- de indexen 8 voor de internationale platen worden vervangen door de gewone index 1 voor auto’s en 
door index M  voor motorfietsen. Voor bromfietsen en lichte vierwielers ingeschreven onder internationa-
le kentekenplaat wordt de index S voorzien. Bron BFOV 
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Goed om te weten  
LUCHTVERLLIES 
Op een gegeven moment gaat het opvallen dat de banden, gemonteerd op lichtmetalen velgen die horen 
bij de periode van uw klassiekenauto meer dan regelmatig op spanning gebracht moeten worden. De ene 
band meer dan de andere. Een nagel of ander ongerief kunt u ondanks nauwkeurig onderzoek, niet in de 
band vinden. Het kan natuurlijk zo zijn dat een ventiel niet goed is aangedraaid, maar in de meeste geval-
len gaat het om corrosie van het lichtmetaal daar waar de band tegen de rand geklemd zit. Die corrosie is 
sterker dan de band en zorgt voor een niet luchtdichte “verbinding” tussen band en velg. Kwestie van de 
band van de velg af halen, de rand goed opschuren, insmeren met correcte “”sealant” en de band weer 
monteren. Probleem opgelost. Tenzij de velg zodanig gecorrodeerd is dat redding niet meer mogelijk is. 
 
DRUKLAGER 
De koppeling verzorgt de verbinding tussen motor en versnellingbak en bestaat in grote lijnen uit drie 
delen. De drukgroep, de koppelingsplaat en de hevel met daaraan bevestigt het druklager. In vele geval-
len bestaat zo’n druklager uit een koolstofring. Die kan zomaar 100.000 en meer kilometers meegaan; bij 
onzorgvuldig gebruik misschien wel veel minder. Hoe kunt u het leven van dat onderdeel verlengen? 
Door in ieder geval nooit het koppelingspedaal als voetsteuntje te gebruiken, maar ook niet langdurig in-
getrapt te houden in de file, verkeerslicht of wat dan ook. Het druklager staat namelijk stil en slipt dan 
tegen de “tafel” van de drukgroep. Beide onderdelen worden daardoor knetterheet en gaan dan snel slij-
ten… Het starten van de machine doet u ook niet met ingetrapte koppeling. Er ontstaat dan schade aan de 
axiale lagers van de krukas. Dus gewoon in zijn vrij zetten en starten. 
 
STROMBERG AFSTELLEN 
Hebt u ooit wel eens geprobeerd om een Stromberg 175 CD carburateur rijker of armer af te stellen? Dat 
gaat u niet lukken, ook al kan er een piepklein beetje aan gedraaid worden. Door de jaren heen heeft slij-
tage plaatsgevonden en dat betekent dat die carburateur in ieder geval niet meer zuinig kunt afstellen. 
Niet handig in een tijd waarin benzine bijna vlooibaar goud is. De Stromberg carburateur vindt men on-
der andere op de Jaguar, Lotus, Triumph en nog andere afkomstig uit de VS. De Britse carburateurs spe-
cialisten “Southern Carburattors”  levert nu een ombouwkit, waarna u deze carburateur wel af kunt stel-
len. Kost  -+ 54,00 £ exclusief verzending en is eenvoudig te monteren na het verwijderen van de versle-
ten sproeier en het lagertje. Afstellen kan daarna met een steeksleutel of een schroevendraaier.  
 
LANGZAME RUITENWISSERS 
Bij regen gaan de ruiterwissers tragisch langzaam heen en weer. Dat kan verschillende oorzaken hebben. 
Uwe klassieker heeft doorgans een gemiddelde leeftijd van 30 jaar en meer. Eerst controleert u of er wel 
de juiste ruitenwisserarmen zijn gemonteerd, je weet maar nooit. Dan voelt u of de wisselbaden niet al te 
strak tegen de ruit wordt gedrukt. Kijk ook of alle elektrische aansluitingen wel goed verbindingen ma-
ken. Zowel bij de motor als bij de schakelaar. Het kan natuurlijk ook zijn dat de zogenaamde wheel boxes 
waar ruitenwisserarmen op zijn gemonteerd zwaar gaan. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met 
hard geworden vet dat de fabrikant er ruim drie decennia geleden in deed moeten zijn. Om daar bij te ko-
men zult u in de meeste gevallen onder het dashboard moeten zijn. Achter de “klokjes”, schakelaars en 
dashboardkastje. Brengt dit nog geen uitkomst, dan is het nodig om de ruitenwissermotor uit elkaar te 
peuteren, te beginnen daar waar de draad naar binnen gaat. Ook daar werd van fabriekswege drie decen-
nia of langer geleden vet in gedaan en ook dat kan hard geworden zijn. Verstandig is het om dergelijk vet 
te verwijderen en nieuwe moderner vet aan te brengen. Tenslotte zou er ook nog een probleem kunnen 
zijn met de koolborstels. Vervangen dus voor nieuwe exemplaren. Is het probleem daarmee nog niet op-
gelost dan blijk er maar een remedie over, de ruitenwissermotor vervangen voor een betere en nieuwere. 
Doet u het niet, dan is de kans groot dat ze helemaal opgeven en dat gebeurt alleen maar als het regent, 
want dan heeft u de ruitenwisser nodig. Maar het kan natuurlijk ook zijn, dat je ruitenwissers hebt die va-
cuüm aangedreven zijn (Ford Angelia bijvoorbeeld) Hier moet je natuurlijk alle lekkage en dichtingen 
gaan nakijken die door de jaren hard zijn geworden.   CP 
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TEDG Stand op de gebruikelijke plaats in de hoek 

 

Bericht van BFOV op de redactie ontvangen. 

 

De BFOV is reeds geruime tijd op de hoogte dat 

de Stad Antwerpen vanaf 4 januari 2016 een Low 

Emission Zone zal invoeren. Ook de Stad Gent 

heeft intenties om een dergelijke milieuzone in 

te voeren. Brussel heeft vorige week ook al laten 

weten het voorbeeld van andere Europese 

steden te willen volgen. En wie weet welke 

andere Belgische steden nog zullen volgen.  

De BFOV heeft maanden geleden reeds 

contacten gelegd met het kabinet van Vlaams 

Minister Schauvliege evenals met de politieke 

verantwoordelijken van de Stad Antwerpen. 

We kunnen u melden dat deze gesprekken zeer positief waren en dat er wel degelijk rekening zal 

worden gehouden met onze oldtimervoertuigen. 

Details kunnen we nog niet verspreiden zolang de definitieve teksten niet goedgekeurd werden.  

De hogervermelde verkeersborden zullen het begin en het einde aantonen van een Low Emission 

Zone. 

We verzoeken onze liefhebbers om geen paniek te zaaien, noch om onnodige petities te organiseren, 

maar om rustig de onderhandelingen van de BFOV af te wachten. 
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CDN en USA 
We zijn weer in de Lage Landen, na een enerverende trip naar CDN & de USA. 
Het begon allemaal eind juli in Toronto, waar ik Kay de diverse plekken kon tonen waar ik in het verle-
den vaak verbleef en bezochten het nieuwe Ontario Museum, alwaar op een bijzondere wijze een beeld is 
neergezet van de oorspronkelijke bewoners van CDN.  We zijn niet naar Barrie gereden, daar zoon Pieter 
John  en fam. een maand geleden al waren vertrokken naar Abu Dhabi. Alwaar hij een aanbieding om 
daar te komen vliegen (voor voorlopig 1 jaar) gewoon niet kon weigeren.    Vlogen daarna door naar 
Winnipeg, huurden een autootje om vervolgens, via Highway nr.1 en  Portage de la Prairie en Gladstone 
naar Arden/Neepawa te rijden. 
Verbleven daar bij mijn schoonbroer Keith Windus en zijn vrouw Darlene voor 2 dagen. 
Hier in het midden van CDN op de prairies, kreeg Kay een goed beeld van het leven van de Farmers in 
CDN, zeker nadat ze uren had doorgebracht in het museumpje van Neepawa en kennis had gemaakt met 
diverse locale bewoners. Waarvan sommigen haar uitgebreid aan het woord lieten om hun oude Engelse 
taal weer eens te kunnen aanhoren. Tenslotte zijn ze  allen (meest Engelse) immigranten    Ook het Kerk-
hof waar mijn schoonouders en Beverly zijn begraven hebben we natuurlijk weer bezocht. 
Na vele lange discussie met familie, ( had ze tenslotte in 22 maanden niet gezien ), vertrokken we per au-
to richting Brandon, alwaar we een kleine 200 km zuidelijk de grens passeerden naar de USA. Doch niet 
nadat we uitgebreid werden ondervraagd, vinger afdrukken moesten laten nemen en foto's werden geno-
men. 
Had ik wat brutaler geweest dan had een fouillering er ook nog in gezeten. We staan nu voor eeuwig in 
de computers van de USA customs. 
De toegestane verblijfsduur van 3 maanden werd duidelijk op een groene kaart in het paspoort bevestigd, 
met daarbij de douane stempels. Nee, de USA binnenkomen, gaat niet vanzelf. 
Reden door North Dakota richting South Dakota en constateerden dat ND inmiddels volstaat met Ja-
knikkers, die olie en gas oppompen. Een staat, ruim zes keer groter dan België,  met slechts 600.000 in-
woners. Liet me vertellen dat ND meer olie heeft dan Saudi Arabia. Dus tel uit je winst. Voor toekomsti-
ge export worden ook ondergrondse pijpleidingen aangelegd naar de Golf van Mexico. 
Verder tref je in deze staat slechts boeren aan met giga landerijen; akkerbouw en veeteelt. Reden parallel 
aan de Missourri River. 
Passeerden na 2 dagen rijden over lange rechte wegen de grens met South Dakota. Dat we hier in Cow-
boy land waren gearriveerd werd ons al snel duidelijk. 
Koersten door naar Custer City, waar we ons bivak opsloegen in de Bavarian Inn. 
Een motel ooit opgezet door Duitse immigranten. 
 
Huurden de volgende dag al vroeg in de morgen onze, via in-
ternet, gereserveerde Harley Davidson, bij de HD dealer in 
Rappid City, een klein uur rijden vanuit Custer. 
Deze Heritage Softail was wel even wat anders dan mijn 
Springer. Dikke voorband met dubbele verlichting en elektri-

sche ontsteking. Motor was dan 
ook brandnew. 
Verbaasden ons over de hoe-
veelheid fietsen aldaar. Volgens 
ingewijden zouden er deze eer-
ste week van augustus, tijdens 
de Sturgis Rally Days wel zo'n 500.000 motorrijders in en rond Sturgis ver-
blijven. En dan hebben we het over zo'n 200 km rond Sturgis. Gedurende de 
4 dagen van ons verblijf in Custer hebben we diverse Motor rally's gereden, 
bezochten Mount Rushmore, alwaar de 4 Presidenten:  George Washinght-
on, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en Abram Lincoln op een voor-
treffelijke wijze zijn uitgehouwen in een granieten bergwand. Het heeft dan 
ook 14 jaar geduurd alvorens dit monument in 1941 werd voltooid.  
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Tijdens onze motor dagen hebben we slechts een kleine 500 
km afgelegd, door o.a. The  Black Hills, en the Badlands. Ook 
Crazy Horse Memorial  konden we niet passeren zonder daar 
uitgebreid te hebben rondgekeken. Een dag regen verstoorde 

onze mo-
tortrip naar 
Custer State 
Park. 
Leverden 
de 4de dag 
de motor 
weer in, in Rappid City, bij de HD dealer, die ook keu-
rig op onze en vele andere, daar geparkeerde auto's 
had gepast. 
De volgende dag was het rijden richting Sheridan in 
Wyoming, alwaar we het Yellow Stone Park bezoch-
ten. Een natuurpark zo groot als NL, met de beroemde 
warm water geisers, en alwaar de Bizons (Buffelo's) 

Bruine Beren, Herten, etc. vrij rondlopen. 
Konden geen hotel accommodatie vinden in het park zelf, dus reden door naar de North Entrance naar 
Gardiner, net buiten het park in Montana. Vonden direct een motel. 
De dag daarna reden we weer het Yellow Stone Park in, we hadden tenslotte een weekkaart (de goed-
koopste) en reden via de North East Entrance richting Red Lodge in Wyoming. Kwamen langs Devils 
Tower, een onwaarschijnlijk natuur verschijnsel. 
Via de 4 baans "autobahn" nr. 95 kwamen we weer in North Dakota, passeerden de plaats Bismarck en 
verbleven de laatste nacht van ons verblijf in de USA in Minot. 
En in dit deel van Midwest USA, herhaalde zich weer het landschap van de grote akkers en de grote leeg-
te. 
Passeerden zo'n kleine 200 km ten zuiden van Brandon weer de grens met de USA. 
Nu geen zware controle, slechts de groene kaart inleveren bij de USA customs. 
Vervolgden onze reis naar Neepawa om nog 2 nachten bij Keith en Darlene door te brengen. 
Dat was die dan, 
Groeten van Kay en mij Pieter vdl 
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Vierwielaandrijving en manuele versnellingsbak voor de                     

Jaguar F-Type 
Het gamma van de Jaguar F-type wordt in 2015 danig uitgebreid want het vergroot van 6 naar 14 

modellen. Bedoeling is om het rijplezier te verhogen en de wagen nog intuïtiever te maken. 

De komst van de vierwielaandrijving maakte enkele kleine 

designingrepen noodzakelijk. Je merkt het vooral aan de 

aluminium "clamshell" motorkap waarvan de centrale bult 

meer uitgesproken is. Op de flanken vallen de grotere 

luchtinlaten op, ze staan ook meer naar voor dan bij de 

achterwielaangedreven F-type. De vierwielaangedreven V6-

modellen rollen op 19 duim grote Volution-velgen. De 

vierwielaandrijving is een reactief systeem. In normale 

omstandigheden gaat 100 procent van het motorkoppel naar de achteras. Wanneer het systeem 

voelt dat de achterwielen de grens van hun tractie bereiken, gaat de koppeling progressief sluiten en 

gaat er motorkoppel naar de vooras om de tractie te garanderen. Tweede evolutie is de komst van 

een manuele versnellingsbak op vraag van puristen die liever zelf schakelen. Jaguar gaf hieraan 

gehoor en ontwikkelde een aangepaste manuele zesbak voor de achterwiel aangedreven versie van 

de V6. De EPAS stuurbekrachtiging komt op alle modelvarianten.(Belga) 

Verslag van de praatavonden van oktober, november en december  

Voorbije gebeurtenissen: 
Ladies Day: zeer groot succes, voor herhaling vatbaar volgend jaar!!!! 
Teambuilding: eveneens fantastisch: mooie rit, zeer plezante proeven, zeer goede 

sfeer 
Coppa Classic Westerlo: zeer mooie locatie en mooie auto’s, leuke dag 
11/10 Peter’s nachtrit: zeer gezellige avond (45 auto’s) 
Parel der Kempen: prachtige dag 
Okt : Zoute Grand Prix : oldtimermarkt voor particulieren: zeer veel mooie wagens, vol-

gend jaar misschien samen iets plannen om er naartoe te rijden 
23/11 uitstap autoworld: zeer goed gedaan door Tor (museum + lekker eten) 
1/11 Ronny’s Halloweenrit: zeer leuke rit met veel verrassingen (66 pax) 
Quiz afgezegd wegens te weinig belangstelling, wel challengepunten voor de inge-

schrevenen (PE heeft dit doorgegeven aan Steven) 
2/12: praatavond, speculoos van de “ingebeelde” Sint werd uitgedeeld 
 

Eerstvolgende activiteiten: 
5/12 bijeenkomst rallyrijders, TEDG doet een videoprojectie 
7/12  rondrit in Olen vertrekkend vanop Shoppingplein (Van de Ven)  
20-21/12 Kortrijk Dreamcar, zou daar gestart zijn exact 30 jaar geleden 
21/12 kerststallentocht: (Min) 
Evenementen voor 2015: 
Febr 2015 : ALV: nieuwe verkiezing van ondervoorzitter, redacteur en penningmeester 

en ten uitzonderlijke titel evenementencoordinator: 3 maanden op voorhand kandi-
datuur indienen bij voorzitter. (3 weken voor ALV andere punten voor agenda) 
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7/2/ Drivers Dinner, Bernadette stelt uitnodiging op (thema : Oosterse en Aziatische 
keuken met Belgisch tintje) 

21-22 /2: Flanders Collection Cars 
6-8/3 Oldtimersbeurs te Antwerpen: is een uithangbord voor TEDG; wie organiseert? 

We zijn één van de weinige clubs met zoveel vertegenwoordigers tijdens deze 
beurs! 

Paasmaandagrit: Erik Kinat haakt af, wie wordt vervangende organisator? 
10/5 Vikingentocht: ingericht door Steven Adriaans (zelfde start en finish locatie als dit 

jaar) 
14/5 OHV rit in de haven (info Tor) 
7/6 BBQ Eric De Wever 
5/7 Ladies rit ingericht door Linda en Leen 
7-9 /8: WK Chateau Bleu (organisatie Tor?) 
Zomerrit: wanneer ? inrichter Daniel Weper 
30/8 : Teambuilding: Eric Ronne en Albert Jaamann en Ronny Verschueren 
Stelvio : september 2015 info bij Ron: dringend inschrijven (nu 8 inschrijvingen) 
31/10 : Ronny’s Halloweenrit Hoogstraten 
Tor eventueel Audi bezoeken in 2015 
Holland toer staat los van Waalwijk , Ron zal nog iets laten weten 
Vernieuwd Lauman museum in NL: Pascal wil daguitstap organiseren, grootste collec-

tie oldtimers in NL, speciale wagen, werkplaats bezoek (jan of febr?) 
Luc Colemon: :actie darmkanker: wil spreekavond organiseren (2u) Interesses : Ja 

(info Pascal) 
Via Paul Everaert eventueel organisatie voor bezoek aan tentoonstelling over Eddy 

Merckx en Jacky Ickx 
WK van Mak in september naar Le Touquet 
 

Allerlei: 
Werking van Tripy zal op een winteravond aan de geïnteresseerde organisatoren en/of 

toekomstige organisatoren worden uitgelegd. 
Grote paraplu’s zullen terug besteld worden: club zoekt nog sponsors!! 
Nieuwe gezichten worden verwelkomd door David: Walter en Dave Roelandt, respec-

tievelijk met MGA en MGB 
O-platen: O moet erin staan, gepersonaliseerde platen blijven bestaan,, oude O platen 

blijven nog: 3 letters en 3 cijfers  
Taks nog geen invloed 
Van gewone naar O-plaat: via technische keuring, strenger dan vroeger; in de maand 

van vervaldatum doen anders extra betalen 
Normaal grote plaat, maar kleine plaat is ook goedgekeurd voor keuring 
Rally rijden: rally in England: op you tube leuke ritjes te bekijken 
Grote opkomst tijdens onze maandelijkse praatavonden: positief!! 
Ivm rondvraag is de communicatie belangrijk, leden moeten durven spreken, reacties 

en suggesties zijn welkom. Het bestuur zal luisteren: zit er iets dwars of heb je een 
idee, zeg het gewoon! 

Stemming ivm rallyplaat voor volgend jaar: overgrote meerderheid 1 plaat per rit. 
Lidgelden kunnen vanaf heden betaald worden via de clubrekening: zelfde bedrag als 

in 2014 nl. 35€ (vastgelegd op de vorige ALV) 
BFOV staat op agenda van ALV 2015 
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BENZINE HYGROSCOPISCH 

Heeft u uw  klassieker deze winter netjes binnen 

gehouden ter voorkoming van roestvorming  en 

denkt u de machine nu weer aan te slingeren om 

lekker te gaan toeren, loopt de motor aller 

beroerdst. Dat komt omdat de hedendaagse 

benzine; waarbij de toegevoegde 5 % biobrandstof 

bekend staat als Ethanol; die hygroscopisch is. Trekt 

dus water uit de omgeving aan. Dat water  is 

zwaarder dan de rest van de brandstof  en zakt dus 

naar de bodem van de tank en wordt het eerst 

opgezogen, naar de carburateur(s) gevoerd en 

daarom loopt de motor zo beroerd. Hoe lost u dat op ? Aftappen is een optie, maar dan zit u met een 

plens onbruikbaar benzine. Motor zo goed en zo kwaad als dat kan warm laten draaien. Niet in een 

afgesloten ruimte ! Kunt u de motor aan de praat houden, dan maar een ritje in de omgeving maken 

waarbij het toerental in acht moet worden genomen. Tot de tank of bijna leeg is. Vervolgens 

(bij)tanken met verse benzine en maar hopen dat het probleem daarmee is opgelost. 

Paul als het kan een benzinepomp bijvoegen (google afbeelding) 

CP   Nvdr: op de foto staat dus Bennie en niet onze Benny, want die ziene nog wel! 

Propere diesel voor compacte Jaguar 
 

Met de XE lanceert jaguar straks een compact model dat een antwoord moet bieden op de BMW 3-Reeks, de 

Mercedes C-Klasse en de Audi A4. Na een geflopte X-type (zijn voorganger) mag Jaguar  

niets aan het toeval overlaten. 

Hoewel dieselmotoren steeds meer onder vuur 

liggen, zijn ze in dit segment van kilometervreters 

onontbeerlijk. Jaguar ontwikkelde daarom een 

nieuwe viercilinder dieselmotor die meteen 

conform de Euro 6 emissienorm is. De motor 

levert 163 pk en is 380 Nm sterk. Door gebruik te 

maken van een SCR-katalysator kan Jaguar de 

emissie van NOx (eigen aan een verbranding met 

veel lucht en turbotechnologie) beperken. Deze Ingenium tweeliter diesel is ook bijzonder zuinig want volgens de 

constructeur haalt hij een CO2-emissie van amper 99 gram per kilometer, wat neerkomt op een normverbruik van 

nauwelijks 3,8 l/100 km. De motor is ook erg licht omdat hij volledig van aluminium is. De motor wordt in de UK 

gebouwd in een nieuwe motorenfabriek in de West-Midlands. De productiesite heeft een oppervlakte van 100.000 

vierkante meter en produceert om de 36 seconden een motor. (Belga) 

Programma of uitnodigingen van niet TEDG organisaties 

Zie ook:   www.oldtimerweb.be en www.thesportscoupe.be 

Wanneer tot Omschrijving Prijs pp WAAR Organisator 

08-jan-15 11-jan-15 Interclassics   Maastricht Mecc 

21-feb-15 22-feb-15 Flanders Collection Car 12 Gent Funcars 
06-mrt-15 08-mrt-15 Antwerp Classic salon   Antwerpen   
21-mrt-15 22-mrt-15 Limburgse Old timer beurs   Genk   

15-apr-15 19-apr-15 Techno Classic   Essen (D)   
11-jun-15 14-jun-15 60 Years of Adventure   Hilvarenbeek (Nl) MG car club holland 

06-dec-14 21-jun-15 Ikcx-Merckx tentoonstelling 10 tot 15  Brussel CCDA 

28-apr-15 03-mei-15 Beach to Bridge Rally 3.450 p Team Fr/Be/Nl info@classicevents.nl 

19-sep-14 20-sep-14 Dimabeurs   Temse  info@dimabeurs.be 

31-okt-15   Halloweenrit   Hoogstraten Ronny Verschueren 
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Kerststallentocht 2015 

Net als vorig jaar REGEN bij de start, prima opkomst en onder de begeleiding van Min kreeg ieder toch een droog 

roadboek. Ik; enfin wij, want we zaten met z’n vieren in de wagen; zijn er echter niet in geslaagd om op de rotonde de 

3
de

 uitrit LINKS te nemen, na een extra rondje hebben de rechtse maar genomen. Door al die nattigheid bleek onze 

alternator niet genoeg stroom te leveren om de aanjager, de ruitenvegers, de lichten, de achterruitontdooiing enz. te 

voeden, zodat de accu leeg geraakte, gelukkig zijn er steeds TEDG’s paraat om ons even te laten bijtanken (stroom 

weliswaar) zodat de rit in optima conditie kon verder gezet worden. Bedankt Tony. Ook de “oben ohne” rijders bleven 

niet droog, hun dak gaat er niet op omdat het anders nat zou worden, heb ik vernomen uit direct betrouwbare 

bron.Teleurstellend was wel dat ook meerdere Kerststallen zonder stroom zaten, al een voorsmaakje van het 

afschakelplan? Wie zal het zeggen. We hebben toch van mooie en leuke zaken genoten, een jeneverken en mooie 

miniaturen in Zoerle, het bezoek in en om de abdij van Averbode, de vele frituren, we hadden er zowaar honger van 

gekregen en zijn dan maar aan (en niet in) Palma gestopt. 

In Olen zelf, het eindpunt, was het best knus en gezellig druk, Min had ervoor gezorgd dat iedereen netjes een 

voorbehouden stoel had. We waren een van de laatste om daar te vertrekken, en ja hoor de accu gaf weer de geest net 

op de uitrit in Massenhoven. Maar, Ludo was direct bereid om met 5 lieftallige (knappe) en hulpvaardige dames mee te 

rijden om een vervangwagen op te halen. 

We zijn dan weer veilig en droog thuisgeraakt. (en een paar uur later ook de oldtimer)  

Tot de volgende editie? PE 

 

De  advertentie van Antwerp Classic Carparts hoef je niet meer te zoeken,  geen betaling dit jaar! 
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Brandnew memberships 
 
Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG-ers. 
We do hope you will spend a prosperous time with us. 
Roelandt    Walter MG A    1958 

Roelandt    Dave   MG B    1965 

Laatste nieuws en aankondigingen 
 
Zoals al aangekondigd in de vorige edities van DRIVERS NEWS zullen alle mededelingen 
van het bestuur, uitnodigingen tot evenementen en andere, voortaan enkel nog gebeuren via 
dit clubblad, waardoor een kleine besparing gerealiseerd wordt op de werkingskosten. Tus-
sendoor kan er nog een flash bericht komen, per mail, uitsluitend voor leden die hun mail 
adres opgegeven hebben bij de secretaris. 
Gelieve rekening te willen houden met de uiterste inzenddatum, namelijk tot 20 dagen voor 
de verschijningsdatum (de verschijningsdata zelf vindt u vooraan deze DRIVERS NEWS). 
 
Sponsoring 
 
Heeft uw buurman het vorige week goed getroffen bij de paardenrennen of de lotto? 
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:        € 120,00 
- volledig blad, volledige jaargang:    € 240,00 
- achterkant, volledige jaargang:        € 260,00 
Hierin zit natuurlijk ook de projectie tijdens de Antwerp Classic show en  Dreamcar Me-
chelen vervat. 
Andere vormen van sponsoring zijn steeds bespreekbaar met het bestuur. 

Triumph Spitfire 1500   1975 Vorige wagen van Carl 

Peeters 

Totaal restoratie chassis en carrosserie GEEN roest 

Kleur: wit 

motor : 28.000 km 

Nieuw koppeling 2014 Nieuwe banden 2012 

Vraagprijs : 7000 € 

GSM : 0486/734658 Dani Peeters 

Te koop/gevraagd: 

Gevraagd: Peter Verbruggen zoekt nog steeds naar Scalelectric auto’s 

Te koop: 
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Kalender TEDG 
 
Januari 2015 
•  6 Praatavond  
Februari 2015 
• 3 Praatavond  + Algemene ledenvergadering 
• 7 Drivers dinner Bernadette 
Maart 2015 
• 3 praatavond 
• 6-7-8 Antwerp Classic Salon 
April 2015 
• 7 Praatavond 
• 6 Paasmaandagrit Organisator gezocht 
Mei 2015 
• 5 Praatavond 
• 10 Vikingtocht Steven Adriaans 
• 14 Havenrondrit Thor Janssens 
Juni  2015 
• 2 Praatavond   
• 7 BBQ Eric De Wever 
Juli 2015 
• 7 Praatavond 
• 5 Ladiesrit Linda 
Augustus 2015 
• 4 Praatavond 
• 7-8-9 Château Bleu Weekend Thor Janssens 
• 30 Teambuilding Ronny Eric Albert 

Te koop/gevraagd: 
 
Te koop: 
Daimler Sovereign 1968. Was car of Director of Daimler, for few months. 
Sold to Head Corporate Lawyer for Mobil Oil. I bought it in 1975. It was 
restored in about 1985 Engine 4.2 L 6 cylinder in line.  Auto Trans.  Right 
Hand Drive 
75000 miles when I bought it. Now has 79200 miles. All in good shape. 
Engine runs rough. 
Georgette Pombreu 03/633.13.09  georgette.pombreu@telenet.be PQ 
 
Rover P4 type 75 (reeds meer dan 30 jaar in mijn bezit) en tevens ik nog een P5 3.5 heb dewel-
ke ik meer gebruik maak om van te genieten heb ik besloten de Rover P4 van 1953 te koop aan 
te bieden: deze is in perfecte staat van onderhoud en zeer mooie en goede staat. Mocht er ie-
mand interesse hebben mogen ze steeds contact met mij opnemen op tparksken@telenet.be of 
bellen op nr 0475.82.93.39 
 
MGA1600 Bj 1960 rood + zwart interieur, volledig vernieuwd tel 09-3285149 
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