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Drivers News
“Imagination is more important than
knowledge...”
						

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,

I

edereen klaar om er weer een jaar fantastisch in te vliegen? Ik
in ieder geval wel hoor!!

Ik heb echter momenteel een klein
luxe-probleempje. Door de blijkbaar
aanwezige economische crisis is
het momenteel tijdens de feestseizoenen druk in onze winkel. Ik heb
dan ook tijdstechnische problemen
om 3 van de 4 boekjes op een
ordentelijke manier af te werken,
dit vind ik spijtig, zo’n leuke club
verdient een fantastisch clubblad...
Ik vrees dan ook dat ik mijn ambt
als redactielid zal moeten doorgeven aan iemand die er wel nog
voor de volle 100% kan voor gaan. Op de eerstvolgende ALV is de
functie van redacteur niet herverkiesbaar, maar ‘t zou handig zijn
tegen dan een opvolger te kennen, vermits de statuten dan toch
aangepast dienen te worden.
Ik heb deze job steeds met veel overtuiging proberen te doen,
hopelijk hebben jullie van de 15 boekjes die ik voor de club
gemaakt heb genoten. Ik ben er zeker van dat de fakkel aan de
juiste persoon doorgegeven kan worden.
Er is een tijd van komen, maar blijkbaar dus ook 1 van gaan...
Gelukkig is de zomer rustiger en kan ik dus wel nog met volle
tuigen genieten van het rondsnorren met de TR (en hopelijk
binnenkort de Healey) over vlaamse en buitenlandse wegen in de
fantastische Tedg-ritten
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, 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

polo

rood
rood

blauw

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
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TR2 Jabbeke Speed Record
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De Hert & Quirynen b.v.b.a
Verzekeringsmakelaars sinds 1893
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Beurs Mechelen
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Drivers’ Dinner,

[16 februari 2013]

door Bernadette Govaerts

Ons nieuw programma voor 2013 staat alweer te schitteren op onze website
en zoals jullie weten, beginnen we het nieuwe seizoen altijd met onze
vertrouwde Dinner.......
Stanny zorgt er ook dit jaar weer voor dat we in onze nieuwe locatie van de
nodige drank en voortreffelijk eten worden voorzien.........

2013
Zaal Feestzaal De Ark

Achter d'Hoven , 63
2990 Wuustwezel-Centrum (plannetje is bijgevoegd)
Het aperitief is voorzien om 19u00 om tegen 20u00 het buffet te openen …
Voorgerecht : Amusebordje
********************
Keuze uit twee soorten soep
*******************
Koud en warm
Maghrebijns en Belgisch buffet
*******************
Dessertenbuffet

Dranken zijn niet inbegrepen, en aan zeer democratische prijzen te verkrijgen
Voor € 30,- p/p kan je al aan deze gezellige en overheerlijke manifestatie deelnemen.
Gelieve je inschrijfformulier, wat apart bij dit clubblad is gevoegd, aan Bernadette te bezorgen per email:
bernadette.govaerts@gmail.com of via fax 03 633 22 23 of via onze website: dinner 2013
Om organisatorische redenen sluiten de inschrijvingen op 10 februari 2013.
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TEDG Drivers’ Diner, [16 februari 2016]
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 10 februari 2013
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Valencia-Nachtrit

Z

aterdag 3 November werden we uitgenodigd om naar de Valencia nachtrit te komen, een
organisatie van Ronny voor RAMc en de TEDG waren er ook op uitgenodigd we werden er
verwacht tussen 18.00 en 19.00h

Het spreekt voor zich dat de andere club met iets meer leden aanwezig waren, maar voor de eerste x
waren de TEDG toch zeer goed vertegenwoordigd, namelijk ongeveer 1/3.
Jammer dat Steven had moeten afmelden er was iets met zijn arm, maar maar maar zijn arm was wel
aanwezig.
Aangezien het rond de tijd van Halloween was werd er gevraagd om verkleed te komen, daar
hebben er toch velen aan meegedaan
(ook wij).Er kwam er zelfs een binnen met jankende motorzaag, ( naar het schijnt ook een lid van de
TEDG maar komt er niet opdagen)
Bij inschrijving kregen we route blad, bonnetjes voor drank, deze konden gebruikt worden op de
start, tussen en stopplaats.
Het vertrek was omstreeks 19.15, we waren nog maar net weg of we werden al opgehouden door
enkele fakkels een skelet en een heks, hier moesten we in een bedekte emmer tasten en voelen wat
er in zat. Dit was hoofdzakelijk om wat afstand tussen de wagens te maken, en om wat extra puntjes
verdienen, verder was het net als bij onze Peter soortgelijke bordjes zoeken ( maar de puntentelling
verliep wel wat anders) na een tijdje werden we weer opgehouden in den pikdonker, weer fakkels
dat skelet en die heks
Nu moest de bijrijder in de emmer tasten, de meesten waren er gerust in want de partner had het al
een keer moeten doen dus de vrouwen graaiden maar raak ( als ze wisten wat er in zat was het wel
anders geweest)
De rit verder gezet en gestopt bij Café in Holland, was er wel even een drukke bedoening want ’t
café was maar half voor ons.
Trouwens de Peter had voor deze gelegenheid ook een andere vrouw bij, hij zal gedacht hebben
poets wederpoets, niet waar Els?
Deel 2 daar was van spoken of dergelijke geen sprake dus alleen maar bordjes zoeken, in dit stuk
zijn er enkele toch de mist ingegaan, maar ja in het donker zie je ook niet alles evengoed.
Net voor het einde stond er toch nog dat geraamte om het antwoordenblad in ontvangst te nemen,
waarna we terug bij Radio Valencia binnen konden en de warme soep al stond te borrelen.
De prijsuitrijking kwam na de soep, en ja er was een TEDG-er op de eerste plaats, weliswaar in een
drievoudig execo ( de ander 2 zaten samen met 4 dus in 1 wagen)
Zo mocht ik Albert dus de 1é prijs kiezen, ( ik ging er deze keer echt wel voor)
Nog wat gezellig nagepraat en terug naar huis

Albert en Ann
De overige tedg-ers waren :
Peter verbrugge, Robert van Boven, Joris Hodister, Daniël de Weper, Willem Halters, Eric Ronne, Dave
Wouters en Ronny
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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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RETROMOBILE
6 - 10 février 2013
Paris - Porte de Versailles

A VOS AGENDAS !
Depuis sa création en 1976, le salon RETROMOBILE se
consacre entièrement à la voiture de collection. Leader
international, Rétromobile s’expose, depuis le début des
années 80, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles
à Paris.
Conjugaison du passé et du futur, le salon relève chaque
année le défi d’émerveiller le grand public et les
collectionneurs. Collections emblématiques, enchères de
l’extrême, animations, constructeurs, clubs, artistes et
marchands, tous contribuent à ces 5 jours de rêve.
Comme à l’accoutumée, tout sera mis en œuvre pour que
e
cette 38 édition reste gravée dans la mémoire de chacun.

Retour sur l’édition 2012
- 73 000 visiteurs en 5 jours (2 nocturnes et un week-end),
2
plus de 500 véhicules exposés sur 33 000m .
- 410 exposants répartis en village, un pavillon entier dédié
aux clubs et aux pièces détachées : 13 constructeurs, 150
marchands de pièces et accessoires, une centaine de
clubs, une cinquantaine de marchands et carrossiers
restaurateurs, une cinquantaine d’artistes et galeries,
une trentaine d’artisans, et aussi 7 compagnies
d’assurance et 10 organisateurs d’événements !
- Toujours plus d’animations à l’intérieur et à l’extérieur--Un climat d’affaires exceptionnel, couronné par une
vente aux enchères marathon d’Artcurial (plus de 7
heures) qui a totalisé la somme de 14,5 millions €, soit le
plus grand montant jamais atteint en France pour une
vente d'automobiles de collection, avec plus de 95% de
lots vendus sur les 102 proposés, devant un public d’un
millier d’amateurs. Parmi les pièces exceptionnelles, la
Ferrari 250GT California de 1959, ayant appartenu à
Roger Vadim, s’est vendue 4,5 millions €.

Informations pratiques
Paris - Parc des Expositions de la Porte de
Versailles - Pavillons 2/2, 2/3 et 3
Horaires :
mercredi 11h-22h,
jeudi, samedi et dimanche : 10h-19h,
vendredi : 10-22h
Ouverture exclusive à la presse
le mercredi 6 février de 8h à 11h

Contacts presse
Anne QUEMY
01 44 83 01 10
06 81 12 24 28
anne.quemy@orange.fr

Marie-Noëlle BAS
01 30 80 09 74
06 37 40 42 69
parole.cie@wanadoo.fr

e

Affiche de la 38 édition et visuels HD
disponibles sur demande
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Autobekleding
Wyns
+32(0) 496 156 250
Ma - Vrij :
Zat
:

9-19 h
10-16 h

Atelier : enkel op afspraak
HEIBLOEMSTRAAT 19
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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ALV 2013

H

et bestuur nodigt alle leden uit op de Algemene Leden Vergadering die plaatsvindt op
dinsdag 5 februari in ons Clublokaal.

De agenda van de ALV is als volgt :
1. verwelkoming
2. overlopen verslag vorige ALV
3. overlopen jaarrekening + controle (vooraf uitgenodigde ‘controleurs’)
4. begroting 2013
5. herverkiezing bestuursleden: voorzitter, secretaris, evenement coördinator
6. verkiezing nieuwe penningmeester
7. decharge bestuur
8. slot
Eventuele kandidaturen voor de openstaande bestuursfuncties kunnen steeds schriftelijk
doorgestuurd worden, per e-mail of post.
Zoals U in het voorwoord hebt kunnen lezen ben ik genoodzaakt na 4 jaar de fakkel van
redacteur door te geven. Hoewel de ambt van redacteur dit jaar niet herverkiesbaar si zou het
wel handig zijn de statuten ook hiervoor ineens te kunnen aanpassen. Stuur je kandidatuur dus
gerust door.

Lidgelden 2013
Beste leden. Denken jullie er aan tijdig jullie lidgeld te betalen? Ook dit jaar bedraagt het lidgeld
35.00 Eurootjes. Dit bedrag schrijf je over op de clubrekening (KBC: BE17 7370 2965 0721) met
vermelding van je naam en lidnummer.
Mogen wij u vragen de betaling zo snel mogelijk uit te voeren en deze zeker niet te vergeten.
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www.verodesign.net

Wittestraat
2020

28
Antwerpen

TEL:03/237.41.53

piessens.racingshop@skynet.be
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Hermano junior
Tr a i t e u r - V i s h a n d e l

Stanny Jacobs
Theo Verellenlaan 27 - 2990 Gooreind
hermano-jr@skynet.be
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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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BFOV Persbericht
Persbericht : 05.11.2012
Onderwerp : Aantal oldtimers in opmars
BRUSSEL - De Belgische oldtimerliefhebber werd dit weekend geconfronteerd met een aantal
onheilspellende berichten in de media waar vooral gewag gemaakt werd dat het aantal oldtimers
sinds 2006 met 20% gestegen is.
Peeter Henning, CEO van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw (BFOV vzw), wenst
duidelijkheid te scheppen door de vermelde cijfers in de diverse media te weerleggen. Het aantal
voertuigen van meer dan 25 jaar bedraagt inderdaad om en bij de 180.000 en bedraagt 3,4% van het
totale wagenpark. Weliswaar worden hierin alle voertuigen gerekend die ingeschreven zijn bij de
DIV waaronder bulldozers, vrachtauto’s, landbouwvoertuigen, ... die nog dagdagelijks beroepshalve
gebruikt worden. In werkelijkheid zijn er slechts 55.000 oldtimers die onder het oldtimerstatuut
rijden met een speciale nummerplaat voor oldtimers.
Het aantal oldtimers is de laatste jaren vooral gestegen omwille van de crisis. Eigenaars willen
hun gespaarde centjes op een veilige manier investeren en momenteel is een oldtimer de beste
investering ooit.
Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft weliswaar de juiste conclusie getrokken door
geen bijkomende maatregelen op te leggen, want het gebruik van onze oldtimers beperkt zich tot
deelname aan oldtimerevenementen en meestal in combinatie met culturele activiteiten met een
gemiddeld van 1000 km/jaar. De uitstoot van de oldtimers is hierdoor totaal te verwaarlozen.
DE BFOV vzw volgt de situatie in België en in het buitenland nauwlettend op de voet teneinde onze
oldtimerliefhebbers te vrijwaren van bijkomende belastingen.
BFOV vzw
Wetstraat 44
1040 Brussel
0495 38 98 12
sec@bfov-fbva.be
www.bfov.be
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PRACTISCH

D

e wet van Ohm simpel uitgelegd....
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W

Humor
erkende mensen vragen vaak aan gepensioneerde mensen wat hun
dag zo leuk maakt. Als voorbeeld vertel ik hetgeen mijn vrouw en ik
meemaakten, toen we laatst naar de stad gingen en een winkel binnen

liepen.
Nog geen tien minuten later stonden we weer buiten en zagen dat een politieagent
een bon stond uit te schrijven wegens fout parkeren. Ik zei: “Kom op man, hij staat
er net”, maar de agent bleef rustig doorschrijven. Toen schold ik, geheel tegen mijn
gewoonten in, de agent uit. De man keek me uitdrukkingloos aan en begon een
tweede bonnetje te schrijven. Vervolgens nam mijn vrouw het woord en maakte
hem uit voor ‘dienstklopper’. De agent voltooide de tweede bon en stopte ook deze
onder de ruitenwisser en begon ijverig te schrijven aan een derde exemplaar.
Hoe meer we hem irriteerden, hoe meer papierwerk hij produceerde en onder de
ruitenwisser stopte.
Maar persoonlijk vonden we dat allemaal niet zo erg, want wij waren immers met
de bus naar de stad gekomen.
En zo proberen we er elke dag iets leuks van te maken, da’s belangrijk op onze
leeftijd!

R

ide program

With the holidays upon us I would like to share a personal experience with my
family & friends about drinking and driving. As you may know some of us have
been known to have brushes with the authorities from time to time on the way
home after a “social session” out with friends.
Well three days ago I was out for an evening with friends and had several cocktails
followed by some rather nice red wine. Feeling jolly I still had the sense to know
that I may be slightly over the limit. That’s when I did something that I’ve never
done before - I took a cab home.
Sure enough on the way home there was a police road block but since it was a
cab they waved it past. I arrived home safely without incident. This was a real
surprise as I had never driven a cab before, I don’t know where I got it and
now that it’s in my garage I don’t know what to do with it................any
suggestions ?
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chots weerstation
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(voorlopige)

Januari 2013
- 8 januari

Agenda 2013

nieuwjaarsdrink

februari 2013

- 5 februari praatavond + ALV
- 16 februari Drivers Dinner -> Bernadette
- 23 februari Autoglassclinic -> Pascal

maart 2013

- 1 - 3 maart
- 5 maart
- 9 maart

april 2013

Beurs Antwerpen -> Eric DW
Praatavond
Dossinkazerne (13.00 uur) -> Elly

- 1 april		

paasmaandagrit

- 2 april		

praatavond

mei 2013

- 7 mei		
			
- 16 - 26 mei
- 26 mei		

juni 2013
-

1 - 2 juni
4 juni		
9 juni		
9 juni		

- week 23

praatavond
vikingentocht
Ardeche -> guido
Wuustwezelse oldtimer meeting

60 jaar TR Jabbeke speed record -> Pascal
praatavond
BBQ -> Peter V + Dave
Coppa Classic Malle Innotech
holland tour -> ron
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juli 2013

- 2 juli		

			

praatavond
zomerrit -> Eric K

augustus 2013

- 6 augustus		

				

september 2013

- 1 september		
- 5 september		
				
- 20 - 22 sept		
- 29 september

praatavond
Gastronomisch weekend trooz -> Patrick

taxandriarit
praatavond
beaulieu
nuvolari -> pascal
teambuilding -> Albert + eric R

oktober 2013
- 1 oktober		
- 19 oktober		

praatavond
6 uren noorderkempen -> pascal

- 19 & 20 oktober

beurs mechelen

november 2013

- 5 november		
- 				
- 16 november		

				

december 2013

- 3 december		
- 22 december		
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praatavond
nachtrit
kwis -> Steven + Annemie
stapelaer -> dave

praatavond
kerststallentocht
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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.
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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.
515
516
517
518
519
520
521
522

De Groeve Albert Brebels Stefan - Aston Martin
Roels Sven - MG Midget (1970); MG F (1998)
Kloeck Karl - MG TF (2003)
Poschet Herman - Morgan 4/4 1600 (1990)
De Schaepmeester Christophe - Jaguar
Smits Willy - Singer 4 AD (1953)
Adriaansens Paul - Austin Healey 3000 MKIII (1965)

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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