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Taverne-restaurant ‘den Horst’
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Maandelijkse Praatavond
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Schoten
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www.tedg.be
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“Examenvraagje biologie : Noem 6 dieren
die op de noordpool voorkomen:
Antwoord : 4 ijsberen en 2 zeeleeuwen
(echt gebeurd)”
						

The English Drivers Guild vzw

Redactie & correspondentie
Ploegsebaan 37 A
2930 Brasschaat

Kostprijs

DRIVERS NEWS is gratis voor leden en adverteerders. Geïnteresseerden kunnen
een nummer verkrijgen a rato van € 2,00
per exemplaar.

Disclaimer & copyrights

Noch de redactie, noch het bestuur van
The English Drivers Guild kan verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud
of de eventuele standpunten weergegeven
in de artikels en advertenties.
Niets uit deze uitgave mag overgenomen
worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Deadlines

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

Redactie

Woord van de redactie
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Het 20ste seizoen van ons clubke is er eentje om duimen en vingers bij af te likken.
We hebben al prachtige ritten/organisaties achter de rug. De paasmaandag was
schitterend, de vikingentocht subliem, de holland tour uitmuntend (alhoewel
een beetje uitgeregend) en voor onze 1st International Classic vind ik zelfs geen
superlatieven meer. Vermits er duidelijk over 1st gesproken wordt ben ik eigenelijk wel
eens benieuwd of er dan ook een 2nd en eventueel 3rd aankomt??
We hebben de Duitsers wel eens duidelijk
laten zien wat we in onze mars hebben.
Ze waren zo onder de indruk dat ze ons al
offisieus hebben uitgenodigd om binnen 2
jaar terug hun richting uit te komen, maar
hebben er ook al bijgezegd dat ze dit niet
gaan kunnen overtreffen...dan hebben we
toch iets goed ineen gestoken hé...
Er staan ons nu ook nog enkele leuke dingen
te wachten. Terwijl u dit leest is de zomerrit
ook al verreden en kijken we al uit naar het
weekendje Trooz van onze vriend Norbert.
We trekken op het eind van de zomer nog even naar de Eiffel, gaan op ‘uitstap’ met
Guido in Frankrijk, verhogen het culturele niveau van de streek rond Beveren en doen
in oktober nog iets in het donker. Het ziet er nog een leuke 2e helft van het seizoen uit.
Voor volgend jaar zijn er al terug de nodige afspraken gemaakt met de Melgeshoeve
om de BBQ terug daar te kunnen houden en de eerste verkenningen van de ScotlandTour zien er ook al veelbelovend uit. Ook het 21ste seizoen ziet er dus al redelijk
njammie uit.
Vroem vroem en tot op één van de vele ritten,
Steven

Clubshop

Clubshop

scimitar
singer
hillman

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

polo

blauw

rood

hemd

rood

hemd “nieuw”

rood

3.75
3.75
3.75
2.5
1
1

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

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

30
30
30
30
30
16
16
16
16
16
16
16
35
30
30
35
30
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Zomerrit
Gillis & Co
10 juli 2011
The English Drivers Guild

Zomerrit

: Taverne – Restaurant “BOSKESHOEVE” Sneppelaar 77 1840
Londerzeel-St Jozef
En dat op : Zondag 10 juli 2011
| driemaandelijks clubmagazine |

Vertrek en aankomst
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Wij stellen voor de tweede maal onze zomertoer voor, deze zal plaats vinden richting
Pajottenland
Wij beginnen met een lekker uitgebreid ontbijt vanaf 9u om daarna omstreeks 10u te
kunnen starten, voor een rustig toertje, met enkele vraagjes om over na te denken.
Onderweg kom je leuke terrasje en eetgelegenheden tegen .
Wij hopen onze toer te kunnen afsluiten omstreeks 18u in Taverne Restaurant
“BOSKESHOEVE”
Voor diegene die na de rit nog iets wensen te eten kan dit mits op voorhand te bestellen
en te betalen. De totale afstand van deze rit bedraagt +/- 90 km
Het prijskaartje voor de rit en ontbijt per auto (2 pers) € 30.00
Bedrag over te maken met vermelding van naam en aantal deelnemers en eventueel
avondeten op rek nr: 083-5373264-49 Gilis Guido
Gelieve in te schrijven en betalen voor 25/06/2011 Pas na betaling is uw inschrijving
definitief.
Voor meer inlichtingen kan U steeds terecht op het volgende mailadres
gilis1@telenet.be
Wij maken met zijn allen er een prettige dag van.
De organisatie.
Indien je na de rit nog iets wenst te eten:
Menu keuze * Varkenshaasje met warme groentjes en kroketten € 16.50
*Speenvarkenfilet met groentjes uit de wok € 18.00
*Gebakken tilapiafilet met puree en een mosterdsausje € 16.00
*Oostends vispannetje € 17.00
* Ribbetjes a volente € 17.50
Dranken ter plaatse te betalen
Inschrijfformulier kan je op de website (www.tedg.be) downloaden.

Cultuurtoertje
25/09/2011

Wij hebben het geluk een gids 1 dag ter beschikking te hebben voor een bezoek met info
over wat bezienswaardigheden in Groot Beveren.
Samenkomst : parking Cultuur Cafe (achter politie Beveren), Gravenplein 2 te Beveren - http://
www.cultuurcafe.com Vanaf 9.30 voor de koffie om 10.30 stipt vertrek
Bezoek kasteel Cortewalle met gids
’s middags broodjes lunch
Namiddag bezoek sluizencomplex in Kallo – fort Liefkenshoek – polderdorpen
Einde

17.00 uur

Rijden volgens Duits systeem, geen roadboek, geen rallyborden gewoon cultuurpeil wat
hoger brengen.
Kostprijs : 20 euro per auto te storten op clubrekening (BE17 7370 2965 0721)
Maximaal aantal deelnemers : de eerste 20 wagens die inschrijven. Meer is echt niet mogelijk
gezien gegidste toer. k
Inschrijving enkel via de website : www.tedg.be
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Toeristische culturele rondrit in Beveren en omgeving op zondag 25 september 2011
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Cultuurtoertje – 25 september 2011

Weekje
Ardeche
September 2011
| driemaandelijks clubmagazine |

The English Drivers Guild
Weekje Ardèche
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Waar: Barjac(gard) France : vanuit Antwerpen 975 km
En dat van: aankomst 15/09/11 en vertrek 22/09/11 (heen en terugreis niet
meegerekend)
Wat is de bedoeling??
Er zijn 6 dagen uitgetekend in bolleke--pijl, gemiddeld 100 km per dag.
Er is een dag bij naar de Mont Ventoux, dit is wel 180 km.
Je bent niet verplicht van aan alle bezoeken of ritten deel te nemen, aangezien we
terug naar hetzelfde hotel komen. De betaling van de bezoeken gebeurt individueel of
in groep ter plaatse (indien je aan iets niet wil deelnemen, betaal je er ook niet voor)
Wat meer informatie over het hotel:
Le Mas du terme is gelegen aan de rand van de Ardèche
Het is een 3 sterren hotel met verzorgde kamers en zeer lekker eten.
Er zijn 2 openlucht zwembaden
				
www.masduterme.com
Wat kost dit nu ongeveer:
Kamer ½ pension ongeveer 100 euro per persoon per dag

Indien je nog wil meegaan, schrijf je zo vlug mogelijk in op gilis1@telenet.be
Ik vraag je dan ook een voorschot van 500 euro (reservatie hotel) te storten op REK nr
063-1469659-47 Gilis De Coster met vermelding :
Weekje Ardèche

| driemaandelijks clubmagazine |

Nachtrit
Wie anders dan Peter?
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Alle auto’s tussen wit en
zwart mogen inschrijven!!
Inschrijvingsformulier is te
downloaden op www.tedg.be
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Tedg-Mak
weekend
26 - 28 augustus
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Mak-Tedg weekend 2011
Na 1196 km te hebben gereden en 26 hotels ondersteboven gehaald,hebben wij iets gevonden in Duits gebied “Eifel” genaamd.
Het hotel is ongeveer 263 km van Niel gelegen en is voorzien van restaurant en gezellige bar
die reeds zijn voorgeproefd.Omgeving is dik in orde en alle buren zijn al verwittigd dat wij
eraan komen(die vinden dat trouwens niet erg)
Wat kunnen wij jullie aanbieden en voor welke prijs.
- Vrijdag 26 aug samenkomst hotel en driegangenmenu
- Zaterdag 27 aug ontbijt-middagsnack-apero en viergangenmenu
- Zondag 28 aug ontbijt en middagmaal
Natuurlijk allemaal vergezeld van de nodige rondritjes,lastige vraagjes en zelfs praktische
proeven.
Dit alles voor de ronde prijs van 320 euro.
Snel inschrijven is de boodschap daar het hotel maar over 28 dubbelkamers en 2 enkel
kamers beschikt.
Graag hadden wij bij reservering een voorschot ontvangen van 120 euro op het nummer
979-5664888-93 met vermelding “weekend Duits”.
Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht op de nummers 0479/82.53.46 of
0476/40.74.73
Hotel gegevens zijn : Landhotel wiedenhof
Schustr. 21
D-54638 Baustert
Vriendelijke oldtimer groetjes van
Rita en Patrick

Advertentie

Wij zijn gespecialiseerd
in de verkoop, wisselstukken
en onderhoud van
Britse oldtimers
Sint-Lenaartseweg 52 - 2320 Hoogstraten
Tel 03/314.60.69 - Fax 03/314.29.33
GSM 0495/51.75.55
Website : www.bbc-cars.be
E-mail : info@bbc-cars.be
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Polissen op maat door een liefhebber voor de liefhebber
voor oldtimers
volledige omnium zonder afschrijving
onbeperkt gebruik
alle verzekeringen
totaaloplossingen
maatwerk volgens uw specifieke behoeften
Ploegsebaan 37
2930 Brasschaat
www.dehert-quirynen.be

Tel. 03 633 23 32
Fax. 03 633 22 23
Email: info@dehert-quirynen.be
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Bio-benzine
Robert Steynen
| driemaandelijks clubmagazine |

Weet welke benzine je tankt.
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Sedert de invoering van biobrandstoffen heeft men een aantal problemen en
schadegevallen vastgesteld bij het gebruik ervan en onderzoeken hebben geleid tot wat
hierna beschreven is.
Een paar jaar geleden begon men met biodiesel toe te voegen aan de gewone
dieselbrandstof. Het merendeel van onze oude auto’s, young- of oldtimer, rijdt op
benzine. Sedert enige tijd wordt ook biobrandstof aan de verschillende benzinesoorten
toegevoegd nl. ethanol en dit alles volgens een Europese richtlijn. Sinds december 2010
mogen Duitse benzinestations nu ook benzinesoorten aanbieden met 10% bioethanol,
de zogenaamde E10 benzines. De belangrijkste reden voor de invoering ervan is enerzijds
de afhankelijkheid van de steeds schaarser wordende aardolie te verminderen en
anderzijds de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
In tegenstelling tot de klassieke benzines werkt bioethanol agressief in op diverse
metaallegeringen en lichtmetalen bestanddelen in het branstofsysteem van onze auto’s.
Hierdoor kunnen beschadigingen optreden in de carburator of in de injectiesystemen
van oudere auto’s. Ook moet je ernstig rekening houden met de corrosie van alle metalen
onderdelen in het brandstofsysteem vanaf de brandstoftank tot de motor wanneer er
meer bioethanol aan de benzine toegevoegd is. Bij alle voertuigen, oud of nieuw kan er
een dichtslibben van de benzinetank optreden. De oorzaak van al deze problemen is dat
de biobrandstof die aan de benzine toegevoegd wordt water opneemt en dus wat men
noemt hygroscopisch is.
Water is een ideale voedingsbodem voor bacteriën die op hun beurt aanzienlijke
schade kunnen veroorzaken door corrosie wat tot dichtslibben van leidingen, verstopte
brandstoffilters en tot het volledig stil vallen van de motor kan leiden.
Wat er juist gebeurt, is het volgende: het door de alcohol (ethanol) aangetrokken water
verzamelt zich in de benzinetank en vormt daar een ideale voedingsbodem voor microorganismen zoals bacteriën, gisten en schimmels. Wanneer de auto langere tijd stil staat,
zal er in het water-alcoholmengsel door de micro-organismen een omzetting plaats
vinden van de alcohol in azijnzuur. Dit heeft voor gevolg dat de zuurtegraad (pH) van
de benzine gaat verlagen en dus zuurder gaat worden. Zuurder worden wil zeggen dat
er corrosie gaat optreden van alle metalen onderdelen die als het ware aangevreten
worden. Daar bovenop komt dat het ontsteken van de brandstof moeilijker zal worden en
tot een volledige degradatie van de brandstof kan leiden in het slechtste geval. Gevolg
van dit alles kan zijn: verroeste benzintanks, verstopte brandstoffilters, schade aan de
carburatoren of benzinepompen of injectiesystemen.

Bio-Benzine

Onderdelen uit aluminium kun je best vervangen door kunststoffen exemplaren of
door exemplaren die uit een andere metaallegering vervaardigd zijn, voor zover dit
technisch mogelijk is.
Wat je zeker niet mag doen is je auto voor langere tijd ongebruikt laten met een
lege benzinetank. De dichtingsmaterialen bevatten produkten zoals aromaten en
weekmakers die dan uit het materiaal zullen verdwijnen. Het resultaat is dat de
dichtingen en brandstofslangen hard en broos zullen worden en kunnen barsten of
breken.
Het beste is dus dat je de tank helemaal opvult zodat er bijna geen lucht meer in
zit. Minder lucht in de tank betekent dat minder luchtvochtigheid in de benzine
opgenomen kan worden. Ook zal dan onder invloed van temperatuurschommelingen
het ademen van de tank zeer beperkt blijven wat de toevoer van nieuwe
luchtvochtigheid beperkt houdt en ook zal er dan zo goed als geen condensatie van
de luchtvochtigheid optreden.
Een mogelijkheid om veel van deze problemen te vermijden is het toevoegen van
additieven aan de getankte benzine bij een tankbeurt. Diverse produkten zijn voor dit
doel beschikbaar in de handel.

Vrij bewerkt uit Oldtimer-Praxis door Robert Steynen.
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Algemeen moet je wel stellen dat elke verandering van de brandstofsamenstelling
gevaren met zich mee brengt wanneer brandstofslangen, soepele verbindingen
en andere dichtingen oud, verhard of broos geworden zijn. Wanneer je auto meer
dan 20 jaar oud is, moet je overwegen om deze zaken te vernieuwen. Doe dit met
nieuw materiaal dat geschikt is voor deze nieuwe soorten brandstof. ‘New old stock’onderdelen bieden hier geen oplossing gezien ze opnieuw aangetast zullen worden
door de brandstof.
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Een ander optredend probleem is dat ethanol zich, zoals andere alcoholen, in
zekere mate aggressief gedraagt tegenover dichtingsmaterialen die gebruikt
worden in de brandstofsystemen. Wel heeft men vastgesteld dat hoe hoger het
alcoholgehalte is in de benzine-alcoholmengeling, hoe minder agressief de ethanol
zich gedraagt tegenover de dichtingsmaterialen. Dus auto’s die nu op E5-benzine geen
brandstoflekken vertonen, zullen meer dan waarschijnlijk ook lekvrij blijven bij gebruik
van E10-benzine.

| driemaandelijks clubmagazine |

Wuustwezel
22 mei 2011
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Op zondag 22 mei vond in Wuustwezel de
1ste Oldtimer Meeting plaats en ik en Els
tesamen met haar broer en schoonzus kwamen er rond 10.30 uur aan. Er waren dan
al een redelijk aantal oldtimers aanwezig.
Rond 11.30 uur vertrokken we aan de rit.
Els haar broer reed voor de 1ste keer met
een oldtimer, onze witte TR7 (noot van de
redactie : als je voor de eerste rit met een
TR7 van Peter moet rijden, is dat dan wel
bevorderlijk voor de toekomst?).
De totale rit was een 65 km lang en was heel de
tijd om en rond Wuustwezel. In de roadbook
waren veel anekdotes, wetenswaardigheden en
bezienswaardigheden opgenomen.
Er waren ook nog enkele andere TEDG-ers
aanwezig op de rit. Halverwege de rit hebben
we dan met Louis en Nelie een fleske gekraakt
aan een zeer leuk kapelleke.
Het roadbook was zeer goed en duidelijk. Het
was een prachtig ritje!
Tegen 15.00 ur zijn we terug aangekomen op een zeer volle aankomstplaats.
Ik veronderstel dat er een 200-tal oldtimers deelgenomen hebben aan de rit. Bij
aankomst kregen we nog een mooie startfoto als
aandenken.
Voor we naar huis reden zijn we uiteraard nog
een dikke ijs gaan eten. Hopelijk tot volgend
jaar!!
Peter

Advertentie

Advertentie
Advertentie

Ma - Vrij :
Zat
:

9-19 h
10-16 h

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

michel.wyns@skynet.be

Herstellingen of vernieuwen
van interieur & exterieur
bekledingen voor
alle voertuigen

auto
boot
moto
...

www.autobekledingwyns.be
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Autobekleding
Wyns
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Holland19 juni
Tour
2011
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Zaterdagavond feestje gehad een koppel
was 50 jaar getrouwd, zeer leuk maar wel
laat.
Zondagmorgend vroeg uit de veren 7uur30.
Eerst eens zien welk weer het is: regen, regen
en nog eens regen. Daarna aan de pic nic
begonnen en ook maar iets om te drinken
meegenomen( we moesten maar eens
verloren rijden’hee!). Toen maar besloten
om met de TR7 te rijden. Het zag er toch niet
naar uit om open te kunnen rijden. Lowie
was bij ons om 8uur en dan zijn we samen
doorgereden naar Peter en Hilde.
Rond 8uur30 waren daar ook Steven, Eric, Anke en Christel met “den taxi” ook vanwege
het regenweer.
We rijden samen door en voor we de snelweg opgaan pikken Erik en Leo bij ons aan.
En ja hoor, Erik staat al klaar goed op tijd, dat zal wel door Leo komen.
Met zijn alle naar Oosterhout doorgereden. In het AC restaurant iets gedronken en
gegeten een babbeltje hier en daar en terug vertrokken voor een ritje van +/- 35km.
Ron had op zijn MG GT twee leuke deurmagneten gehangen en één grote met het
TEDG logo voor op zijn motorkap. Na
ongeveer 2km vloog het grootste logo van
zijn motorkap.
Ik direct op de pechstrook gestopt en met
mijn goede conditie er achteraan gelopen
over de vangrail gesprongen en ja hoor
gevonden!!! Terug naar de auto gelopen en
half dood doorgereden om de groep terug
in te halen.
Aan de middagstop in Kameryck iets gaan
drinken en daarna met zijn allen op weg
naar de echte rit. Deze rit was volgens het
Duits systeem (met de vlaggetjes).
De route ging door het groene hart bij
Woerden. Het was zeer mooi en rustig. Allemaal kleine smalle kronkelde weggetjes
omringd door water met prachtige huizen.
Wij de TR7, Alain met zijn harem vrouwen en Den Taxi kregen na 37km honger en

P.S. We hebben s’avonds wel wat werk
gehad om onze “partytafel” terug proper
te krijgen!!!
							
Daaaaaaaaaaaaaag ,
							
Peter en Els
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dorst en zijn dan een leuk weggetje
opgedraaid. Daar hebben we onze pic nic
gehouden bij droog weer!!!. De motorkap
van onze wagen deed dienst als partytafel
(zie foto).
Ondertussen passeerden er verschillende
oldtimers die daar ook een rally aan het
rijden waren.
Rond 2uur30 terug vertrokken en een deel
van de groep terug tegengekomen en samen verder doorgereden.
Rond 16uur kwamen we terug aan ons
vertrekpunt aan in Kameryck waar er een
lekkere maaltijd voor iedereen stond te
wachten.
Ron bedankt voor deze mooie plekjes en de mooie dag.
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Holland Tour

1st International
Classic
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FIRST INTERNATIONAL CLASSIC (24/06-27/06/2011)
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Eerst en vooral “nen dikke proficiat” aan de ganse werkgroep van dit eerste internationaal evenement!!!!
Het was een supertof weekend, niettegenstaande de regen af en toe met bakken uit de
hemel viel.
Vrijdag:
Na een “natte” rit voor onze Duitse vrienden,
hebben we ze toch met de zon kunnen begroeten in het hotel “Dennenhof” te Brasschaat.
Het volledig weekend-programma in het Duits
werd in de kamers van onze hotelgasten gedeponneerd, wat door hen ten zeerste gewaardeerd werd.
Na een drankje op het terras en een “Herzlich Willkommen” op een prachtig bloemstuk,
gemaakt door Vera, was er om 19u een gezellige
receptie met aansluitend een koud en warm
buffet.
Tijdens dit etentje werd iedereen toegesproken
door Ron en David.
Ron gaf zijn uitleg in het Duits en David in het
Engels (omdat wij allen toch tot een “Engelse
oldtimersclub” behoren).
De voorzitter van de Duitse “BRCS”, Rodi, sprak
zijn appreciatie uit voor onze gastvrijheid en
schonk aan het organiserend team een leuk
aandenken.
Na de gezellige verbroedering zat de “swung”
er direct in en werd er nog tot in de late uurtjes
nagepraat en/of gedanst.!!!!
Zaterdag
Bij het vertrek zat het weer absoluut niet mee, maar toch waren er twee Duitse “die
hards” die hun cabriootje eer aan deden.
Na een mooie rit volgens het praktisch “Duits vlaggensysteem” kwamen we aan in

Zondag
Zondagochtend was het weer beter en gingen
alle kapjes van de cabriootjes eraf.
Met hetzelfde “vlaggensysteem” vertrokken we
voor een ritje langs de Schelde, met een verrassingsaperitief op de de linker oever.
In de buurt van het Galgenweel stond de “oldtimer landroover” van Brouwerij De Koninck op
ons te wachten. “Bubbles, bier en frisdrank” à
volonté dankzij de sponsoring van De Koninck
waarvoor Guido gezorgd heeft.
Na deze uitgebreide apero reden we verder
richting Vrasene waar wij opgewacht werden ten huize van Alain en Irène. Alle auto’s werden mooi op de weide geparkeerd (voor deze
gelegenheid werden de koeien eraf gehaald!).
Drank en spijs waren weer voldoende aanwezig:
De Koninck zorgde voor de drank.
Een “Fritkot” kwam aangereden. In een minimum
van tijd konden wij allen proeven van onze befaamde Belgische frieten met mayonnaise en
andere attributen!!!!
Nadien kwam de “ijskar” voorbij en konden wij
nog lekker smullen van een ijs(je) naar keuze!!
Na dit heerlijk smulfestijn werden alle oldtimers
van de weide gehaald en werd de route verder
gezet door de haven van Antwerpen, richting Es-
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Antwerpen, waar de “Pannenkoekenboot” op ons wachtten voor een tochtje op de Schelde,
spijtig genoeg onder een miezerige regen!
Pannenkoeken à volonté: succes verzekerd!
Na deze boottocht werden wij aan het stadhuis
door een aantal Duits sprekende en Nederlandstalige gidsen opgewacht voor een interessante
stadswandeling met de nodige bezienswaardigheden. Het was een leerrijke wandeling, zowel
voor onze Duitse vrienden als voor onszelf!!!
Dan vertrokken wij terug richting hotel, weer met
het bekende “Duits vlaggensysteem”.
’s Avonds werden wij met een Engelse Oldtimersbus (uitstekend idee!!) van het hotel naar de
feestzaal gebracht voor een schitterend buffet,
bereid door onze huistraiteur Hermano Junior
(alias Stanny).
Tijdens dit etentje werd door Paul, onze clubfotograaf, de video van Saarbrücken getoond
en dit tot groot vermaak van iedereen.
Na het dinner werden we dan weer met diezelfde oldtimersbus naar het hotel gebracht.
Wanneer alle gasten “hotelwaarts” waren gekeerd, heeft een aantal leden alles in de zaal nog
mooi aan kant gezet (er zijn nu éénmaal “feestvarkens” en “werkpaarden”!!!).
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sen en kwamen we uiteindelijk terug toe
in ons hotel in Brasschaat.
’s Avonds konden wij daar op het terras
genieten van een uitgebreid “Breugelbuffet”.
Op het einde van dit leuk weekend dankte
onze voorzitter iedereen voor zijn/haar
aanwezigheid en dit in “zijn Duits”, tot
grote hilariteit van eenieder.
Ook Rodi bedankte onze organisatie voor
het welslagen van dit weekend en zal ons
binnen enkele jaren terug uitnodigen in
Duitsland.
Dankzij Pascal en Steven kon iedereen naar huis met een USB-stick vol foto’s van het
afgelopen weekend, wat tenzeerste werd geapprecieerd.
Tot slot werd aan iedereen nog een kleurrijk “chocoladen Manneke Pis” aangeboden,
wat ze allen zeer grappig vonden.
Na dit geslaagd weekend ging iedereen
voldaan slapen of nog wat nakaarten aan
de bar.
’s Anderendaags werden onze Duitse
oldtimersliefhebbers uitgewuifd door een
aantal mensen van de organisatie.
Aan de hand van de mails, die wij nadien van onze Duitse vrienden kregen ,
kunnen wij er zeker van zijn dat zij dit
weekend als zeeeeeeeeeeeeeeeer positief
hebben ervaren en dat zij binnen enkele
jaren weer hun uiterste best zullen doen om onze clubleden te ontvangen.
Alle afwezigen hadden ongelijk en hebben wat gemist!!
Min Gijselings
Secretariaat TEDG
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Zomerrit
2011
Guido & Patrick
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Er was eens een zondag zo ergens in juli in het gezegende jaar 2011. We werden rond 9.00
– 10.00 verwacht in de Boskeshoeve te Londerzeel. Wat me nog het meest plezier deed was
Rita vrolijk aan de ontvangst tafel te zien na toch wel een zware medische ingreep kort hiervoor. Chapeau!!!
We kregen er een ontbijtje aangeboden en
om 10.00 uur werd het vertreksignaal gegeven door een ‘verheven’ Patrick (m.a.w. hij
stond boven op een waterput). Na de nodige
roadbookwijzigingen met dank aan de
nooit aflatende ijver van de Belgische wegenwerken dachten wij dat we konden vertrekken,
maar dat was zonder onze Patrick gerekend.

Hij stond nog even paraat om onze balvaardigheid te testen alvorens we konden vertrekken. We
moesten met ping-pong balletjes in vakjes te gooien
zoveel mogelijk punten zien te verzamelen. Blijkbaar is mijn balgevoel ’s morgens nog niet zo slecht
want wij klokten af bij 10 punten (wat zowat het
meeste moest zijn, max 12 punten mogelijk).
We besloten dan ook maar ter plekke om nog
eens naar aloude gewoonte (de laatste jaren
was meerijden voor ons belangrijker dan winnen, kwestie van de olympische gedachte ook
te laten meetellen in ons clubke) ons best te
doen met het oplossen van de ‘makkelijke’
vraagjes van Patrick.
Wij dus met goede moed vertrokken en bij
vraag 1 aangekomen vonden we het antwoord
uiteraard ‘onmiddellijk’ (na een 10-tal

Vlakbij de Boskeshoeve aangekomen kreeg ik in
een vlaag van enthousiasme het illustere idee om
toch nog even rond te kijken of we het antwoord op vraag 1 niet konden vinden en jawel hoor, vlak
achter de boskeshoeve (en dus een heeeeeeel eind voor de spoorweg waar we ’s morgens een tijd
aan het zoeken waren) vonden we op een huisje de woorden ‘nooit gedacht’. Ik had dan ook nooit
gedacht dat we hierdoor toch wisten door te
stoten naar een mooie 3e plaats in de uitslag!
Na het avondmaal werden nog de nodige prijsjes
uitgedeeld (oa voor de jongste co-piloot(Seppe), de
moosite wagen(Ronny Verschueren), van het verst
gekomen (Huyghebaert->Trooz) en de 3 eersten
in de uitslag (1e Toon, 2e Benny, 3e U leest het
goed….. Ondergetekend). Uiteraard mocht ook de
verjaardag van Ron niet vergeten worden (het moet
niet altijd Toon zijn hé).
Bedankt Guido & Patrick voor de prachtige rit en
van harte beterschap aan Rita!!!
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minuutjes rondlopen bij de spoorweg en omgeving
zijn we toch maar ingestapt met het welluidende
antwoord op ons blad -> ‘Ik vind de woorden
‘nooit gedacht’ niet’, wat normaal gezien naar
Patrick’s normen een juist antwoord zou moeten
zijn). Tot zo ver dus onze goede voornemens voor
deze rondrit.
Tot onze verbazing vinden we de volgende vragen
wel en begonnen we ons zelfs af te vragen of Patrick
zijn gave kwijt was. De meeste vragen/antwoorden
kon je gewoon afschrijven uit teksten in een kapel,
tegen een muur, op een naamplaatje, …, dit kon
toch nooit juist zijn?!?!
Na de nodige pit-stops met af en toe een hapje en een slokje (uiteraard allemaal binnen de perken…) bereikten we de middagstop. Vermits de voorziene stop een beetje volzet was, stopten we
maar enkele km’s verder in de middagrit bij een gezellige taverne. Hier werd dan de innerlijke
mens versterkt. De namiddag rit werd verder gezet
en enkele caféetjes later (we hebben geen drankprobleem hoor, er moest enkel regelmatig iemand
naar het toilet en als je daar dan toch staat…)
kwamen we dan aan bij de laatste wegenwerken
die uiteindelijk geen wegenwerken bleken te
zijn, maar gewoon de rit verderzetten zoals in het
roadbook was voor ons blijkbaar te moeilijk. Wij
dus met de nodige zin voor avontuur zelf maar een
weg gezocht terug naar de Boskeshoeve en onderweg toch nog enkele vraagjes kunnen oplossen.
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Met betrekking tot het Generatiepact ligt de oplossing naar mijn gevoel voor de hand.
Schaf de arbeiders- en bediendestatuten af en maak van iedere Belg een zelfstandige.
Brugdagen hoeven dan niet meer. Op feestdagen wordt de opgelopen werkachterstand ingehaald, stakingen zijn overbodig. In plaats van veertien maanden te betalen
in ruil voor elf maanden werk, wordt er veertien maanden gewerkt waarvan er twaalf
worden betaald. Het vakantiegeld verdwijnt. Het ziekteverzuim loopt fors terug omdat
het pas vanaf de 31ste dag wordt vergoed. Met een forse besparing voor de sociale
zekerheid tot gevolg. Geen zwangerschapsverlof of tijdskrediet meer, geen legale
voordelen, minder kindergeld, lagere pensioenen, werkloosheidsvergoeding afgeschaft...
En toch zal iedereen gelukkig zijn. Want in de ogen van de gemiddelde Belg is iedere
zelfstandige immers welvarend, werkt hij als het hem uitkomt, is hij zijn eigen baas en
zelden of nooit ziek. Wie droomt daar niet van?!
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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

De oude man vraagt, “kan da kwaad als ik eens binnen kijk”?
“Geen probleem”, antwoordt de eigenaar.
Dus steekt de oude man zijn hoofd door het zijraampje en kijkt eens rondom.
“Da’s een wreed schonen auto, zoon, maar ik blijf bij mijn oud brommerke”!
De kerel wil de oude man eens tonen wat zijn auto doen kan.
Als het licht op groen springt geeft hij plankgas en binnen 10 seconden, leest de snelheidsmeter 160 km/u.
Plotseling merkt hij een punt in zijn achteruitkijk spiegel op.
Het schijnt dichter te komen!
Hij vertraagt wat, om te zien wat het zou kunnen zijn en plotseling flitst er hem iets rechts
voorbij!
“Wat op aarde kan sneller gaan dan mijn Ferrari”? vraagt de man zichzelf af.
Hij trekt de Ferrari op tot 250 km/u.
Schuin rechts voor hem ziet hij dat het de oude man op zijn brommerke is !
Verbaasd dat het brommerke zijn Ferrari zou kunnen voorbijsteken, geeft hij nog meer
gas en gaat het brommerke aan 275 km/u voorbij.
WHOOOOOOOSHHHHH!
Hij voelt zicht de koning te rijk in zijn nieuwe Ferrari...
Tot hij in zijn spiegel kijkt en ziet dat de oude man hem OPNIEUW inhaalt!
Verbaasd door de snelheid van deze oude kerel, duwt hij de gaspedaal volledig in en
brengt de Ferrari tot 320 km/u !
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Een jonge man koopt een splinternieuwe Ferrari 599 GTO.
Hij doet er een testrit mee en stopt bij een rood licht.
Een oude man op een brommerke stopt naast hem op het fietspad.
De oude man kijkt naar de nieuwe, glanzende Ferrari en vraagt, “Welk soort van auto is
da, zoon “?
De man antwoordt, “Een Ferrari GTO. Kost een half miljoen dollar”!
“Da’s veel geld,” zegt de oude man. “Waarom kost die zo veel”?
“Omdat deze auto een top heeft van 320 km per uur !” verklaart de trotse eigenaar.

| driemaandelijks clubmagazine |

Wreed
Brommerke

Wreed Brommerke

Nog geen tien seconden later, ziet hij het brommerke opnieuw inlopen op de Ferrari!
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De Ferrari zit op z’n einde en er is niets dat hij kan doen !!!
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Plotseling knalt het brommerke tegen de achterkant van zijn Ferrari !
De man stopt en springt uit, en ongelooflijk maar waar: de oude man leeft nog
steeds!
Hij loopt naar de gehavende oude man en zegt, “Amay amay”
Is er iets dat ik kan doen voor u”?
De oude man fluistert...
“MAAK.. MIJN... BRETTELEN ... LOS ... VAN .... UW... ZIJSPIEGEL”!
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van de week
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Wie ben ik?
Waar ben ik?
Wat doe ik daar?
Antwoorden door te sturen aan redactie@tedg.be
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The English Drivers Guild wishes to thank Piet Cassimon
for the free beverages on the club stand in Antwerp

Brouwerij Cassimon nv
Noordeind 15
B-2920 Kalmthout
Tel 03 666 81 47
Fax 03 666 22 30
Website www.cobeli.be
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AgendaAgenda
2011
2011
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Juli 2011
- 5 juli		
- 10 juli		
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Praatavond (Den Horst, Schoten)
Zomerrit

Augustus 2011
- 2 augustus
Praatavond (Den Horst, Schoten)
- 5/7 augustus Gastronomisch weekend Trooz
- 7 augustus
Mindervalidenrit
- 26/28 augustus Tedg-Mak weekend
September 2011
- 6 september Praatavond (Den Horst, Schoten)
- 15/22 september
Weekje Ardeche
- 25 september Cultuurtoertje
Oktober 2011
- 4 oktober
- 8 oktober

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Peter’s Nachtrit

November 2011
- 8 november
Praatavond (Den Horst, Schoten)
December 2011
- 6 december
De Sint (Den Horst, Schoten)
- 18 december Kerststallentocht
Februari 2012
- 11 februari

Drivers Dinner 2012

April 2012
- 9 April		

Paasmaandagrit

Juni 2012
- 3 Juni		

Tedg BBQ
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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
Zoekertjes
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Heb je iets te koop of zoek je iets (auto of club gerelateerd uiteraard), stuur ons dan
even een mailtje en we zetten het in de volgende Drivers News.
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Te Koop :
Guido Gillis zond ons volgend berichtje :
De vroegere leverancier van de brouwerij voor remmen en schokbrekers heeft een
gasexplosie gehad. Gevolg: huis en garage onbewoonbaar.
Hij heeft een spitfire van 1974 +/- 100.000 km , die moet dringend weg , bordeaux
rood
Vraagprijs 3500 €
GSM nr Herman 0497/79 79 57
Te Koop :
Rover 214 Cabriolet 1993
Wordt verkocht aan elk aannemelijk bod. De auto rijdt momenteel nog iedere dag
en is controlevrij.
Info : Guy Lyssens (03/440.23.73)
Te Koop:
Interieur Triumph Herald Cabrio. Zwart. 1971
Info : Peter Verbrugge (03/297.07.58)

Latest
News
Drivers Latest News
Brandnew memberships

Van der Heijden Henk
Steynen Robert		
Geilenkotten Ivan		
Olislaegers Jef			
Dhont Johan
Peeters Dirk			
Faes Luc			
Sourbon Jean-Paul		
Schauw Eric			
Van de Ven Koen

Triumph TR6 (68)
MG Midget (75)
MG Midget (67)
MG B GT (69)
RR Silver Shadow (79)
Triumph Spitfire MKII (1967)

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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Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG - mitglieder.
We do hope you will spend a prosperous time with us.
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