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Maandelijkse Praatavond

1e dinsdag van de maand om 20.30 in “Afspanning Den
Moor” te Broechem
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Drivers News
“Lachen kost minder dan elektriciteit en
geeft minstens evenveel licht”
						

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 € 5,00
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
Het nieuwe jaar is weer een feit. De goede voornemens
weeral gemaakt ( en al voor een groot deel terug gebroken waarschijnlijk ). Het 25ste clubjaar is aangebroken en er staat ons vanalles lekkers te wachten. Reden
genoeg om de tuut dit jaar nog eens extra te poetsen,
de olie te verversen en de banden op te pompen.
De eerste Vikingentocht, waarmee het allemaal begonnen is, wordt terug nagereden. Een hels karwij waar
Paul zijn tanden al even op aan’t stukbijten is, want
de meeste café’s en winkels in de omschrijving van 25
jaar geleden zijn er niet meer, om maar te zwijgen van
gewijzigde verkeerssituaties. Alvast nen dikke chapeau
voor Paul.
Met een jaartje onderbreking ben ook ik terug in de
pen gekropen om 4 X per jaar jullie geliefde clubmagazine in de bus te krijgen, wat met veel plezier gedaan
is. Hopelijk vind ik er tijd
genoeg voor zodat jullie
tijdig voorzien worden van
verse lectuur.
Een nieuw jaar betekend
bij de TEDG ook een nieuwe layout voor het boekje.
Ik heb getracht het wat eigentijdser te maken, maar
ik ben geen professionele
redacteur dus geef mij wat
credit...
Verder staat er in de loop
van het jaar weer de vaste activiteiten op het programma. Peter gaat weer in het donker werken. Albert,
Ronny en Eric gaan weer voor het teamgevoel zorgen.
Linda probeert de Ladies weer achter het stuur van
onze oldtimers te krijgen en Benny en Kamiel gaan op
paaseieren-jacht. Thor brengt een bezoekje aan Retro
Cadix en met Ron trekken we gezellig de grens over
naar Waalwijk voor ons jaarlijkse bezoekje. Min zorgt
er ook dit jaar weer voor dat we sneeuwkettingen op
onze tuutekes mogen leggen op zoek naar pittoreske
kerststallekes en Pascal zorgt voor een prachtig stukje

Engeland in het Lake District. Dit laatste is echter
al volzet bij het schrijven
van dit editoraal.
Voordat je het weet is het
jaar weeral voorbij en
kunnen we weer op jacht
naar kerstcadeau’s. Waarom zou je je kerstboom
nog afbreken kan je je afvragen...
Tot vroems,
Steven
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Aan iedereen de beste wensen voor 2016 en maak er een spetterend jaar van!!!
Een dikke dankuwel aan al onze sponsors die ons ook dit jaar weer gesteund hebben. Zonder jullie zou ons clubke er helemaal anders uitzien.
Ook aan al onze leden ne groten dankuwel. Zonder leden zouden wij geen 25 jaar
hebben bestaan!
Beste leden, denken jullie er tijdig aan het lidgeld van 40.00 Eur te volstorten op de
clubrekening.
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25 jaar tedg
The English Drivers Guild
Nieuwjaarsreceptie

Om het 25 jarig jubileum van de club te vieren zullen wij een receptie houden voor alle
leden op dinsdag 5 januari 2016 in de showroom van LMB Racing, Wijnegemsteenweg
110 te 2160 Wommelgem. Dit ter vervanging van de gebruikelijke praatavond. Daar
bij een lekker drankje ook een hapje hoort hebben wij enkele culinaire hoogstandjes
voorzien.
Aanvang is voorzien om 20.00 uur met speech van de voorzitter David Smit om 20.30
uur.
Deze receptie is gratis voor alle leden en hun partner, echter vooraf inschrijven via
de website is nodig. Dit kan tot 28 december.
Wij hopen jullie in grote getallen te mogen verwelkomen om samen het jubileumjaar
in te zetten.

vrienden v/d banner
De voorbereidingen voor de beurs in Antwerpen zijn volop aan de gang en wij hadden graag een grote banner laten bedrukken voor de stand. Hierop hadden we gedacht om de mogelijkheid te laten aan onze leden om een stuk banner ‘te kopen’ en
hierop uw naam te vermelden. U kan dit doen door 20.00 Eur te betalen. Voor deze
bijdrage krijgt u dan een eeuwige vermelding op de banner. U kan er ook 1 wagen
waarmee u rijdt op laten plaatsen (vb: Steven Meeussen - AH100/4).
Vermits er op moment van dit schrijven nog niet alle info beschikbaar is neemt u
voor meer info best even contact op met Eric De Wever (eric@glenco.be). Dit zal ook
nog gecommuniceerd worden op de praatavonden en via de nieuwsbrief.
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Drivers Dinner
[13 februari 2016]
Bernadette Govaerts

Ons nieuw programma voor 2016 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 van de nodige drank
en voortreffelijk eten worden voorzien.........

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 in de vorm van een koud buffet
********************
Keuze uit twee soepen
*******************
Warm buffet van Thaïse gerechten
en Belgische klassiekers
*******************
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 2016

Om organisatorische redenen sluiten de inschrijvingen op 7 februari 2016.
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Dave Roelandt vroeg ons of het mogelijk aan Dave te overhandigen. Een klein
was bijgevoegd artikeltje in den Driver’s gebaar en je verdient er je plaatsje in de
News te plaatsen en wie zijn wij dan om hemel mee.
dat te weigeren.
Dave zet zich mee in voor de
ondersteuning van het Belgisch Centrum
voor Geleidehonden en vraagt hiervoor
uw/onze steun. Het enige dat u moet
doen is al uw plastic dopjes bijhouden
en ze op de praatavonden/evenementen
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1ste = 25ste Vikingentocht
Zondag 8 mei 2016

Een heruitgave van onze eerste toeristische zoektocht door de Kempen.
Destijds ism: Belgium Rover Club - Triumph Enthusiasts Club - Rootes Club Car Register Belgium Deutsches Rover Freundenkreis - Morgan Club Belgium - Club Lotus Belgium

Vertrek en aankomst: 2520 Ranst Meer details en inschrijvingsformulier in Drivers News
van eind maart 2016. Noteer alvast deze datum
.

Alle leden worden uitgenodigd op de Algemene Ledenvergadering van 2/2/2016 in
ons clublokaal : De Moor te Broechem om mee te stemmen voor de opengekomen
vacatures en het overlopen van de jaarrekening en balans van de club.
Hieronder vindt u de geplande agenda.
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 2/2/2016
1) Verwelkoming door de voorzitter
2) Telling der aanwezige leden door de secretaresse + handtekening van de leden
3) Verslag van vorige ALV (2014) door de ondervoorzitter
4) Overlopen van de jaarrekening, de balans en het kasboek van 2015 door de
penningmeester
5) Lidgeld 2017
6) Begroting 2016: Inkomsten en uitgaven voor 2016.
7) Wegens ontslag: uitzonderlijke verkiezing van bestuursleden zijnde penningmeester en
redacteur en dit tem 2018
(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 jaarlijkse algemene vergadering de
kandidatuur schriftelijk of per mail te richten aan de voorzitter) (club.voorzitter@tedg.
be)
8) Decharge 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
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Antwerp Classic
39 Antwerp
e

ClAssiC sAlon

4 - 6 MAArt 2016
U.

info: www.AntwerpClAssiCsAlon.be - www.sihA.de

design & print: www.twindesignbvba.be

vrijdAg: 14 - 20 U., zAterdAg & zondAg: 9 - 18
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Cars & Coffee
27 september 2015

Deze organisatie is al
ettelijke jaren bezig,
maar dit was voor
ondergetekende
de
eerste kennismaking met
het ‘fenomeen’.
Ik had samen met Peter
V afgesproken en we
hadden een kleine oproep
geplaatst onder de leden,
maar wisten zelf niet of
er reactie op zou komen.
We waren dan ook blij
verrast dat de opkomst
van clubleden groter
was dan onze stoutste
dromen hadden kunnen
voorspellen.
Het Cars & Coffee
concept
is
erop
gebaseerd dat iedereen
die een oldtimer heeft
welkom is en er gewoon
onder
‘soortgenoten’
de zondag-ochtend op
een aangename manier
kan doorbrengen. Dit
resulteert dan ook in
een ongeziene variëteit
aan oldtimers. Ik heb
mijn ogen uitgekeken
aan zowel Dafkes 66 als
een AC waarvan wij eerst

dachten ‘wa is da voor
een kitcar?’. Waren wij
daar even fout ...
Vermits
ik
zelf
op
zondag-ochtend normaal
gezien niet de meest
actieve persoon ben en
dus ook nog nooit op
zondag een bakker aan
de binnenkant bekeken
had, had ik wel mijn
tijdsbesteding een beetje
verkeerdelijk ingeschat.
Ik was redelijk op tijd
vertrokken met mijn
‘creme-glace
karreke’
en dacht bij mij zelf : ik
spring ‘al gauw’ nog even
bij een bakker binnen
voor koffiekoeken.... tot
zover mijn plan... ik had
met Peter om 10.00 uur in
Kapellen afgesproken, dat
werd dus 10.20 uur, maar
wel met koffiekoeken :)
Peter had getracht plaats
te houden voor de Tedgers en dat is aardig
gelukt. We stonden bijna
allemaal bijeen. Leuk te
zien dat er enkelen van
ons hun ‘andere’ karretje
uit de stal genomen

hadden. Ik was er dus
zoals eerder gezegd
met mijn creme-glace
karreke (een VW T1) en
Louis was er met zijn
Opel GT.
Na enige tijd werd ons
buske als tafel gebruikt
voor het onvermijdelijke
champagne-moment
en het verorberen van
ontbijt. Een zondagochtend kan dus echt
wel gezellig zijn :)
Ik heb wel nog even de
tijd genomen om rustig
even over het plein te
kuieren en toen viel het
mij echt wel op : hier
komt echt wel veel volk
op af! Het plein stond
volledig vol en er waren
ook heel wat ‘kijkers’
aanwezig.
Ondertussen werden er
ook de nodige afspraken
gemaakt
voor
onze
speciale
Kerst-editie
waarover meer in het
volgende Drivers News.
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Peter’s nachtrit
We werden allen verwacht
voor Peters 18e nachtrit
bij het alombekende
startpunt
BBC
te
Hoogstraten.
De
inschrijving
was
voorzien vanaf 18.30 en
vertrek omstreeks 19.00,
maar iets na 18.00 toen
wij arriveerden waren er
al flink wat oldtimers.
Zoals gewoonlijk liep de
Peter wel een beetje te
stressen, maar zo kennen
we hem: heeft iedereen
ingeschreven , roadbook?
Enkele keren liep hij heel
het plein af.
Er
waren
flink
wat
inschrijvingen,
niet
allemaal van de TEDG
maar dat mag de pret niet
deren.
Net voor het vertrek werd
de briefing gegeven en
deze keer moest er geen
verbetering aangebracht
worden in routeblad, dat
is een primeur voor Peter.
Net zoals vorige jaren
moesten
(mochten)
we witte bordjes met
rode cijfers onderweg
opsporen, al dan niet
verstopt.
Onderweg stond Peter ons
nog op te wachten met
kippengehaktbrood,
en
vragenblad afstempelen.
Deel een is denk ik voor

iedereen goed verlopen,
het is dan toch droog
gebleven,
niemand
stukken.
De tussenstop was op de
bekende camping waar
we welkom waren, daar

vandaar bom alarm voor
zij die er bij waren weten
wat het was, het stond
wel goed op papier alleen
bij briefing vergeten te
vermelden ( stress!!)
Hier liep het voor velen

dacht Lief dat er een
lampje / gsm op de grond
lag maar ze kon het niet
oprapen ze zaten in de
grond verwerkt konden we
de consumptiebonnetjes
nuttigen en kregen we ook
nog hot-dogs aangeboden
dat werd niet afgeslagen
natuurlijk.

wel een beetje fout flink
wat heen en weer gerij
maar op gegeven moment
kwam alles toch op zijn
pootjes terecht, alleen
net in al die tumult
was er een MINI met
een kapotte gaskabel,
en een MGB met een
lege batterij, de lege
batterij heeft denk ik
Steven Adriaans ( hij
was toch in de geburen)
mee opgelost door de
batterij van wagen te
wisselen zodat er toch
verder kon gereden
worden.
Rest is allemaal perfect

Het vertrek sein voor
deel 2 werd gegeven, en
routeblad kreeg men aan
de afrit van de camping,
hup en iedereen weg.
Maar zoals je weet moet
de Peter er wel een beetje
spanning
inbrengen,
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verlopen, terug aangekomen
bij BBC daar stond de
hamburgerkraam al op volle
toeren te draaien, ja ja ( nee
nee) geen pizza dit jaar maar
voor ieder een hamburger als
afsluiter.
Binnen nog drank en chips,
nootjes...... nog in de showroom
tussen de auto's kuieren,
enkelen : deze is van mij maar is te koop,
andere deze word (is) van mij maar is
nog niet klaar.
Daarna prijsuitreiking, de 1e prijs ging
naar Mariën van de Mini-club, en ik denk
dat Albert 2e was ( ik kan fout zijn verslag
paar dagen te laat geschrevenl)
Toen dat alles gebeurd was
ging het snel naar af en keerde
iedereen naar huis.
Peter,
ge hebt dat toch maar weer goed
gedaan,
iedereen is goed terecht gekomen
en komt meer dan waarschijnlijk
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volgend jaar toch weer
Ik zou zeggen tot de 19e nachtrit 2016
schrijver bekend bij de redactie
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Jaguar F-Pace
Onlangs zette Jaguar de autowereld op zijn kop –
letterlijk. Op de Frankfurt Motor Show maakte de Britse
stuntrijder Terry Grant een spectaculaire looping met
de nieuwe F-PACE. Deze looping van 19,08 meter was
de grootste ooit voor een personenwagen. Het was ook
meteen de sensationeelste: tijdens de stunt voelde
Terry Grant krachten van maar liefst 6,5 G op zijn
lichaam inwerken. Met deze loop-to-loop heeft Jaguar
een Guinness World Record op zijn naam geschreven.
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LandRover
Na 67 jaar productie
viert Land Rover het 2
miljoenste exemplaar van
de iconische Defender
met een unieke wagen.
Land Rover produceert het
2.000.000ste exemplaar in
de reeks Land Rover Seriesmodellen en Defenders in
zijn fabriek in het Britse
Solihull. Avonturier en
merkambassadeur Bear
Grylls werkt samen met
een bijzonder team mee
aan de assemblage van dit
feestnummer. Deze unieke
wagen, die kadert binnen
de laatste productiefase
van de huidige Defender,
wordt voor het eerst aan
het grote publiek getoond
op het Goodwood Festival
of Speed, dat plaatsvindt
van 25 tot 28 juni. Na
diverse actes de présence
gedurende de rest van
het jaar zal de “Defender
2.000.000” geveild worden
tijdens een prestigieus
geldinzamelingsevenement
bij
het
veilinghuis Bonhams in
Londen op 16 december.
De opbrengst daarvan gaat
naar de Internationale
Federatie
van
Rode
Kruis- en Rode Halve
Maanverenigingen en de
Born Free Foundation.
De “Defender 2.000.000”
22 | DriversNews101 | www.tedg.be

heeft tal van typerende
afwerkingsdetails.
Een
kaart van Red Wharf Bay,
waar de vorm van de
allereerste Land Rover in
het zand werd getekend,
is in het aluminium
spatbord gegraveerd, waar
ze contrasteert met de
gesatineerde Indus Silverlak. Op de achterkant van
de wagen, en ook op de
console in het interieur, is
een uniek “no 2.000.000”logo
aangebracht.
Het
geheel
wordt
afgewerkt met velgen en
wielkastverbreders, een
dak,
deurscharnieren,
een radiatorrooster en
spiegelbehuizingen
in
Santorini Black. In het
interieur zijn ook de
lederen zetels voorzien
van het “Red Wharf
Bay”-embleem en zijn
“2.000.000”-logo’s gestikt
op
de

hoofdsteunen.
Een
specifiek
aluminium
plaatje,
ondertekend
door
iedereen
die
de
wagen
hielp
assembleren, is onderaan
de
bestuurderszetel
bevestigd. Vooraan en
achteraan
maakt
de
nummerplaat S90 HUE
- een verwijzing naar
de nummerplaat “HUE
166” van het eerste
preproductiemodel van
de Land Rover Series I
- de unieke Land Rover
Defender
compleet.
(Belga)
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Bentley Bentayaga
Na een resem teasers
toont Bentley eindelijk
de definitieve versie van
zijn nieuwe SUV. Naast
deze
super-exclusieve
Bentayga lijkt een Range
Rover plots wel een Aldiproduct.
Voor de liefhebbers van
het merk Bentley zal
het wellicht even duren
vooraleer ze deze SUV in
de armen sluiten, want
sommige vinden dat dit
voertuig gewoon niet in
het gamma past. In elk
geval heeft de Bentayga
de ambitie zich aan de
top van het SUV-segment
te
positioneren,
met
een ongeziene luxe en
exclusiviteit in deze klasse.
De prestaties zijn alleszins
van topniveau, dankzij de
W12 6 liter met 608 pk
die een sprint van 0 tot
100 km/u in 4,1 seconden
en een topsnelheid van
301 km/u toelaat. De
Bentayga werd volledig
in Crewe ontworpen en
is dus op en top Bentley,
met iets verder verfijnde
trekken tegenover de
eerste
prototypes.
Deze
avontuurlijke
Bentley staat op fraaie
lichtmetalen velgen van 20
tot 22 duim die het stoere

plaatje mooi afronden.
De afwerking is uiteraard
subliem want ook in deze
SUV zorgen de gekende
vaklui voor een aankleding
op het niveau van het
Britse
prestigemerk.
Verder biedt de Bentayga
maar liefst acht rijmodi
om de instellingen van
de
luchtvering
naar
wens
sportiever
of
comfortabeler te maken.
Deze uit de kluiten
gewassen SUV (5,14m lang,
2,5 ton) kreeg uiteraard
nodige rijhulpsystemen
om zich vlot en veilig in
de stad voort te bewegen,
met de befaamde luxe
en verfijning aan boord.
De prijs van de Bentley
Bentayga werd nog niet
bekend gemaakt, maar
die zal uiteraard even
exclusief zijn als de wagen
zelf.(Belga)
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Lotus 3-eleven
Op het Festival of Speed
in het Britse Goodwood
heeft Lotus de 3-Eleven
getoond.
Dat
wordt
de snelste in serie
geproduceerde Lotus tot
nog toe.
De
kleine
Britse
sportwagenfabrikant gaat
terug naar de roots en
zoekt vooral heil in een
lichtgewicht koetswerk dat
uit composietmateriaal
is
vervaardigd.
Van
deze wagen komt een
straatlegale
“Road”versie maar er volgt ook
een “Race”-variante met
een agressievere bodykit
en een bestuurdersstoel
met zespuntsgordel. Voor
de aandrijving gebruikt
men de 3.5 liter grote V6motor die voor het eerst
in de Evora werd ingezet.
Hier levert de V6 456 pk
bij 7.000 opm en 450 Nm.
De straatversie heeft
recht op een manuele
zesbak en een Torssendifferentieel. Voor de
racevariant
gebruikt
men een sequentiële
zesversnellingsbak. Deze
versie weegt amper 900
kg en spurt in minder
dan drie seconden naar
100 km/u. De topsnelheid
bedraagt ruim 290 km/u.
De productie start in
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februari 2016 en voor
de straatversie betaal je
minstens 82.000 Britse
pond (115.227 euro). De
productie zal beperkt
blijven tot 311 exemplaren.
(belga)

Spitfire 2016
De geruchtenmolen draait weer op volle toeren. Volgend
artikeltje kwam ik enkele weken geleden tegen:
The new 2016 Triumph Spitfire sports coupe is coming
back with a cushion the work on the new design of the
Triumph is made possible by having a counterpart thus,
the 2016 Triumph Spitfire, presumably with a standard
V6 standard, is a born.
Regarding the name – We were told that the name
Triumph Spitfire was abandoned after fans were less
enthusiastic about re-use of the name Triumph Spitfire,
on a car that looked just like the original; we expect
the 2016 Triumph Spitfire to be revived instead. Indeed.
2016 Triumph Spitfire – Release date and price
The 2016 Triumph Spitfire
will probably be reintroduced in late 2015,
but for model year 2016,
when we will certainly
be able to say that this
new 2016 Triumph Spitfire
inherited, borrowed or
received a new and clean
image of itself.
Now, The 2016 Triumph
Spitfire, seems not replaced, but as a stand-alone
model. The Triumph engineers involved in accordance
with the technologies and requirements of the modern
automobile industry, have made this 2016 Triumph
Spitfire easier and faster. Having lost nearly 120 pounds
of weight compared to its predecessor, The 2016 Triumph
Spitfire will be on the new platform. Most certainly can
not be said, is there a smaller version of the platform
would be D-RWD, 2016 Triumph Spitfire is placed in a
upper sports class, or a new midsize platform RWD ,
created under the influence of Triumph engineers?
2016 Triumph Spitfire prices
On the basis of all available information and some
spy photos, the 2016 Triumph Spitfire has already
received its competitor on the market. A valid without

precise information on
the equipment that will
be offered on the new
2016 Triumph Spitfire, it
is assumed that the price
of the new 2016 Triumph
Spitfire should be around
$ 45,000.
2016 Triumph Spitfire
engine
The Spitfire should have
a double engine, a V6
engine and an optional
Hemi V8 engine with

direct injection with 450
horsepower, which is
very likely to improve the
spitfire’s performance and
also provide with much
better fuel efficiency and
mileage. Emissions are
also likely to be reduced
as required by law.
Some functions outside
the 2016 Triumph Spitfire
would be maintained so
that the Spitfire would be
a legacy remembered a
much better and improved
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AH Tempest

version, which perform better on
the road. The front fascia and grille
have been redesigned to make it
more streamlined and modernized.
And some changes inside that adds
comfort and ease with the pleasure
of a real racecar that made Triumph
so famous.
nvdr : hierna nog andere ‘nieuwe’
uitgaves van beroemde Engelse
wagens. Of er ooit eentje van in
productie zal komen is spijtig genoeg
heel onwaarschijnlijk.

AH 30000

AH Sprite

Ford Taunus

Rover SD

Triumph TR4
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Tijlstoet Turnhout
Na verschillende oproepen tijdens de praatavonden en vermelding op web
site en in clubblad bleken
er buiten onszelf slechts 2
leden bereid om onze club
te vertegenwoordigen.
Met slechts 4 bevlagde
wagens zijn we in de optocht van start gegaan. De
ontvangst was uitstekend,
broodjes en een drankje
inbegrepen. De koppels
die we gingen vervoeren
waren allemaal in het gezegende jaar getrouwd in
het inmiddels ter zielen
gegaan stadhuis. Dat was
dus het thema, verdwenen stadhuis. Ze (de prille
minstens 50 jaar gehuwden) mochten zelf hun
vervoermiddel uitkiezen,
de wagens werden met
witte tule versierd en we
kregen een volgnummer
toegekend. Vooraleer de
stoet; voorafgegaan door
de reclame optocht; zich
in beweging zette, werd er
druk gepalaverd over “hoe
het toen was”. De steltlopers uit Merchtem kregen
natuurlijk veel aandacht
en met de zon van de partij was dit al een geslaagd
begin.

De tocht door de stad,
neen, eerder de tocht
door een zee van mensen was indrukwekkend.
We werden toegejuicht,
totdat die Ford er de brui
aangaf; één van de wagens van een andere Old
timer vereniging; en wij
TEDGers die telkens maar
weer konden aanduwen,
maar trop is teveel en bij
de 5de panne hebben we
het maar aan zijn clubgenoten overgelaten. Na de
ontbinding en het terug
afzetten van onze gasten zijn we dan maar samen nog eens lekker gaan
smullen in Turnhout. Enkele uren later en uit de
drukte zijn we dan terug
naar huis gereden, de ene
zonder de handrem op de
andere …. vergeten af te
zetten omdat het lampje niet brandde, modern
times op old cars!

Via de organisatie is er ons
later nog een
bedanking toegestuurd
en
zijn er foto’s
uitgewisseld.
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Agenda 2016
januari 2016
- 5 januari

praatavond / nieuwjaarsreceptie

februari 2016
- 2 februari
- 13 februari

maart 2016

- 1 maart
- 4 - 6 maart
- 28 maart

april 2016
- 5 april		

mei 2016

- 1 mei		
- 3 mei		
- 5 mei		
- 8 mei		

juni 2016

- 7 juni		
- 12 juni		
- 26 juni		

juli 2016

- 5 juli		
- 11-18 juli
			

praatavond + alv
driversdinner (Bernadette Govaerts)
praatavond
Oldtimersalon antwerpen (Eric DW + team)
paasmaandagrit (Benny + Kamiel)
praatavond
1 mei rit Schilde - Noorderkempen (Erik Goorden)
praatavond
Retro Cadix (Thor)
vikingentocht (Paul Everaert)
praatavond
BBQ (Eric DW + team)
hollandtoer (Ron)
praatavond
Lake District (Pascal - volzet)
zomerrit

augustus 2016

- 2 augustus praatavond
- 28 augustus Ladiesrit
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september 2016

- 6 september praatavond
- 25 september Teambuilding (Ronny, Albert, Eric)

oktober 2016
- 4 oktober
- 15 oktober

praatavond
nachtrit (Peter Verbrugge)

november 2016
- 8 november

praatavond

december 2016
- 6 december
			

praatavond
kerststallentocht
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Verslag van de praatavonden van 6/10, 3/11 en 1/12/2015
Voorbije gebeurtenissen:
- 6/9 : taxandriarit olv Toine Daamen: was een groot succes, leuke rit
- 1ste weekend september: Beaulieu : geslaagde beurs voor de aanwezigen
- Laatste zondag van september: Cars en Coffee in Kapellen: succes
- 10/10 :Peter’s Nachtrit : veel deelnemers en grandioos plezant en mooi rallybord
- 31/10: Halloweenrit: best gezellig, 80 personen, velen verkleed, 1 auto in sloot
- Uitnodiging van Eddy Deno op skiclub: zeer goede ontvangst en uitleg
Eerstvolgende activiteiten:
- 20/12: Kerststallentocht: info Min 0478/266557
- Laatste zondag december: cars en coffee Kapellen met ontbijt voor de clubleden,
info Peter en Steven
- 5/1/2016: Nieuwjaarsreceptie in kader van 25 jarig jubileum: Niet in de Moor maar
op andere locatie
- Is er interesse voor winteractiviteit in 2016 ? Eventueel iemand van hoofdstation in
Geel uitnodigen voor voordracht over keuring (Pascal)
- 4-6 maart: beurs te Antwerpen: allen daarheen!!!
- Paasmaandagrit: olv Benny en Kamiel
- 5/5 Retro Cadix: info Thor
- 8 mei 2016 : 25 jaar Vikingentocht: allereerste rit hermaken en rijden
- 12 juni 2016 : BBQ , op zoek naar grotere locatie (vooral bij slecht weer)
- 26/6 Hollandtoer: info Ron
- 28/8 Ladiesrit: info Linda
- Zomerrit: nog niet bepaald: 1ste of 2de weekend Augustus
- 25/9: Teambuilding: info Ronny (misschien 2 dagen?!)
- 15/10 Nachtrit: info Peter
- Praatavond november : 8 ipv 1 november!!!!!
Allerlei:
- Er zijn TEDG vlaggetjes te koop à 2,50 per stuk (info Min)
- Aankoop paraplu’s en aanverwanten: nog in onderhandeling
- Inschrijvingen en betalingen: lidnummer, rit en aantal personen vermelden
- Ons lidnummer bij BFOV blijft 183, maar zij, die wensen, dienen zich zelf te
registreren op de site van BFOV via “portaal”
- Website: graag zelf foto en auto bijvoegen
- Steven Meeussen is terug van weggeweest en is terug redacteur
- 2016: tedg 25 jaar = jubileumjaar : een reeks van activiteiten dient zich aan
Een Jubileumboek wordt gemaakt met de geschiedenis van TEDG (beelden,
verslagen, anekdotes) : alle info welkom. Foto’s van vroeger??
Onze stand in de oldtimersbeurs zal een grondige metamorfose ondergaan.
Werkgroep voor beurs is opgestart olv Eric De Wever.
- Nieuw Belgisch oldtimersblad: “Icons of Elegance”
- Geruchten over verhoging van 25 naar 30 jaar voor oldtimers: afwachten
- Sint heeft zijn “mede Sints” gestuurd om speculaas uit te delen op 1/12!!
- Dave, een ijverig lid van onze club, verzamelt flessendopjes voor een goed doel
(Blinden geleiden honden) Dus massaal dopjes verzamelen en steeds meebrengen
naar praatavonden. Alvast bedankt
- Mogelijke problemen bij keuring oldtimer (vb checken van remmen): info Eric
Goorden. Geen gelijkvormigheidsattest voor augustus 1968 noodzakelijk
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Brandnew memberships

Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG - mitglieder.
We do hope you will spend a prosperous time with us.
- Surinx Benny – Jaguar E type II roadster 1969 en landrover series 2a 1967

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 : 		
€ 120,00
- volledig blad, volledige jaargang :
€ 240,00
- achterkant, volledige jaargang : 		
€ 260,00
Andere vormen van sponsoring zijn steeds bespreekbaar met het bestuur.
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Toelating		
gesloten verpakking
2520 Ranst		
8/4925			
P003327

Belgie - Belgique
PB
2520 Ranst
8/4925

