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(Albert Einstein)

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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Zijn er nog zekerheden in het leven?
Opel staat te koop, wordt overgenomen, wordt dan toch maar bijgehouden om dan
toch uiteindelijk overgenomen te worden. Clijsters stopt met tennissen om dan na een
paar jaar terug te beginnen en de US-open te winnen. Armstrong stopt met koersen
om na een paar jaar terug 3e te worden in de Tour de France. Schumacher stopt met
F1 om dan dit jaar met grote trom zijn comeback te maken, ware het niet dat zijn nek
daar een stokje voor steekt. Onze nationale sport (‘de voetbal’) komt eindelijk nog eens
in het internationale nieuws, echter wel mits een dubbele open beenbreuk ipv een of
andere toernooiwinst. Zelfs de Mexicaanse
griep mogen we geen Mexicaanse griep
meer noemen, maar moet nu ineens
varkensgriep genoemd worden.
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Eén ding is wel zeker, ons clubke doet het
goed en dat moet zo blijven. Toen Jan
dus enkele weken geleden liet weten als
redacteur te willen stoppen werd er naarstig
naar een opvolger gezocht. Na rijp beraad (ik
heb er toch wel zeker een 70-tal seconden
over nagedacht) heb ik dan maar besloten
de fakkel van Jan over te nemen. Een
makkelijke taak zal het niet worden want Jan heeft dit jaren voortreffelijk gedaan en
heeft het boekje echt wel naar een hoger niveau uitgetild. Hopelijk kan ik dat zelfde
niveau een beetje behouden. We willen uiteraard niet nalaten om Jan te bedanken
voor zijn jarenlange inzet voor het boekje en zijn zeer blij dat hij andere taken in de
club op zich neemt.
De zomerse activiteiten in de Club
waren ook weer talrijk. Er was de
“Mindervalidenrit” in Westmalle,
uiteraard het uitstapje naar “Saarbrucken”
wat Ron voortreffelijk ineengestoken
heeft en waar we de Duitsers redelijk
overdonderd hebben met onze
aanwezigheid. Op enkele dagen tijd
werd er nog een deel van onze stand
uitgeleend aan “De Zaat Raast” voor hun
speciale “Michel Vaillan”t editie. Uiteraard

Woord van de redactie

Laat jullie verslagen van de laatste
ritten van het jaar maar binnenstromen,
zodat we in boekje 77 weer evenveel
leesplezier kunnen plaatsen als in deze
uitgave.
Groetjes,
Steven
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Voor de late slapers hebben we ook nog
de inschrijving voor “Peter’s Nachrit” even
laten staan, zodat niemand achteraf kan
zeggen : “Ik wist niet wanneer da was!”
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kon een afvaardiging van TEDG niet
ontbreken op de receptie daarvan.
Ron heeft een drukke zomer achter
de rug, want hij stond ook nog in voor
de jaarlijkse “Holland Tour”. En alsof
dat nog niet voldoende was, is hij ook
nog samen met Pascal de Prescott
Hillclimb van vorig jaar nog eens gaan
overdoen.

Clubshop

| driemaandelijks clubmagazine |

Clubshop

| DriversNews76 |

6

vlag
tegel met clublogo
sleutelhanger

scimitar
singer
hillman

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

polo

blauw

rood

hemd

waarde stock

stuks verkoop totaal
prijs
1
9
5
45
1
3.75
3.75
1
3.75
3.75
1
3.75
3.75
7
2.5
17.5
99
1
99
60
1
60
2

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
lange mouw/bedrukt
lange mouw/Nbedrukt
lange mouw/Nbedrukt
lange mouw/bedrukt

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

1
2
89
4

25
10
6
10

25
20
534
40

1
2
1
1
1
11
6
2
2
5
13
8
1
2
3
1

30
30
30
30
30
16
16
16
16
16
16
16
35
30
30
35

30
60
30
30
30
176
96
32
32
80
208
128
35
60
90
35
2003.75
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2 augustus
2009
Mindervalidenrit
| driemaandelijks clubmagazine |

Deze datum hadden we voorzien voor een namiddaguitstap met
mindervaliden. Er zijn 18 TEDG leden met hun karretje naar Westmalle
afgezakt voor een aangename namiddag. Om 13.30 uur werden we
verwelkomd met koffie en een gebakje.
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Nadat iedereen een auto had uitgezocht werd
het stilaan tijd voor de eerste toer. Het miezerde
een beetje, naar dat stoorde de mannen niet.
Dus……de kap er af en vertrekken maar.
Het is een korte toer van 16 km geworden die
we 4 maal gereden hebben om toch iedereen
aan bod te laten komen. Hoe meer auto’s hoe
langer ze de toer kunnen maken. Er waren
immers 60 mindervaliden en 40 begeleiders die
een toerke hoopten te maken.
Rond 18.00
uur liep
de dag op zijn einde en kreeg ieder chauffeur
nog een zelfgemaakt geschenkje, we werden
uitgewuifd met een liedje ”bedankt chauffeurs
bedankt”, dat doet je toch wel iets als je zoveel
ellende hebt gezien.
En dorst dat we van dat rijden gekregen
hadden! Wie westmalle zegt, zegt trappisten.
Er was zoveel volk dat de bediening op zich liet
wachten. De Paul nam het initiatief in handen
(wat we van hem gewoon zijn), hij pleegde een
telefoontje naar Elly dat we er met zijn allen
aankwamen.
Elly had de
tafel gedekt
en na een
rondgang in
de garage

2 augustus 2009

Hierbij wil ik ook alle clubleden bedanken voor hun medewerking, al hoop ik
stillekes op meer volk volgend jaar.
Elly, bedankt voor de aangename
ontvangst, daar hebben wij nu
eens van genoten.
Het bedankwoordje van de
kampverantwoordelijk hieronder
wil ik jullie niet onthouden.
guido
“Beste,
Heel erg bedankt voor de foto’s en
voor jullie aanwezigheid, het was
een supernamiddag voor de gasten
en de monitoren!
Groetjes
Janne”
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via de ijskast (een halve brouwerij) waar ieder zijn drankje uitzocht konden we
plaatsnemen onder de tent waar Elly ons met chips en wafels verwende.
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Mindervalidenrit

Prescott

Hillclimb
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Op herhaling naar Prescott Hill.

| DriversNews76 |

10

Vorig jaar tijdens onze trip naar de Cotswolds in Engeland hebben wij een bezoek
gebracht aan de Bugatti Club in Prescott. Wij zijn toen in de gelegenheid geweest
om zelf ook enkele malen het hill climb circuit uit te proberen. Dat smaakte naar
meer, reden voor Pascal, Lutgard, Pauline en Ron om nogmaals naar Engeland
te reizen om samen met de leden van de Vintage Sports Car Club het 75 jarig
jubileum te vieren op Prescott Hill en in
Malvern.
Slapen in de B & B op aanraden van Walter
de Keulenaar in Snowshill Hill op ongeveer
een 20 minuten rijden van Prescott als
alle auto’s het blijven doen. De B & B
was fantastisch en voor iedereen die dat
gedeelte van Engeland wil bezoeken (de
Cotswolds) een echte aanrader.
Wij troffen elkaar bij de tunnel in Calais en
zijn vanaf daar gevieren doorgereisd. Op
weg naar de B & B diende nog een MOT
te worden geregeld voor de Le Mans van
Pascal, hetgeen een leuk bezoek opleverde bij Bruce en Jim de echte kenners van
de engelse auto en zeker de Astin Martin. In een schuur stonden er een paar zo
maar te staan, een van Pa en de rest van Bruce. De auto was helemaal goed alleen
bleek bij het vertrek dat de remlichten het niet goed deden, dus voorlopig even
geen MOT. Niet getreurd, binnen de gestelde tijd, net voor vijf uur heeft Bruce
de klus geklaard en kon er opnieuw naar de keuring. Dit maal geen probleem en
dus op naar de B & B. De ontvangst bij de B & B was voortreffelijk. De auto’s in de
grote schuur en wij zoals het hoort ieder
in een eigen kamer. Belgen bij Belgen en
Hollanders bij Hollanders. (kwam toevallig zo
uit) Omdat Pascal eer regelmatig in Engeland
vertoeft, was hij aardig op de hoogte
van pubs, restaurants en andere aardige
plaatsen. De eerste avond lekker gedineerd
in ons hotel van vorig jaar bij de bowls club.
De volgende dag vol goede moed naar
Prescott om te trainen voor de Hill Climb. In
de schuur al het eerste probleem, het blijven
tenslotte oude auto’s (alleen vooroorlogs
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was toegestaan). De auto van Pascal wilde niet voor of achteruit. Na het vervangen
van de bougies en een paar duwers lukte het alsnog. Op nog geen 12 miles van
de B & B richting Prescott wilde de MG J2 van Pauline en Ron niet meer verder. De
heuveltjes in Engeland bleken te zwaar voor een auto met, naar later bleek, een
kapotte koppeling. Dus Pascal en Ron terug naar de B & B om de auto + trailer te
halen en daarna met het hele spul naar Prescott. Inmiddels had ook het weer zich
aangepast en was het lekker gaan regenen. Echt een dergelijk engels weertje,
droog, regen, droog, regen etc. etc. Dat betekende dat parkeren met een trailer met
daarop een auto op een zeer nat weiland nog wel ging maar eruit komen, Ho maar.
Er moest aan het einde van de dag een heuse tractor aan te pas komen om het
geheel uit het weiland te trekken. Inmiddels
had Pascal de trainingsrit er op zitten en
daarmee een goede handicap gezet voor de
zondag.
De zondag was wat het weer betreft beter.
Pascal had Bruce zover gekregen om de
MG te maken als we de onderdelen konden
bemachtigen. Dus Pauline en Ron op stap
naar aan adres wat Bruce had opgegeven en
op zondag onderdelen opgehaald voor een
vooroorlogse MG.
De Hill Climb was fantastisch, de meest
bijzondere auto’s deden mee. Ook specials
met het uiterlijk van vier wielen en een stuur,
maar snel, dat wil je niet weten. De snelste
tijd was net even meer als 45 seconden.
Pascal deed het met zijn 61 seconden v
oor de eerste keer heel goed. Hoe dat in
het klassement uitpakt is nog niet bekend
omdat handicaps van iedere deelnemer nog
berekend moeten worden. Na de race de
auto van Ron naar Bruce gebracht.
Maandag met de Le Mans en de gewone MG
naar een Fly In met picknick op zijn engels,
dus uiteindelijk regen. Voor ons reden
om de inmiddels gemaakte MG J2 op te
halen en koers te zetten naar een Nepalees
Restaurant waar wij dingen te eten kregen die de meesten onder ons
nog nooit gezien of geproefd hadden, maar heel smakelijk bleken te zijn. In de late
avond, dus donker terug nar Bruce om de trailer te halen, en omdat het weer niet al
te berst was maar over de snelweg. Lutgard heeft dat niet als het meest plezierige
ritje ervaren maar wij zijn er gekomen en daarna met trailer en Pascal in de Le
Mans over donkere binnenwegen naar de B & B. Ook die rit behoeft voor Lutgard
niet herhaald te worden. Dit alles, met de steun van Pauline was reden om de dag
erna de Home and Garden tour niet met de oldtimers te doen maar met de Range
Rover. Regen, regen en nog eens regen, maar een zeer mooie trip langs diverse
leden van de VSCC met mooie huizen met veel, heel veel auto’s op hele mooie
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locaties. Als het weer wat meer had meegewerkt een schitterende dag in een mooi
deel van Engeland. Aan iedere reis komt ook een eind. De laatste dag, terug naar
de tunnel, was het weer prima, zelfs zo goed dat wij de airco in de auto’s goed aan
het werk gezet hebben. Tijdens onze
laatste stop in Engeland zijn wij zelfs
binnen gaan zitten omdat het buiten
wat temperatuur betreft niet meer uit te
houden was.
Conclusie: Engeland en alles wat daarbij
hoort blijft heel bijzonder en speciaal.
Dus wat let je op daar alleen of met een
groepje nog eens op ontdekkingtocht
te gaan. Volgend jaar Cornwall en
daarna??????????????
Pauline en Ron.

Advertentie

Advertentie

BELMOG

A. BERGMANNLAAN 28

H. RODYNS

2500 LIER, BELGIUM

TEL/FAX 0032 (0)3 489 06 36
belmog@skynet.be www.belmog.com
MANUFACTURER OF TEH BELMOGTWIN
HALDA TRIPMASTER-TWINMASTER-SPEEDPILOT • AIFAB DUAL COMPACT & GEMINI
AIFAB (made in Denmark) WAS THE ONLY CONCURENT OF HALDA IN THE 60’S AND
70’S

OPEN DOOR EVERY THURSDAY FROM 20H TOT 23H
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OFFICIAL BELGIAN AGENT FOR:

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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ORIGINAL MORGAN PARTS & ACCESORIES • AVIATION LEATHERCRAFT: IRVIN
JACKETS & HELMETS • CHAPAL: JACKETS, HELMETS, GOGGLES • MOTO LITA:
STEERING WHEELS • TERRATRIP & BRANTZ: ELECTRONIC RALLY INSTRUMENTS •
MINERVA, HERWINS & HANNART: DASHBOARD CLOCKS & STOPWATCHES • DON
BARROW: NAVIGATION EQUIPMENT • WILLANS: SAFETY HARNESS • LUCAS: SPOT,
FOG & ROOFLAMPS
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we now re-make these instruments using the original tooling

Saarbrucken
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Meeting Saarbrücken TEDG/British Roadster Club Saar e. v. Vrijdag 2 juli 2009.
Er zijn er die samen rijden en ook enkelen op
eigen houtje maar we komen allemaal samen in
Saarbrücken. Onder een stikkend hete zon (goed
inpappen dus) is cabrio-rijden ideaal, het is prachtig
weer en we snuiven de geuren op van het mooie
landschap onderweg. We rijden door Luxemburg,
Vianden, Echtemach en Trier naar onze bestemming,
langs secundaire wegen. Niet iedereen van de club
reist zoals wij, de meesten komen langs de autobaan.
Het management van hotel “Seewald” staat ons op
te wachten om ons te verwelkomen. Wij komen nog
droog
toe
maar
even
later
gaan de
hemelsluizen open en krijgen sommigen
een frisse douche. Onweer dus na de
hitte.

We kunnen naar onze kamers om ons
op te frissen, want we worden verwacht

op het aperitief. Later, aan tafel moeten
we verbroederen en verzusteren met
de Duitse collega’ s. Het eten is in
buffetvorm, typisch gaarland en lekker.

We zijn zo ongeveer met 150 mensen samen en er is ambiance. Ron en Rolf
houden een speech en Ron heeft
voor cadeautjes gezorgd voor de
bestuursleden van BRCS.

Zondag 5 juli 2009.
Het belooft weer een mooie dag te
worden. We vertrekken samen naar
Sagemund (Sarreguiminnes) in
Frankrijk. Een mooie rit door een
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Na een ontbijtbuffet met z’n allen
vertrek om 0900 uur naar we
weten niet waar. Geen bollekepijl dus maar de Duitse methode
“rotierenden markierungssystem”;
elke 2e auto moet wachten aan
een hoek om het traject aan te
duiden en de richting. Men zwaait
dan ononderbroken met vlaggetjes
en moet dan wanneer de bezemwagen eraan komt achteraan aansluiten, raar maar
toch efficiënt. Uiteraard zijn het Duitsers
die het doen want wij kennen onze weg
niet.
We laten onze bolides achter in het park
aan de oever van de Saar en maken een
wandeling langs de stroom en worden
dan getrakteerd op een drankje, gevolgd
door een culturele uitleg van een gids door
Saarbrücken.
We bezoeken het Saarbrücker Schloss
en de St Johankerk. Het is nog steeds
heel warm en er wordt zoveel mogelijk
schaduw opgezocht, maar we klagen niet
en genieten.
In het park staan al onze wagens te
showen en na de culturele schok lunchen we aldaar onder de bomen met worst en
bier.
Rond 3 uur vertrek uit het park en na een ritje bezoek aan de residentiestad
Blieskastel waar een gids in klederdracht (gravin Marianne) ons een rondleiding
geeft naar de kerk en oranjerie. Achterafkrijgen we een drankje en een optreden
van een dansgroep “Fleur de
Baroque” in de historische
markthalle.
We rijden dan weer verder naar een
weide ergens aan een meer en voor
het avondeten is er worst en bier
voorzien in “Biergarten Philippslust”.
Sommigen zijn slimmer en eten in
de Pizzeria.
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Zaterdag 3 juli 2009.
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prachtig landschap. In Sagemund worden we heel goed ontvangen met een liveconcert in openlucht en een buffet-apero om U tegen te zeggen. We zitten nu in Ia
douce France natuurlijk.
Dan weer verder naar een boerenhof “Ferme
Moselle de Kleinwald-Qlsberg” waar we
lunchen in een grote schuur, voorgerecht
je met paté, kip aan ‘t spit met rijst en sla,
yoghurt met kersen en taart, héél tof. De
sfeer zit er goed in.
Na het eten maken we nog een toer maar
het systeem gaat een beetje de mist in
en er rijden er enkelen verloren maar
uiteindelijk komt alles terecht en eten we
pannenkoeken in het Flammenkuchenhuis.
Het begint een beetje te regenen, dus
gauwons autokes toegelegd en dan de rit
naar het hotel. Nog een drinkske als afscheid
want morgen gaat bijna iedereen naar huis,
sommigen onder ons hebben meer geluk en blijven nog een weekje in Duitsland.
Maandag 6 juli 2009.
Afscheid van iedereen na het ontbijt en uitwuiven. Het was een prachtweekend en
we danken Ron voor dit geslaagd initiatief en ook onze Duitse vrienden voor de
hartelijke ontvangst.
Pascal

| DriversNews76 |
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Michel
De Zaat RaastVaillant
- Temse
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Volgende verslag werd ons bezorgd door de organisatie zelf:
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2009 De Zaat raast - Festival of Sportscars,
met Michel Vaillant
Op zondag 30 augustus vond de 4de editie
plaats. Net als in 2007 t.g.v. de 30ste verjaardag
van Kiekeboe, gingen de organisatoren op de
striptoer, met als special guest Michel Vaillant, de
stripheld-autoracer van Jean Graton. Een halve
eeuw racet stripheld Michel Vaillant intussen
al op de grillige en bochtige wegen van het
stripcircuit en dat gouden jubilieum vormde de
aanleiding tot de viering.
Een 10-tal klassieke sportwagens die
voorkomen in de strips van Michel Vaillant
(waaronder een échte Vaillante) vormden de blikvangers bij uitstek. Zij waren eerst te bewonderen op de Markt, daarna aan AC De Zaat. De
gelijkensi van de wagens uit de strips met de echte
wagens was treffend. Vooral ook voor de stripliefghebbers vormden deze autosportcuriosa een extra
meerwaarde.
Dat weekend (én het daaropvolgende) vond in het
gemeentehuis (Markt) een tentoonstelling rond
Michel Vaillant plaats. Studio Graton verleende haar
volle medewerking. Uitzonderlijke collectiestukken

uit het Studio-archief waren te bezichtigen:
10-tallen stripplaten, originele schetsen,
maquettes...
Philippe Graton en zijn medewerkers waren
op post voor een tekensessie.

De Zaat Raast - Temse

| driemaandelijks clubmagazine |

TEDG werd op de valreep gevraagd
een deel van de clubstand uit te lenen
voor dit gebeuren, wat uiteraard geen
probleem was. Alles moest wel op enkele dagen geregeld worden. Eric De
Wever en Alain Deckers hebben dat
met de nodige flair opgelost.

| DriversNews76 |
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Rubberprofielen
Korting van 20 % voor TEDG-leden
op vertoning van je lidkaart

Leliestraat 16 bus 1 - 9472 Denderleeuw
Tel Rene 0475.67.08.24 FAX 053.67.19.88
oldtimer.carauto@skynet.be
Tel Benny 0475.66.61.03 FAX 093.82.00.40
b.c.carauto@skynet.be

Je kan ons vinden op alle beurzen van betekenis!

‘s Morgens was het rendez-vous geblazen op
een terrasje in de omgeving van Ron’s domicile.
Al gauw verzamelden er zich een 25 voertuigen,
bemand met logischerwijze een 25 ‘piloten’ en
dito co-drivers. Alleen van de partij was bij mijn
weten één enkele equipe, de moedige Steven
Van Den Dorpel, een recente clubaanwinst
die geen kans onbenut laat om bij een
TEDG-evenement erbij te zijn. k’Zou maar
goed op mijn tellen passen Patrick voor
die Challenge Clubbeker! De rit richting
Waalwijk was weer van een ongeziene
schoonheid. Hoe lapt die Ron het ons
telkens weer om zoveel moois voor te
schotelen?
In Waalwijk was het een op en af rijden van
Engelse schonen. ’t Was dan wel een show
statique, maar heel wat Engelse Ollanders
reden de
locatie op en af zodat er altijd wat beweging
tussen het lover was te bespeuren. Door de
organisatie die traditiegetrouw in handen was
van de MG Car Club Nederland was het MGdeelnemersveld natuurlijk overweldigend.
Ook op Nederlandse bodem is de MG MGB
overduidelijk de meest voorkomende Britse
klassieker, op Issigonis’Mini na misschien of de
Spitfire…
Benieuwd of hij het daar haalt van de
waanzinnig populaire Citroën DS of hun
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Het is me nogal wat met die weersvoorspellingen. De ene dag voorspelt ons
Sabinneken (ja,die van de Balkan) dat het onweer (met gigantische hagelbollen)
nakend is, blijken we daar weg te schroeien dat
het een lieve lust is. Zo ook in Waalwijk, voor het
eerst in de geschiedenis van de TEDG-Waalwijk
traditie bleven de onweerswolken weg en
konden we zonder al te onheilspellend naar de
hemel te kijken genieten van een buivrije dag.
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Holland
WaalwijkTour 09
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Waalwijk
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voorkeur voor stevige Volvo’s aldaar? ‘t
Zou eens plezant zijn statistieken op te
vragen van de oldtimerinschrijvingen
in België en Nederland en eens te zien
of daar erg grote verschillen zijn waar
te nemen. Toch een paar afwezigen van
formaat in Waalwijk. Wat te denken van
Rolls-Royce,toch één van de steunpilaren
van de Engelse trots, die schitterde door
afwezigheid. Afgezien van één nieuwe
Continental GT ook niks van Bentley of
Aston Martin, toch ook niet de minste.
Een Jensen Interceptor was er wel bij,
alsook een Leyland Princess (de gefacelifte
latere versie), een pracht van een Humber
Super Snipe en een Daimler DS 420,
omgebouwd tot lijkwagen Rare jongens, die
Hollanders Er was overigens sprake van een
rekordopkomst,naar zegge en schrijven zelfs
600 Engelse auto’s.
Gegeten en gedronken werd er natuurlijk
ook. Kwaliteit werd ons hier voorgeschoteld

door Peter. Ook op de barbecue had
hij het ons al eens “gelapt”.Twee weken
eerder had onze “vriend op sloffen”
voor het eerst de BBQ begeleid in
Wuustwezel. Toegegeven dat het
allemaal wat laat op gang werd
getrokken,maar eens op temperatuur
was er geen houden meer aan geweest.
Ook al had ik persoonlijk een probleem
om Den Horst volgens het roadbook
op de correcte manier te verlaten (sorry
daarvoor Alain), de pret was er niet
minder om. Op de Bellekenshoeve en de
rit er naar toe regende het bij momenten pijpestelen (nu had Sabine van de Balkan
wel het gelijk aan haar kant) maar dat deed geen afbreuk aan de kwaliteit van de
etenswaar en de voorziene

Jan van der Steen
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‘op Amerikaanse leest geschoeide’ porties. Het
was gewoon ‘af’ en ziedaar het klaarde ook
weer op. In Waalwijk daarentegen bleven de
hemelsluizen toe ; de afwezigen hadden weer
eens ongelijk. Met picknickstoeltjes in alle
kleuren en maten werd er gegeten,gedronken
en gelachen Ron en Paulien kwamen, zagen en
keken dat het goed was. Dank je wel aan allen
die dit weer (letterlijk en figuurlijk) allemaal
mooi voor elkaar kregen. Het één en ander
belooft voor Duitsland. Maar dan zijn we weer
een boekje verder natuurlijk.
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Naam

Voornaam

Lidnummer

Club

Adres
Plaats
Telefoon

GSM

Wagenmerk

Type

Bouwjaar

Nummerplaat

Deelnemers
Aantal personen

x 14.00 euro (ledentarief ) =

euro

Aantal personen

x 16.00 euro (niet leden) =

euro

Totaal

euro

Wij verzoeken je vriendelijk het totaalbedrag uiterlijk 06/10/2009 over te schrijven op
het rekeningnummer 220-0356703-70 met vermelding van PETERS 12de NACHTRIT
gevolgd door je lidnummer en het aantal personen waarvoor je inschrijft.
Voor een veilige en vlotte organisatie is een tijdige inschrijving noorzakelijk.
Gelieve bovenstaande sluitingsdatum dan ook te respecteren.
Om je inschrijving te vervolledigen, stuur je dit formulier per post naar
PETER VERBRUGGE, BEUKENLEI 20, 2960 ST JOB IN’T GOOR,
of fax je het naar 03/633 22 23 of breng je de organisatie via e-mail op de hoogte op
pquirynen@dehert-quirynen.be
alvast bedankt voor deelname aan dit evenement
groeten,
Peter, your night porter

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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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
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hermano-jr@skynet.be

• KRUKAS
• DRIJFSTANG
• CILINDERS
• MOTORBLOK
• CILINDERKOP

Oplassen - Nitreren - Aanmaken nieuw
Aanmaken nieuw
Honen van ø 6 tot 500 mm x 4.000 mm
Boren + honen - Lijn kotteren
Revisie + lassen + vlakken

Lid Motor-Service
Putsebaan 192
2040 Antwerpen (Zandvliet)

Tel. 03 568 78 54
Fax 03 568 17 63
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Revisiebedrijf NUYTS bvba
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Verzekering
Reisverzekering
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Als makelaar zoeken wij steeds naar oplossingen en trachten zoveel mogelijk in te spelen
op vraag van de klanten. Daar de meeste onder jullie meerdere voertuigen hebben werd in
samenwerking met kantoor Van der Kolk olv Ron een voor de Belgische markt uniek product
ontwikkeld.
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Het handelt zich om een modulaire reisverzekering waar ieder naar eigen zin aan kan uitbreiden. Het is een volwaardige dekking die tussenkomst zal bieden voor hulpverlening, communicatiekosten en buitengewone kosten ongeacht het vervoermiddel en het land van bestemming. Ook repatriëring zit natuurlijk vervat in de dekking.
Hierna de mogelijkheden :
Premie
Basisdekking voor 2 personen
Europa
45 euro
Wereld
55 euro
Uitbreiding bagage
10 euro
Uitbreiding hulp en huur vervoermiddel
wordt sterk aanbevolen
15 euro
Uitbreiding garantieannulering tot 3500 euro terugbetaling van de niet genote- 126 euro
nreiskosten
Alle tarieven zijn incl. taksen en zijn te verhogen met eenmalig 5.50 euro kosten.
Deze dekking is van toepassing in het buitenland en het betreft geen bijstandspolis voor
het binnenland. Nu is het wel zo dat ingeval van ongeval de sleepkosten, vervangwagen en
dergelijke altijd door de BA verzekeraar zullen gedragen worden, ongeacht wie er in fout is.
Volledigheidshalve dient ook vermeld dat medische kosten in het buitenland niet gedekt zijn.
Dit wordt gewaarborgd door de mutualiteit en zou enkel dubbel zijn wanneer wij het hier ook
voorzien.
Wij hopen jullie hiermede nog meer te kunnen verschaffen met de oldtimer in het buitenland.
Ron was reeds zo vriendelijk om een demonstratie te geven tijdens de rit naar San Remo zodat diegene die toen mee waren konden vaststellen dat de service perfect verloopt.
Steeds bereid tot meer info :
De Hert & Quirynen
Pascal Quirynen
Ploegsebaan 37A
2930 Brasschaat
Tel 03/633.23.32
Email : pquirynen@dehert-quirynen.be

Advertentie

Een ongeval beleven is nooit een aangename ervaring.
Daarom zorgen wij ervoor dat u zo snel mogelijk geholpen wordt.
Een team van 25 hooggeschoolde vakmensen staan paraat om uw schadedossier in
goede banen te leiden.
MEER DAN 55 JAAR ERVARING

ISO 9002
U bent steeds welkom op onze receptie
van maandag tot vrijdag, van 8:00 u. tot 18:00 u. Vredebaan 90 – 2640 Morstel
Tel.: 03 449 37 20 Fax : 03 449 39 67
Website : www.cryns.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

| DriversNews76 |

29

| driemaandelijks clubmagazine |

Oproep
Oproep

| DriversNews76 |

30

Om ons clubboekje elke 3 maanden te kunnen laten verschijnen (en liefst met wat
zinnige teksten erin) hebben wij uiteraard de nodige verslagen van ritten en/of
andere zaken die jullie meegreden/meegemaakt hebben. Dus heb je ergens een rit
meegereden (liefst iets wat met TEDG gelieerd is) en heb je er wat leuke foto’s van,
maak er een leuk verslagje bij en stuur ze door naar redactie (steme@skynet.be).
Heb je nog ergens foto’s uit de oude doos, scan ze in en stuur ze door naar de
redactie. Heb je iets meegemaakt met je oldtimer, heb je hem gerestaureerd of heb
je juist ‘een nieuwe’ aangekocht? Stuur maar door naar de redactie en we geven jou
auto een speciaal plaatsje in TEDG-DrversNews.
Bij leven en welzijn (waar heb ik dat nog gehoord),
Tot boekje 77
Steven

Latest
News
Drivers Latest
News
Brandnew memberships

Aankondigingen

Zoals reeds aangekondigd in de vorige editie 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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Laatste nieuws-laatste nieuws-laatste nieuws-laatste nieuws ...
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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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