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Redactie
Tijdens de praatavond van juli, waarbij de Rode Duivels nog een match
speelden om 22.00 uur, was de opkomst vrij groot. Gelet op de reacties
en de zwerm leden die zich op de dozen met ons nieuw clubblad storten,
kan ik als redacteur alleen maar tevreden zijn.
Juli heeft ons al mooie dagen gebracht, maar met af en toe een flinke
bui, was het cabriorijden niet altijd evident, we verwijzen maar even
naar Waalwijk maar ook de alternatieve zomerritten in Herk de Stad en
Antwerpen bleven niet droog.
Wie ook niet droog blijft is onze Stag, de olie in de versnellingsbak wil
er steeds versneld uit, maar dat is misschien werk voor het najaar.
Omdat we dan absoluut het rondje Halle wilden doen met de Stag is het
olielek aangepakt en ook opgelost.
Na Herne is het plots bergaf gegaan met Elly, ze is opgenomen in het
ziekenhuis voor twee maanden, (we schrijven half augustus) hierdoor
hebben we alle evenementen ge-cancelled, en dat waren er heel wat in
augustus, september en oktober. Of hiermee onze cultuuruitstap in het
gedrang zal komen is op dit moment nog een open vraag en zal vooral
van haar herstel afhangen. (Leukemie)
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Bij Aston Martin viel er intussen heel veel nieuws te rapen.
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Voor de aardigheid heb ik enkele pagina’s aangevuld met foto’s van één
en dezelfde specifieke wagen, wie het origineel merk en type weet te
achterhalen is een krak en mag het ons altijd laten weten, misschien
krijg je extra challenge punten voor een goed antwoord.
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De tijd schrijdt voort en we zijn nu september, Elly is nog steeds in het
UZA en de Triumphs staan er verlaten bij, de was en strijk nemen zoveel tijd in beslag,maar ik heb permissie gekregen om in Beaulieu toch
de Autojumble te bezoeken en de 6 uren van Francorchamps meegepikt
onder een stralende zon, tot 15 minuten na de start van de laatste race.
Het MakHcc/Tedg weekend is ook voorbij, hopelijk meer in een volgend nummer.
Intussen hebben we ook vernomen dat een Old timer in Nederland minstens 40 jaar moet zijn, jammer voor vele van onze Nederlandse vrienden die nu plots meer verkeersbelasting moeten betalen.
De laatste regels wil ik dan ook aan mijn vrouw schenken en haar heel
veel goede moed toewensen, ze is intussen even thuis om te herstellen.
We danken ook alle leden voor de steun met een kaartje, telefoon, mail
of bezoek, het is een verademing als je in afzondering ligt.
Met Triumphantelijke groeten,
De redactie
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TEDG Kalender

39

4

Hier een klein verslagske van het weekend Chateau Bleu.
Het was voor ons de eerste keer dat wij zoiets meedoen en ik moet zeggen, het was een fantastisch weekend. We zijn vrijdag
toegekomen in Trooz op het kasteel Chateau Blue waar we goed ontvangen zijn en onze kamer toegewezen kregen waar we ons
eerst konden opfrissen. Toen we terug beneden kwamen hebben we kennis gemaakt met de andere deelnemers voor het weekend
waaronder Tor en Erna; Ludo met zijn vrouw Helena, spijtig waren er zo weinig leden van onze club aanwezig. 's Avonds kregen we de eerste briefing van wat er ons stond te wachten en het eerste avondmaal. Zaterdagmorgen dan, vroeg uit de veren want
tussen 8u en half 9 was er ontbijt en de eerste briefing van de rit die dag. Het was een hele mooie rit tussen wei en berg. We zijn
ook naar de Blegny Mine geweest en naar een site van het leger, tijdens de oorlog in gebruik, we zijn er in afgedaald (en dat waren heel veel trappen). Na het middagmaal kregen we een tweede briefing over de voortzetting van de rit. Dat was weer een fantastisch mooie toer langs smalle wegeltjes en nostalgische dorpjes. Terug op Chateau Blue aangekomen konden we weer genieten van een heerlijke maaltijd en een fantastisch dessert. Zondagmorgen weer om hetzelfde uur het bed uit om te gaan ontbijten.
Na het ontbijt kregen we weer een briefing van de rit van die dag die weer fantastisch was waar we weer heerlijk van genoten
hebben. Na een aperitief onderweg gesnoept te hebben was het weer tijd om terug te keren naar het kasteel, waar de vragen van
de kleine quiz te verbeterd werden en het avondmaal genuttigd. Na afscheid genomen te hebben van de andere deelnemers was
het weer huiswaarts keren. Het was echt een FANTASTISCH weekend met veel plezier en gezelligheid.
Swa en Rita
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Snelweg van de toekomst
Een slimme snelweg, die licht geeft en bestuurders via blauwe sneeuwvlokken waarschuwt voor
gladheid. Of neem een rijstrook die elektrische auto’s al rijdend oplaadt. Klinkt futuristisch? Nu al
worden deze technieken in Nederland ontwikkeld en beproefd.
Wie eind 2013 over de N329 bij Oss raast, ziet geen lantarenpalen. Toch is het er niet volledig
donker. ’s Avonds wordt het asfalt opmerkelijk genoeg verlicht door lichtgevende strepen op de weg.
“Een stuk asfalt, dat alleen geschikt is om over te rijden is hopeloos ouderwets. Auto’s zitten vol met
de nieuwste technologie, maar de weg zelf is nog grotendeels zoals in de middeleeuwen”, zegt Daan
Roosegaarde van innovatiebureau Studio Roosegaarde.
Lichtgevende strips.
Hoog tijd dat dit verandert, volgens
Roosegaarde. Hij ontwikkelt daarom samen
met het Nederlandse bedrijf
Heijmanslichtgevende strepen voor op de
weg. Het zijn ogenschijnlijk dezelfde strepen
als die nu al de weg in rijstroken verdelen.
Maar ’s nachts geven de nieuwe exemplaren
ook licht. Roosegaarde: “Overdag worden ze
opgeladen door de zon en daarna geven ze
acht tot tien uur licht.”
Sneeuwvlokken
De strepen zijn gemaakt van een speciale
verf en gebaseerd op glow-in-the-dark
sterren. “Die had ik vroeger op mijn
plafond”, zegt Roosegaarde. “We hebben die
stickers op korrelniveau geoptimaliseerd en
mixen het met technologie die ook gebruikt
wordt bij het maken van zonnepanelen. De
patentaanvraag loopt nog, dus ik kan niet
teveel over de techniek uitleggen.”
Studio Roosegaarde en Heijmans
ontwikkelen nog vijf van dit soort
toepassingen. Het meest in het oog springen verder nog sneeuwvlokken, die zichtbaar worden bij
kans op gladheid. “Daarvoor gebruiken we verf dat van kleur verandert door de temperatuur. Zodra
het bijvoorbeeld twee graden wordt, lichten daardoor sneeuwvlokjes op het wegdek blauw op.”
Als het glad wordt, verschijnen blauwe sneeuwvlokken op het wegdek.
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“Een andere mogelijkheid is om een warmtesensor in het wegdek in te bouwen, die de verlichting
van de verf in- en uitschakelt. Datzelfde in- en uitschakelen van verf kan strepen op de weg ook
dynamisch maken. Zo kan je van losse strepen een doorgetrokken streep maken en vice versa.”
Elektrische snelweg
Naast lichtgevende strepen wordt er nog
een veelbelovende technologie voor de
slimme snelweg ontwikkeld: het al rijdend
opladen van elektrische auto’s. Een groot
struikelblok om een elektrische auto aan te
schaffen is dat er vaak maar een beperkte
afstand (rond de 100 kilometer) mee kan
worden afgelegd. Daarna dient de batterij
weer gevoed te worden. Rijdend opladen
maakt een einde aan die grens, doordat de
accu continu opgeladen wordt.
De techniek van rijdend laden wordt ontwikkeld door Pavol Bauer van de faculteit Elektrotechniek,
Wiskunde en Informatica aan de TU Delft. “De auto wordt draadloos opgeladen via een korte afstand
dankzij inductieladen. Diezelfde soort technologie gebruiken we nu al voor elektrische
tandenborstels”, zegt Bauer die onlangs drie wetenschappelijke artikelen schreef over rijdend
opladen.
Elektrisch opladen tijdens het rijden. Studio Roosegaarde
Inductieladen werkt zo: Onder het asfalt worden magnetische spoelen in de vorm van lange kabels
gelegd. Die wekken een elektro-magneetveld op. Die energie wordt getransformeerd naar een hoge
frequentie van een paar honderd kilohertz en zo getransporteerd naar de auto. Bauer: “In de auto
zitten ook een transformator en een spoel die het elektro-magneetveld oppikken. We halen een
rendement van 85 procent. Wij willen een magneetveld creëren dat als een golf mee reist onder de
auto.” Een oud-promovendus van Bauer is het bedrijf Optimos Apto begonnen, die de kabels al kan
leveren, hetzij voor een andere toepassing.
Bij uitstek geschikt
Bauer rekende uit dat dertig procent dekking op de Nederlandse wegen afdoende is. “Nederland is
bij uitstek geschikt voor elektrische auto’s en rijdend opladen. De afstanden zijn hier nooit echt
groot.” Bovendien is het een voordeel dat onze snelwegen druk zijn. “Nederland heeft een goede
dichtheid van auto’s op de wegen. Vanaf tienduizend auto’s per dag is het betaalbaar. Naar een
eerste schatting kost een kilometer vermoedelijk rond de driehonderdduizend euro.”
De futuristische technologie die Bauer en Roosegaarde ontwikkelen hebben gemeen dat ze beide
gebruik willen maken van kleine windmolens en zonnepanelen langs de weg. Die moeten de
elektrische weg laden en bijvoorbeeld dynamische strepen activeren. “Wij willen een integraal groen
en oplaadbaar systeem ontwikkelen”, zegt Bauer. Ook zonnepalen in het wegdek, die TNO
momenteel ontwikkelt, kunnen daarvoor gebruikt worden.

Vervolg pag 9
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De lichtgevende strips kunnen van losse
streepjes veranderen in een doorlopende
streep.
Maximumsnelheid
Niet alleen in Nederland maar ook in het
buitenland is al veel interesse voor het
onderzoek van Roosegaarde en Bauer. “Met
name in Zuid-Korea en Singapore is men al ver.
Daar investeren ze miljoenen in deze
technologie.” Roosegaarde krijgt ook veel
aandacht in Mumbai en Afrika. “Daar is op veel afgelegen plaatsen geen elektriciteit. Zodra de zon
ondergaat is het daar pikkedonker. Lichtgevende strips zouden een goede oplossing zijn, zodat er
toch verlichting.
Benny

Trabant 601 viert 50 jaar
Hoewel geen English car, kennen we allen wel
dit leuke wagentje, waarom die niet feliciteren
met de 50ste verjaardag?
De Trabant 601 werd in 1964 op de markt gebracht en groeide uit tot een echte cultwagen
van de voormalige DDR. De rokende 'Trabis'
met hun knersende tweetaktmotoren kwamen
in het Westen vooral in de kijker na de val van
het IJzeren Gordijn, nu 25 jaar geleden, toen
de Oost-Duitsers met hun wagentjes massaal
de grens overstaken. De Trabant 601 werd in
1964 in Leipzig voorgesteld en niemand kon
toen vermoeden dat dit model vrijwel zonder enige wijzingen tot 1990 in de fabriek in Zwickau in Sachsen
zou worden geproduceerd. Deze 'koekendoos' met tweetaktmotor van 595 cc wekte bij ons stevig op de
lachspieren omwille van zijn 'eenvoudig' design en 'bescheiden' prestaties, maar toch mag niet vergeten
worden dat deze opvolger van de Trabant P50 en P60 een vrij moderne wagen was op het moment van zijn
lancering in 1964. De belangrijkste troeven waren de goede zichtbaarheid rondom, een vrij ruim interieur
voor vier personen en een dito koffer voor een wagentje van slechts 3,51 m lang. Ook de dwarsgeplaatste
motor, voorwielaandrijving en een onafhankelijke ophanging waren innovatief in die tijd. Bovendien was
de Trabant met zijn Duroplast kunststof koetswerk ongevoelig voor roest. Er was eveneens een breakversie
(Universal) verkrijgbaar. In totaal werden er 2.809.309 exemplaren van de Trabant 601 geproduceerd.
(Bron Belga)
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KERSTSTALLENTOCHT
ZONDAG 21 DECEMBER 2014

Hoe deze datum al zeker vrij!!!!!!!
“Waar” is nog een vraagteken !!!!!
Wordt meegedeeld via de maandelijkse nieuwsflash van december
Vertrek, zoals andere jaren rond 18u
Vriendelijke pre-“Kerst”groeten
Min Gijselings

9

Mini Cooper in Lego
Er zijn al ontelbare reproducties gemaakt van de legendarische Mini, maar het exemplaar van Lego is een echt
hebbeding.
Lego en Mini sloten onlangs een deal
zodat weldra
elke fan zijn eigen miniatuurtje in elkaar
kan knutselen
met de beroemde plastic blokjes. De 'Mini
Lego' is vanaf
augustus in de handel verkrijgbaar en
bestaat uit
1.077 stukjes. De Lego-designers hebben
zich
gebaseerd op het laatste 'klassieke' model
van de Mini
Cooper dat tot 2000 werd geproduceerd.
Eens in elkaar
geknutseld is deze Mini 25 cm lang, 14 cm
breed en 11
cm hoog en behoudt zo de originele
proporties.
Hij werd uitgevoerd in groen dat verwijst
naar het
befaamde British Racing Green. Het modelletje heeft ook stoelen in dambordmotief en extra koplampen. De
motorkap, deuren en koffer kunnen zelfs geopend worden. Ook werd de viercilindermotor dwars geplaatst zoals in
de echte Mini. Nog een detail dat de kenners zullen appreciëren is de rechtse besturing. De Lego Mini behoort tot de
'Creator Expert' collectie en is geschikt vanaf 16 jaar of ouder. (Belga)

Een interessante link is die van Federauto, het artikel over de oliën en wagenparkbestanden voor België,
in de laatste editie, kan voor sommige onder ons nuttig zijn, dus even die link in je browser plaatsen en je
krijgt de laatste uitgave (gratis) ter inzage. Heb je moeite met het overtypen, vraag dan even aan de redactie om deze door te mailen, dan hoef je enkele nog ctrl te drukken en te klikken.
https://email.addemar.com/files/a_ione/data/Media/federauto_NL/index.html

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 3/2/2015
1) Verwelkoming door de voorzitter
2) Telling der aanwezige leden door de secretaresse + handtekening van de leden
3) Verslag van vorige ALV (2013) door de ondervoorzitter
4) Overlopen van de jaarrekening, de balans en het kasboek van 2014 door de penningmeester
5) Stemming ivm BFOV + lidgeld 2016
6) Begroting 2015: Inkomsten en uitgaven voor 2015.
7) Verkiezing van bestuursleden zijnde ondervoorzitter, penningmeester en redacteur
(Mandaten zijn hernieuwbaar, duur van een mandaat = 4 jaar, ieder actief lid dat minstens 3 jaar lid is
van de vereniging kan zich kandidaat stellen. Hij/zij doet dit door minstens 3 maanden voor de jaarlijkse algemene vergadering de kandidatuur schriftelijk of per mail te richten aan de voorzitter)
8) Décharge van de bestuursleden
9) Slot
P.S. Leden, die nog graag andere punten op de alv besproken willen hebben, gelieve deze schriftelijk of
per mail aan de voorzitter te richten. club.voorzitter@tedg.be
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MORGAN PARTS & ACCESSORIES DEALER
A.BERGMANNLAAN 28 2500 LIER BELGIUM
belmog@skynet.be
HALDA TWINMASTER – DIGITALE TRIPMETERS - GPS TRIPMETERS
Meer dan 40 verschillende modellen leverbaar uit voorraad.
AVIATION LEATHERCRAFT: IRVIN JACKETS & HELMETS
CHAPAL: JACKETS, HELMETS, GOGGLES
MOTO LITA: STEERING WHEELS
HERWINS & HANHART & HEUER:
DASHBOARD CLOCKS & STOPWATCHES IN ALLE PRIJSKLASSEN
DON BARROW: MAP LENSES - TRS : SAFETY HARNESS
Verstralers, breedstralers = SPOT, FOG & DRIVING LAMPS in alle prijs klassen
RALLY CAR ROOFLAMPS
OPEN DOOR EVERY THURSDAY FROM 20H TO 23H
11

4

de

TEDG Kwis

Zaterdag 15 november 2014
Waar

BUSO Kristus Koning
Bethanielei 5
Sint Job in ‘t Goor

Deuren

19.30

Aanvang

20.00 uur stipt

Einde verwacht rond

23.00 uur

Kostprijs: TEDG leden

24 € per team*

Andere

30 € per team*

Consumpties ter plaatse te regelen
* Teams = max. ZES personen

Inschrijven via www.tedg.be of
pauleveraert@skynet.be
en betaling op de clubrekening voor 10
november. BE17 7370 2965 0721

Naam:
1
2
3
4
5
6

Organisatie: Annemie & Paul
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Lidnummer:

Ploegnaam:

Vikingen
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Een Rondje rond Halle
Op de titel afgaand ga meteen denken, ik moet Witse tegenkomen in of rond Halle, maar in feite
reden we kris kras door en in het Pajottenland. Dat was al te horen tijdens de briefing waar het
woordje Oiseau in voor kwam, en wie kent de uitspraak ervan door Urbanus niet? Wel Luc die heeft
het op dezelfde manier gebracht.
We waren vrij vroeg vertrokken (we zijn gepensioneerd hé) om tegen 09.00 in Herne te zijn, de
heenrit via de snelweg en zonder dak, om te kunnen bruinen in de ochtendzon. Bij het ontbijt nog
andere TEDG’ers ontmoet, we hebben dan voor een deel samen gereden langs; voor de meesten;
onbekende wegen.
Tijdens de briefing werd al gemeld dat er geen onverharde wegen in het traject voorkwamen, de
reden, er waren Engelse wagens gespot tussen de ca. 70 inschrijvingen! Of het nu een Franse Duitse
of Amerikaanse was geweest, wij TEDG’ers met onze degelijke Engelse bolides hebben geen
problemen gekend. (Sorry Carl, je Alfa zie ik nu wel even als eentje van Engelse komaf)
Tenzij je natuurlijk een plensbui en het even snel dichtgooien van de kap als een probleem ziet.
Een ander probleem was er in Ronquières, door een manifestatie op het laatste moment, moest het
roadboek aangepast worden, we waren geen VIP’s en mochten dus niet op het parkeerterrein,
waarop ik trouwens weinig (Vip) wagens heb opgemerkt.
Elly heeft ook extra aantekeningen in het roadboek gemaakt, ik lees nu: prachtig bos, veel
wandelaars - geen UPV’s maar ECL’s - Rue du Pire (voor wie Frans verstaat) - Cavastop à l’aise.
Het avondmaal met bijhorend aperitief was zeker behoorlijk, maar nadat we ’s middags al een Pizza
hadden verorberd was het een beetje veel. Ik moet op m’n rondingen gaan letten, ik kan niet blijven
een kleiner stuur monteren.
Na precies 200 (geen km) miles waren terug in onze eigen garage beland, droog en via binnenwegen
vlot kunnen rijden, de rit zelf was 116 miles. Voor de snelle rekenaars ca. 185 kilometer.
We hebben genoten van het gezelschap, de prachtige route in een glooiende omgeving, en uiteraard
de zon.
Paul & Elly
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Restauratiefoto’s clublid Suijs
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We zijn steeds geïnteresseerd in oude auto’s, moeten niet altijd in perfecte staat zijn. De bedoeling is ze in films of speciale evenementen, tegen vergoeding, in te zetten. Met of zonder bestuurder. Iets voor jou of je wagen? Contacteer ons via mail of telefoon. Liefst met
foto en historiek van de wagen.

John Lambrechts Tel 015/517676 (10 tot 20 uur) of speelfilmautos@gmail.com
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Zomerrit 2014-09-03
Ik kreeg een mail van de TR club met de vraag of ik interesse had voor een brunch op Linker Oever in
hun clublokaal “Captains Lounge”
De dinsdag er op volgend tijdens de praatavond
werd verteld dat de rit op 13/07/2014 niet zou
doorgaan, als alternatief een rit in Limburg (Herk
de Stad nvdr) of de TR club, dit samen met de
Minerva en MG club Antwerpen. Bij dezen is de
TEDG dan ook welkom.
Ik ben dus gaan brunchen en het was top!! Zeker
ook goed voor 2015. Helaas waren we niet talrijk,
ikzelf met Els en Eric Goorden (Min was er ook
nvdr) wat ikzelf erg vond voor TEDG want het was
echt top, daar men de datum allang vooraf wist had dit beter gekund. Of is iedereen naar Limburg
geweest? Ik ben met de Dolomite geweest vanwege de ganse dag regen.
Peter & Els

Herk de Stad 2014-09-03
Omdat we al een zwaar vermoeden hadden dat onze
Zomerrit niet zou doorgaan, toch tijdig ingeschreven in
Herk, we waren voorgaande jaren daar ook van de partij en
vonden het een prima organisatie met een leuke
bezienswaardige rondrit erbovenop. (startnummer 1)
Elly & mezelf waren er met Vicky & Benny, dus ook geen
grote opkomst van TEDG’ers.
De terrasjes liepen vol, ook wij moesten wel een stoel
droogvegen. De BBQ was zoals de jaren voordien, netjes
verzorgd, daarna aan de rondrit begonnen met een
tussenstop op het kolonel Dussartplein in Hasselt, hier
konden de wagens in al hun pracht worden begluurd door
menig toerist en Hasselaar. In de hoop dat volgend jaar
onze Zomerrit weer kan doorgaan en niet op dezelfde dag
als Herk valt, bevelen we beide aan.
Paul & Elly

20

Origineel Merk en model?
Zie ook pagina 30 en 36
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Verslag van de praatavonden 07/08/09 - 2014
• Voorbije gebeurtenissen:
- Snorrenrit was een succes, volgend jaar gaan we weer meedoen.
- BBQ was eveneens een groot succes, met lekker eten en mooi weer en niet
te vergeten de waardebepaling door Gert Beets.
- Hollandtoer en Waalwijk : zeer tof zeker met de stop bij ER Classics in
Waalwijk, alleen het weer heeft het soms laten afweten. Foto’s op de
website
- Oldtimers 4 specials in Malle: zeer goede belevenis voor jongeren met
handicap
- Weekendje Trooz: mooie ritten, lekker eten, maar weinig clubleden
- Taxandriarit 108 deelnemers: groot succes en zeer mooie rit: verslag ? Wie?
- Maneblussersrit van Mak was ook een succes.
- ATM rally met vertrek in Lier: ook een succes voor sommige van onze leden
• Eerstvolgende activiteiten:
- Beaulieu England:1ste weekend van september: verschillende leden van de
club gaan daar naartoe. We zijn benieuwd naar hun verhalen!!!! Verslag??
- 14/9 : Ladies run, ingericht door Leen Geerts: vertrek in Boom en eindigend
in Willebroek
- 14/9 : rit in Doornik , info Carl
- Nieuwe Coppa Classic in Westerlo 19-20 en 21 september: info op folders
- 28/9 teambuilding met ontbijt en rit van ± 110km: inschrijven is nog mogelijk:
12€ per persoon , te storten op clubkas
- 11/10: Peter’s Nachtrit: inschrijvingen zijn nog steeds mogelijk en betaling
via clubkas
- Stelvio : voor dit jaar volzet: volgend jaar beginnen in Januari met de
voorbereiding (Ron)
- Info van Ron: volgend jaar van 11 tot 14/6/2015 : MG Europees evenement
in Beekse bergen
- 8-11/1/2015: MECC in Maastricht: de moeite waard
• De aanwezige nieuwe leden worden hartelijk welkom geheten (De Vis Rudy met TR
3 en Van Cant Bob met TR6, Paul Hirsch met MG B en Austin Healey)
• Allerlei:
- Drive in films in Mechelen
- Rallyplaten terug meebrengen voor de volgende ritten
- Allerlei evenementen doorgegeven via nieuwsflash van augustus
- Wales is succes geweest, voor de volgende Englandreis zal een nieuw
systeem voor de inschrijvingen worden voorgesteld.
- Badges in stof (Engelse vlag) : 2kleintjes voor 1€, 1 grote voor 2€ : te koop
in clubshop
- De stickers van de Zomerrit zullen dienst doen voor de alternatieve
evenementen (oldtimersbrunch of ???)
- Werking van Tripy zal op een winteravond aan de geïnteresseerde leden
worden uitgelegd.
- Grote paraplu’s zullen terug besteld worden: club zoekt nog sponsors!!
- MG TF RHD van 2003 te koop: info David
22
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WALES 2014
Naar 2 jaarlijkse gewoonte heeft Pascal met zijn helpers ( deze keer Erik, Walter, Jef) weer een tripje uitgestippeld naar the UK meer bepaald Wales. Van elke dag zal er een korte beschrijving zijn want er is te
veel om op te noemen en te laat geschreven.
Dag 0
Waarom dag 0 deze dag stond niet op het programma maar enkelen onder ons hadden de tijd e de zin
om een dagje vroeger te vertrekken om langs rustige wegen richting Zeebrugge te rijden met de nodige
eet en drinkstops.
’s Anderendaags (het vertrek voor de anderen thuis) werd er dan gebruik gemaakt om naar het strand te
gaan met de tram, pootje baden, terrasjes doen, gocart rijden al was het niet voor lang want het was niet
ons ding. Terug aangekomen in het hotel daar was de rest al gearriveerd en zaten in de bar te genieten.
Het sein werd gegeven om naar de nachtboot te rijden, bij het aanmelden ging alles heel vlot, alleen duurde het bij Peter wel 4 keer zo lang maar mocht toch door. De overtocht, het eten, het slapen is allemaal
perfect verlopen. Vandaag ongeveer
Dag 1 zaterdag
Ontbijt, ontschepen, benzinegeur bij de wagens, eenmaal douane gepasseerd alle wagens aan de kant en
gekeken wat er gaande was, Louis had een serieuze lek gekregen, naft lek wel te verstaan.
Wagen op borduur gezet terplekke herstelt. Erik DW merkte slechte remmen, Jef begon te smoren. Erik
en Pascal waren al aan het rondbellen geweest met gevolg dat ze naar een; als ik het goed heb; Aston
Martin garage mochten komen om het zelf te herstellen want personeel was er niet. Naar ’t schijnt was de
werkplaats kraaknet. Het voornaamste is dat Erik R daar alles bij hand kreeg inclusief onderdelen, ons
Erikje heeft dus die dag wel minder aan zijn dag gehad maar dat is later recht gezet door de pechvogels.
Al bij al zijn ze toch niet later dan de rest op het eindpunt aangekomen in Liandudno. Hier hebben ze nog
nooit zoveel wagens op hun parking zien staan. Het St Georges hotel lag vlak aan de kust en de pier. ’s
Avonds nog een tramtochtje steil de helling op naar boven.
Dag 2 zondag
Pascal is (voor velen) een vroege vogel, dus het programma begint om 7.30 ontbijt, gevolgd met een kort
ritje naar Conwy waar we te maken kregen met 2 stadsgidsen. En dat waren echt 2 totaal verschillende,
qua leeftijd, spreken, sexe,……. Ze vertelden natuurlijk over het kasteel, de omgeving wat er allemaal gebeurd was etc. Je wilt niet weten over hoeveel lijken we daar gelopen hebben.
Er was een eind verder in hotel Gwen Owen geboekt om te eten, waarna we de trein namen naar Snowdawn, steil de berg op met treintje dat aan kabels naar boven getrokken wordt, de tijdspanne was ongeveer 1 uur. Eenmaal boven aangekomen was er jammer weinig meer te zien dan de mist. Terug naar beneden zonder Erik Dw en Walter L. Bleek dat Erik DW als een berggeit naar beneden liep, sprong, Walter
L had last om hem te volgen en dan nog fotograferen. Annemie kreeg het weer klaar om haar compartiment mee te laten spelen met een spelletje. Na het treintje de weg vervolgen naar Betws-y-coed waar het
volgende hotel is.
Dag 3 maandag
Vandaag weer een mooie rit met een bezoek aan een Museum waar ook nog eens van alles te koop was,
new old stock etc… dan verder naar The Telford Inn Aquaduct waar we wel effe werden opgehouden
omdat er enkele jongeren, dronken in het aquaduct zaten en dan ook nog eens over de railing hingen (levens gevaarlijk) dus op Politie bevel mochten we niet weerkeren, tot ze opgepakt waren. Dan
verder naar Lake Vyrnwy ook weer prachtig, waar we ’s avonds nog met de fiets hebben rond het meer
hebben gereden. Christel verloor zelfs haar fiets. Erik en Albert zetten er vaart in maar zij hadden een tandem. Daarna opfrissen eten …………..
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Dag 4 dinsdag Richting Aberystwyth
Onderweg nog een mijn meegenomen, we zijn dus ondergronds geweest, de een nam de lange toer de
andere de korte, was wel de moeite, maar zou er niet willen werken toch zeker niet in omstandigheden
van toen.
Nog naar een authentiek stationnetje gereden en ook met een zelfde stoomtrein tochtje gemaakt, waar
enkelen halverwege stiekem in First class stapten en effe later mochten bijbetalen onder veel jolijt van
echt wel iedereen, ook de kaartjesknipster, (make my day)
Hotel met het gebruikelijke gevolg
Dag 5 woensdag Richting Lampeter
Prachtige route alles een beetje rustiger dus onderweg hadden de vrouwen voor een picknick gezorgd,
het was zelfs zo rustig rijden, dat we de tijd hadden om op meerdere plaatsen te stoppen, Annemie nam
zelfs een wandelingetje in het gras, maar ze kon ook snel zijn, want er kwam een heus paard af met veel
goesting.
Bij het hotel aangekomen konden we ook nog even het Quilt museum gaan bezoeken, waar we uitgebreid
uitleg hierover kregen.
Dag 6 donderdag Richting Haverfordwest
We werden onderweg bij een Harp fabriek verwacht, waar ze lieten zien van begin tot het eind hoe deze
ontworpen / gemaakt worden, fijne vakmensen moet ik zeggen, tussen haakjes ze lieten ook fier zien dat
ze enkele auto onderdelen op speciale aanvraag hebben gemaakt.
Ons Vera heeft hier ook op de harp zitten spelen en Albert bleek een natuurtalent te zijn.
St Davids is ook bezocht, kerk met gemeenschap uit de tijd van toen.
Ook nog bezoekje gebracht aan het Picton Castle met al het mooie er in en omheen.
Dag 7 richting Aberdar
Vandaag passeren we Pendine Sands dit is een strand waar men tijdritten – races kan houden, het zandstrand had zo’n structuur dat het bijna beton was maar dan een beetje zachter. Pascal had weer geregeld
dat we het strand opmochten met de wagens om een foto shoot te nemen
Het museumpje kon ook bezocht worden waar ook BABS stond, die ze terug uit het strand hebben opgegraven en gerestaureerd, daarna bezoek aan Botanic garden, waar een gedeelte op het gras in slaap viel,
deels van de warmte, deels van de reis.
Dag 8 richting Crickhowell
Hier kregen we een kortere trip voorgeschoteld, maar wel een bezoek aan de ondergrondse mijn, we zouden er een uurtje blijven maar dat is toch iets uitgelopen, aangezien de lift niet naar behoren werkte en
wegens veiligheidsoverweging deze stil gelegd, wat niet voor iedereen zo rooskleurig was. Maar het geraakte opgelost en mochten we via de normale weg het daglicht tegemoet.
Dag 9 richting Windsor
Louis, Nelly, Chris en Walter verlaten ons om hun reis verder te zetten terwijl wij met nog een overnachting richting Dover gaan
We zijn de enige echte heuvelklim locatie gepasseerd en de Bugatti Club Prescott, waar we gegeten hebben en ook nog over het circuit mochten rijden.
’s Avond aan het hotel was het wel wat puzzelen met de wagens maar ze geraakten allemaal op de parking, wel sleutels afgeven voor noodgevallen.
Dag 10 richting Richting Dover, Calais huiswaarts
Aangezien ik niet meer precies weet wat, wanneer, is gebeurt, volgt nu nog een kort relaas en ik zal er
best nog wel wat vergeten zijn.
Vervolg op pagina 31
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Jaguar en Land Rover stellen Ingenium-motoren voor
De Britse groep, die in handen is van het Indische Tata, geeft meer technische details vrij over een
nieuwe familie lichte, compacte en modulaire motoren.
Het nieuwe gamma compacte en
lichte benzine- en dieselmotoren met
turbo en lage uitstoot krijgt de naam
'Ingenium'. "Het biedt tegelijk de
efficiëntie en de prestaties die ons
internationaal cliënteel verwacht",
stelt men bij Jaguar en Land Rover.
Het gemeenschappelijke concept voor
diesel en benzine legt de basis voor
een maximale efficiëntie op vlak van
productie, met een ruimer aanbod,
een hogere kwaliteit en kortere levertermijnen. De Ingenium-motoren werden intern ontworpen
door de ingenieurs van Jaguar en Land Rover en zullen vanaf begin 2015 worden geproduceerd in
een gloednieuwe fabriek, het "Engine Manufacturing Centre", nabij Wolverhampton in GrootBrittannië. De Ingenium-krachtbronnen wegen gemiddeld 80 kg minder dan de huidige motoren en
maken gebruik van innovatieve technologie om de interne wrijving te reduceren en leveren zo een
CO2-uitstoot en prestaties die een nieuwe norm stellen in hun klassen.(Belga juli 14)
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Festival of speed, Goodwood 2014
Aston Martin DP-100 Vision GranTurismo.
Met de DP-100 Concept Car van Aston Martin kan iedereen binnenkort rijden in het racegame Gran
Turismo 6. En misschien wordt deze bolide zelfs realiteit.
Ook deze Aston Martin DP-100 werd
op het Festival of Speed in
Goodwood voorgesteld maar dan
wel virtueel. Het is namelijk een
auto die deel uitmaakt van het Gran
Turismo Vision Concept, waarvoor
eerder al verscheidene andere
merken (Mercedes, BMW,
Mitsubishi) hun verbeelding de vrije
loop lieten en zich gewillig lieten
meeslepen in de ongelimiteerde
virtuele wereld. Ook Aston Martin leverde geen half werk af en liet een team van designers ruim zes
maanden broeden op de imponerende DP-100. Deze fraaie bolide wordt aangedreven door een
centrale 800 pk sterke V12-biturbo en kan rekenen op de meest geavanceerde rijhulpsystemen,
waaronder een actieve stroomlijn. Volgens design director Marec Reichmann is dit project meer dan
een leuke denkoefening en zullen verscheidene technische en design concepten in de toekomstige
modellen van Aston Martin opduiken.
Jaguar stelde de F-Type Project 7 voor. Dit is de snelste en krachtigste sportwagen uit de
geschiedenis van het Britse merk
In deze F-Type Project 7 zijn de
vormen van de iconische D Type een
beetje te herkennen met de typische
uitstulping achter de positie van de
bestuurder. Die link naar het
verleden is niet toevallig nu Jaguar
net dit jaar het 60-jarig bestaan van
dit mythische model viert. Voor de
aandrijving van de F-Type Project 7
zorgt de bekende V8 5 liter van het
huis die hier opgekitteld werd tot 575
pk, wat natuurlijk borg staat voor
denderende prestaties. Zo zou de
sprint van 0 tot 100 km/u slechts 3,9
sec. in beslag nemen. Het cijfer 7 in
de benaming is een verwijzing naar
de zeven overwinningen van Jaguar in Le Mans. Deze spectaculaire roadster gaat zeker in productie,
maar wel met beperkt volume van 250 exemplaren. De eerste klanten krijgen hun wagen midden
2015 krijgen voor een prijs die nog niet publiek werd gemaakt. Door de aanwending van ultralichte
materialen is de Project 7 80 kg lichter dan 'gewone' roadster F-Type V8. Zijn spectaculaire look doet
inderdaad denken aan D Type van weleer, waarbij de stylisten ook oog hadden voor de stroomlijn om
dit model razendsnel te maken. Niet verwonderlijk dat deze Jaguar nu reeds als een collectors item
geldt.
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McLaren zet er de 650S GT3, een ultieme en vooral circuitklare variant van de 650S.
Deze bolide moet de MP4-12C GT3
aflossen, een speeltje dat vooral werd
ontwikkeld voor gefortuneerde
klanten die hun McLaren vooral op
circuit willen inzetten. Vergeleken met
de standaardversie werd voornamelijk
aan het onderstel en de aerodynamica
gesleuteld. Ook de koeling van motor
en remmen werd geoptimaliseerd met
het oog op extreem circuitgebruik. Het
spoilerwerk werd uit carbon
vervaardigd om het gewicht zo laag mogelijk te houden. De 3.8 liter grote TwinTurbo V8
benzinemotor (M838T) levert voortaan 500 pk en wordt aan een sequentiële raceversnellingsbak
gelinkt. De constructeur werkte ook aan de houdbaarheid van motor en transmissie. De serviceintervallen liggen verder uit elkaar. Voor de grotere motorkoeler en de nieuwe plaats van het
olieradiator van de versnellingsbak moeten het verschil maken. Het is niet de bedoeling dat deze
bolides gehomologeerd worden voor straatgebruik. Er komt ook een conversiekit om een bestaande
12C om te bouwen naar het nieuwe model.
Ford Focus ST dieselt ook
Ford volgt hiermee een trend die al door
andere merken werd ingezet, met de VW
Golf GTD voorop. Een dieselmotor hoeft
immers al langer niet veel meer onder te
doen voor krachtbronnen op benzine, maar
functioneert ondanks de topprestaties wel
merkelijk zuiniger. Zo is er voortaan ook voor
de Focus ST de keuze uit de 2.0 TDCI met 185
pk en de 2.0 Ecoboost goed voor de 250 pk.
De turbodiesel spurt van 0 tot 100 km/u in
8,1 sec. en verbruikt daarbij 4,4 l/100 km,
wat overeenstemt met een CO2-uitstoot van
114 g/km. Voor de geblazen benzineversie bedragen deze waarden 6,5 sec., 6,8 l/100 km en 158
g/km. Hiermee is deze generatie van de Focus ST, die steeds met een start-stopsysteem is uitgerust,
de zuinigste ooit. Verder onderging de sportieve Focus ook aanpassingen aan het onderstel en de
stuurinrichting om nog preciezer en responsiever rijplezier te leveren. De nieuwe Focus ST geniet
uiteraard ook van de uiterlijke facelift die dit model ondergaat en komt in het najaar op de markt.
(Bron Belga 072014)
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Aston Martin V12 Vantage S gaat bloot
De krachtigste Vantage krijgt nu ook een open
versie en wordt daarmee de snelste roadster uit de
merkgeschiedenis van Aston Martin.
In navolging van de V12 Vantage S Coupé krijgt nu
ook de dakloze variant de tot de 573 pk en 620 Nm
opgekittelde 6.0 V12 op de vooras. Dat is een flink
pak meer vermogen dan de 'gewone' V12 Vantage
die het moet stellen met 'slechts' 519 pk¿ Eigenaars van deze potente Aston hebben wellicht geen
haardroger meer nodig, want deze roadster gaat oerend hard: de sprint van 0 tot 100 km/u lukt in
4,1 sec. en top loopt op tot 323 km/u! Nieuw is de geautomatiseerde zevenbak die op zijn beurt
bijdraagt tot de denderende prestaties. Verder werd de techniek aangepast om de extra power te
kunnen slikken met aangepaste instellingen van het ESP, de adaptieve demping en de gasrespons, en
behoren ook koolstof-ceramische remmen tot de standaarduitrusting om het zaakje weer veilig tot
stilstand te brengen. Het buitengewone karakter van deze Aston komt eveneens tot uiting in de
afwerking waarbij overvloedig exotische materialen werden gebruikt, zoals koolstofvezel voor de
lamellen van het radiatorrooster en de diffusor. Het prijskaartje is nog niet bekend, maar het zal
wellicht even exclusief uitvallen als de verschijning van deze fraaie roadster. Afwachten maar tot de
eerste exemplaren opduiken op de kustboulevards van Nice, Miami of Knokke. (Belga)

Origineel Merk en model?
Zie ook pagina 21
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WALES 2014
Pascal dacht dat Toon weer jarig was maar werd ook zelf bij de neus genomen, wat hem zeer aangenaam
verraste
Steven heeft kleine panne gehad, maar nonkel Guido was in de buurt en heeft het opgelost
Peter stond ook effe aan de kant maar kon toch verder met een dynamo die iets minder bij laadt.
Na Calais heeft Peter toch de wagen aan de kant moeten zetten, dit was niet te voorzien, een nokkenasbout gebroken, waardoor de kleppen niet meer open gingen en telkens de nokkenas omhoog boog, zo op
3 poten verder rijden is om problemen vragen.
Het weer was over heel de tijd fantastisch, alleen de dag huiswaarts begon zeer nat.
De grootste verrassing vanalles was toch wel voor Robert en Linda, zij bleven een dag langer dan voorzien en wij dus ook, tot dusver wisten zij het.
Maar ’s morgens wisten ze nog niet dat ze opnieuw gingen trouwen en ‘s avonds waren ze dat ook.
Je kunt het maar bedenken, trouwkostuum, trouwkleed, bouquet, ceremoniemeester Erik R trouw auto,
hun wagen versierd met bord, opschrift, linten, blikjes, ’s middags gratis eten (niet gepland), ‘ s avonds
gratis upgrade in hotel (niet gepland) en dat allemaal omdat ze heel de dag de trouwkleding hebben
aangehouden.
’s Avonds misdienst met pastoor Toon, missionaris Albert, misdienaar Peter, familiefoto, weddingcake, je
kunt wel zeggen dat er eigenlijk niets ontbrak, het meeste lag natuurlijk opgeslagen in de vrachtwagen
van dienst.
Pascal zei altijd, het volgende hotel is wat minder, de volgende route is minder mooi, maar daar was dus
niets van waar, het was allemaal even prachtig, het was soms wel anders omdat de streek veranderde
maar alles was gewoon voortreffelijk.
Over het algemeen genomen is alles zeer goed verlopen en liep praktisch stipt
Pascal heeft weer voor een fantastische reis gezorgd maar ook Walter niet vergeten voor de vele uren die
hij in het roadboek c.q. gps route heeft gestoken, alsook dank aan Robert en Jef voor hun bijdrage.
Neem me niet kwalijk dat ik iets of iemand vergeten ben, maar ik heb het deze avond veel snel uit de duim
moeten zuigen om nog snel iets in het boekje te kunnen krijgen en het is nu 2 maand na datum.
Uit naam van alle deelnemers bedankt voor alles wat ons op een schaaltje is geleverd dit moet veel tijd
gevraagd hebben, je moet het maar willen doen.
Pascal en Crew
Thanks RV
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1 Ladiesrit TEDG
Een ideetje, ontstaan in de Ardèche, wordt plots realiteit in
Noeveren. Zondagochtend 14 september 2014, een vrolijk
geroezemoes in een zaaltje tussen de Boomse steenbakkerijen
maakt duidelijk dat 16 vrouwelijke chauffeurs met hun
copilotes gearriveerd zijn om de 1ste ladiesrit van TEDG te
starten! Slechts 1 persoon is bij machte om dit te overstijgen:
onze applausmeester Annemie die iedereen gauw even een
mega-applaus aanleert in ware TEDG-stijl om Walter voor het
roadbook te bedanken!
Een rallybord, speciaal ontworpen voor deze eerste ladiesrit,
wordt uitgedeeld. Dikke merci aan onze sponsors hiervoor: Albert
(zelfs present, waarvoor extra dank), Ronny en Steven.
Bij een stevig bord bacon & eggs wordt er vrolijk bijgebabbeld, 1
september is immers niet ver!
Rond de klok van 10 worden de motoren opgewarmd en
vertrekken 16 bolides richting Kasteel d’Ursel voor een eerste
gezamenlijke stop. In ware Engelse stijl komen we hier middenin
een fancy fair terecht: open monumentendag - kraampjes alom - met als kers op de taart, een eerste
prijs van open monumenten voor het kasteel. Zodra de gemotoriseerde en de ‘andere’ beauties op
de groepsfoto zijn vastgelegd door fotograaf van dienst – Steven - kan het kasteel bezocht worden.
Hier en daar wordt al een pre-aperitief in stijl genomen.
Zonder het gras nog te raken (!) wordt er vertrokken richting paviljoen De Notelaer, achter de hoek.
Bovenop het dak van het prachtige monumentje genieten we van het mooie uitzicht, inclusief de
aperobar en de mannen van dienst.
Mooi op tijd vertrekken we hier, richting picknick. Smakelijk uitgestald door het 4-koppig
mannenteam – Dave, Steven, Robert en Jef- onder de bomen op het pleintje voor de kerk van
Mariekerke. Zalig rustig, aan het water, in het zonnetje, genieten we van de lunch. Walter, master of
tripy, komt langs … op de fiets!
Een tweetal uur later, vertrekt de eerste auto en zet de laatste 40 km in. Druppelsgewijs komen we
aan op onze oorspronkelijke vertrekplaats. In zuiderse sfeer, bij een lekker glaasje, klinken we op
deze zonnige dag.
Met een liedje van Lou Reed in ons achterhoofd en een glimlach om de lippen, keren we tevreden
huiswaarts! Dank aan alle dames en tot volgend jaar!
Linda & Leen
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Beaulieu 2014
Hadden we het al eerder over de beurs der beurzen of het Mekka voor de oldtimerliefhebber in een eerdere uitgave,
onder welke noemer moeten we deze 48ste International Autojumble dan plaatsen?
6 en 7 september was het “weer” zo ver en zo goed dat we in T shirt konden rondwandelen over het immens groot
terrein. Meer dan 200 te koop aangeboden wagens, meer dan 2.000 standhouders, één stand met 24.189
miniatuurauto’s, neus tot staart goed voor 1,91 km lengte. Over de 38.000 bezoekers. Gelukkig of net niet, staat
nergens de oppervlakte of de lengte van de paden en wegen vermeld. Wij hebben er net 1 dag over gedaan om alle
openluchtpaden te doorlopen, zodat we op dag 2 de tent doorkruisten en de bestelde onderdelen konden ophalen
vooraleer na de middag terug te rijden. Uiteraard zijn we TEDG’ers tegengekomen, was er een stand van BBC en ook
een leuk hoekje op het kampeerterrein waar veel te beleven viel. Meer informatie alleen via de aanwezigen te
verkrijgen. Een zeldzame Mini 4 deurs gezien en een onbekende Triumph. Wat moet je nog meer vertellen als je de
foto’s kan bekijken.
PE
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New MGB roadster launched at show 26 June 2014
MG modernization company Frontline
Developments has launched a new model at
MG90. Termed the Abingdon Special, this car
differs from the previous LE50 in that it is
based around the shell of an MGB Roadster.
The car is fitted with a 2.5 litre four cylinder
engine which weighs just 89kg, and develops
304bhp and 242lb.ft of torque. Needless to
say, the Abingdon Special is quick. “0-60 is
achievable in under four seconds,” says
Frontline director Ed Brackley, “we’ve never
advertised an official top speed for our cars
because we run out of runway at
Bruntingthorpe, but it’s still pulling hard at 160mph. It’s geared to 205mph, but wind turbulence
would prevent it getting there. We think it’s considerably faster than the LE50 was.” The rear track is
18mm wider than a standard B, with 6x15” Dunlop wheels on the front and 7x15” Dunlop wheels on
the back.
MG aficionados will notice a number of differences between the Abingdon Special and a
conventional MGB roadster. Cosmetically, the rear wings have been deseamed, and the upper
bodywork behind the cabin has been extended forwards by 12 inches. There are no roof studs, the
roof locking using bars in the current fashion. The bonnet is new; steel on this prototype but
aluminium for the production cars, incorporating a bonnet bulge and an air vent. Digital Smiths
gauges and a modern Radiomobile allow the car to retain a period feel, whilst the electronic and
adjustable steering system ensures the car can be tailored to your taste.
The interior incorporates creature comforts such as a heated screen and seats, whilst the only
limitation as to colour combination is your imagination. The prototype features Aston Martin paint
and hides, with final trimmings in a Bentley hue. Though we’re sure there’ll be a red one with black
trim one day.
Production will be limited to just 25, and prices begin at £79,900. Luggage pack, satellite navigation
and Borrani wire wheels are the only optional extras.
Bron David
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Laatste nieuws en aankondigingen
Zoals al aangekondigd in de vorige edities van DRIVERS NEWS zullen alle mededelingen
van het bestuur, uitnodigingen tot evenementen en andere, voortaan enkel nog gebeuren via
dit clubblad, waardoor een kleine besparing gerealiseerd wordt op de werkingskosten. Tussendoor kan er nog een flash bericht komen, per mail, uitsluitend voor leden die hun mail
adres opgegeven hebben bij de secretaris.
Gelieve rekening te willen houden met de uiterste inzenddatum, namelijk tot 20 dagen voor
de verschijningsdatum (de verschijningsdata zelf vindt u vooraan deze DRIVERS NEWS).

Sponsoring
Heeft uw buurman het vorige week goed getroffen bij de paardenrennen of de lotto?
Mocht uw collega een mooie erfenis ontvangen?
Heeft uw garagist vorig jaar een aardige omzet gedraaid, niet in het minst aan uw auto?
Schenk deze mensen de mogelijkheid onze vereniging te sponsoren!
- per ½ blad, volledige jaargang:
€ 120,00
- volledig blad, volledige jaargang: € 240,00
- achterkant, volledige jaargang:
€ 260,00
Hierin zit natuurlijk ook de projectie tijdens de Antwerp Classic show en Dreamcar Mechelen vervat.
Andere vormen van sponsoring zijn steeds bespreekbaar met het bestuur.

Brandnew memberships
Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG-ers.
We do hope you will spend a prosperous time with us.
De Vis Rudy -TR 3
Van Cant Bob - TR6

Programma of uitnodigingen van niet TEDG organisaties
Zie ook:
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www.oldtimerweb.be en www.thesportscoupe.be

Wanneer

tot Omschrijving

04-okt-14

05-okt-14 Oldtimerbeurs

12-okt-14

Parel der Brabantse Kempen

09-nov-14

Oldtimerbeurs

11-nov-14

Herfstrit

20-dec-14
08-jan-15

Prijs pp

WAAR

Organisator

Malmedy

20 Keerbergen

John Lambrechts

Spa

25 2P

Peulis

Makhcc

21-dec-14 Dreamcar

Kortrijk Xpo

Dreamcar

11-jan-15 Interclassics

Maastricht

Mecc

Kalender TEDG
October 2014
- 7/10 praatavond
- 11/10 Peters nachtrit Peter Verbrugge
November 2014
- 4/11 praatavond
- 15/11 Quiz  Annemie en Paul
December 2014
- 2/12 praatavond
- 21/12 Kerststallentocht Min Gijselings
Januari 2015
- 6/01 praatavond
Februari 2015
- 3/02 praatavond + Algemene ledenvergadering

Te koop/gevraagd:
Gevraagd:
Te koop: MG TF RHD van 2003 te koop: info David
Niet Engelse maar origineel Italiaanse Ferrari 208 turbo, kleur metal grijs, met Belgische papieren en O plaat. info pauleveraert@skynet.be
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Toelating

België – Belgique

gesloten verpakking

PB

2520 Ranst

2520 Ranst

8/4925

8/4925

P003327
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