Driemaandelijks clubmagazine
Winter 2017–26e jaargang

The
English
Drivers
Guild

Drivers News Nr 105

Colofon
Voorzitter

David Smit
014 51 25 80 of 0477 45 86 73
voorzitter@tedg.be

Ondervoorzitter

Pascal Quirynen
03 633 23 32
ondervoorzitter@tedg.be

Ledenadministratie Secretaris
Gijselings Min
03 440 43 76 of 0478 26 65 57
secretariaat@tedg.be

Penningmeester

Michielsen Lief
penningmeester@tedg.be

Evenementencoördinator &
Beursverantwoordelijke
Peter Verbrugge
0478 41 39 01 of
03 297 07 58 (na 20.00 uur)
evenementen@tedg.be

Redactie

Steven Meeussen
0475 49 21 12
redactie@tedg.be

Webmaster

Steven Meeussen
0475 49 21 12
redactie@tedg.be

Verantwoordelijke clubshop
Gijselings Min
03 440 43 76 of 0478 26 65 57
shop@tedg.be

Lidgelden

Jaarlijks lidgeld
binnenlands leden
buitenlandse leden
Eénmalige bijdrage voor nieuwe leden
Vernieuwen inactief lid
Lid worden tussen 1 januari en 30 juni
Lid worden tussen 1 juli en 30 september
Lid worden na 1 oktober

Clublokaal

€ 40.00
€ 40.00
€ 12.50
€ 5.00
100%
50%
100%(*)

(*) inclusief volgend jaar

Afspanning Den Moor
Moorstraat 8
2520 Broechem
www.denmoor.be
03/485.76.80

Maandelijkse Praatavond

1e dinsdag van de maand om 20.30 in “Afspanning Den
Moor” te Broechem

Financiële rekening club
KBC: BE17 7370 2965 0721

Website

www.tedg.be

Erkenning

Aangesloten bij de Belgische Federatie voor Oude
Voertuigen
(BFOV) onder nummer 183

www.tedg.bewww.tedg.be
| DriversNews105
| DriversNews105
| 3
| 2

Drivers News

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
Beste Tedgers,
Een nieuw jaar, een nieuwe wind. Onze
voorzitter blijkt nu toch echt wel aan zijn
laatste 2 maanden begonnen te zijn. Ik ben
wel eens benieuwd wie van hem de fakkel
gaat overnemen na de ALV in februari.
Voor mij zit deze job er na dit boekje ook
op. Na mijn vorige passage heb ik dit met
plezier weer op mij genomen na het plotse
ontslag van Paul, maar nu blijkt dat mijn
gezondheid er niet bepaald op vooruit
aan’t gaan is en ik nog steeds in een drukke winkel zit (was trouwens de oorzaak van
mijn eerste ontslag) merk ik toch dat ik dit
niet met de inzet kan doen die jullie geliefde clubblad verdient. Daarom geef ik
op de ALV de fakkel over zodat jullie clubblad kan blijven bestaan en er leuke berichtjes blijven
komen om op de koude winteravonden gezellig voor het haardvuur te lezen. Ikzelf beperk mij
voorlopig enkel nog tot het rijden van de prachtige clubritten in mijn ‘nieuwe’ Healey die, al zeg
ik het zelf, er best mag wezen.
In het vorige boekje hebben jullie al kennis kunnen maken met onze perikkelen in Lake District
(de ‘doop’ voor mijn AH-100-ke), in deze uitgave kunnen jullie genieten van deel 2. Vergeet ook
niet in te schrijven voor de Drivers Dinner he. Die heeft dit jaar een nieuwe locatie gekregen:
zaal Middelheem in Brasschaat. De datum die je al in je agenda dient aan te kruisen = 11/2.
Dit jaar valt Pasen iets later (16 april), dus hopelijk is het dit jaar al een leuke lentedag om de
opener van ons seizoen te rijden.
Ik kijk alvast uit naar de leuke ritjes in AH-100 en hopelijk kom ik daar velen van jullie tegen!
Tot vroems,
Steven
PS : en vergeet niet dat je nog steeds je pet-fles dopjes kan afgeven aan Dave Roelandt
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2016 is ondertussen al weer verleden tijd en 2017 staat al te blinken. Hoogste tijd dus weeral om
de nodige mensen te bedanken.
Allereerst wil ik de trouwe sponsors van ons clubke bedanken, zonder hun jarenlange steun zou
ons clubke er niet uitzien zoals het nu is.
Ook het voltallige bestuur mag ook wel eens in de bloemetjes gezet worden. Zij steken hier toch
maar jaar in jaar uit de nodige vrije tijd in en doen dit volledig vrijwillig.
Ook nen dikke merci aan allen die het afgelopen jaar artikeltjes en foto’s hebben aangebracht.
Dankzij jullie kan ik en de toekomstige redactie steeds een leuk blad voor jullie samenstellen.
Een nieuw jaar wil ook steeds zeggen dat er (spijtig genoeg) lidgelden dienen geind te worden.
Maak Lief dit jaar het leven wat makkelijker en zorg ervoor dat jullie allemaal tijdig het lidgeld
overmaken en zet bij de overschrijving duidelijk jullie lidnummer bij.
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Drivers Dinner
Ons nieuw programma voor 2017 staat alweer te schitteren op onze website en zoals jullie
weten, beginnen we het nieuwe seizoen altijd met onze vertrouwde Dinner....... maar
deze keer verhuizen we onze locatie naar Brasschaat in zaal Het Middelheem
Stanny zorgt er ook dit jaar weer voor dat we van de nodige drank
en voortreffelijk eten worden voorzien.........

De zaal ‘Het Middelheem’

Bredabaan 425

2930 Brasschaat (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
Italiaanse 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 2017

Om organisatorische redenen sluiten de inschrijvingen op 5 februari 2017.
Info: Bernadette: 0473 47 08 94
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Wisjedatjes

van den Benny

Misschien hebben er onder jullie ooit al “plexy”
proberen te zagen…

Een tijdje geleden dacht ik hieraan terug, toen ik
“mister Ed” zag sukkelen en een plexy koepel van een
Messersmith naar de “vaantjes” helpen.
Het kan zonder veel problemen, je moet alleen weten
hoe!
Je neemt een (cirkel)zaagblad, van de generatie vóór
er “widia” zagen waren.
Deze laatste zijn die met HM (hard metaal) blokjes als
tanden, die dus NIET.
Het gaat om CV-zagen, liefst met een redelijke
hoeveelheid tanden, bvb. doormeter 150 mm. met 60
tanden.
Ik gebruik liefst een kleinere doormeter (120 mm.)
en heb zo’n zaagje gemonteerd op mijn haakse
slijper. Belangrijk is dat je dit zaagje monteert met
de tanden negatief, d.w.z. averechts t.o.v. de normale
draairichting voor het zagen van hout of metaal!
De tanden moeten snijden i.p.v. hakken!
Ik heb dit in de loop van de jaren meermaals gedaan,
van dunne plexy golfplaatjes tot 6 mm. dikke plaat
en het snijd erdoor als boter, met nagenoeg geen
“braam”.

Voor sommigen is een groot
gat doormeter 13 maar dat
kan ook perfect 40 mm. of
meer zijn.
Dat laatste kan natuurlijk niet
met een handboormachine,
maar wel met een
kolomboormachine. Het is
altijd aan te bevelen om de
platen of te boren stukken
goed te “klemmen”. Eens
bepaald waar het gat moet
komen, leg je een doek (vod)
hierover en boren maar.
Vanzelfsprekend tegen niet te
hoge snelheid! De vod zal zich
rond de boorsnede wikkelen
en daardoor beletten dat deze
“hapt”. Diegenen die dit ooit
probeerden, zullen weten wat
dat “happen” inhoud!
Met een kleine (normale)
aanzet, zal de boor zich door
de plaat snijden, met als
resultaat een mooie ronde
opening!

Als je platen moet snijden, kan je misschien best de
CV-zaag op een tafelzaagmachine monteren, dat
is stabieler en makkelijker om tegen een “guide” te
werken! Merk op dat ik zeg snijden i.p.v. zagen! Als je
het probeert, begrijp je wat ik bedoel!

Dit zijn geen tips van tante
Kaat, maar mogelijk toch
nuttig en bruikbaar.

Voor meer info hierover ….Benny.

Benny.

Een 2 de tip om in één keer grote gaten te boren in
dunne metaalplaat!
9 | DriversNews105| www.tedg.be

Succes ermee.

Veren
Overhalen ophanging : wees
gewaarschuwd !!
Het was me al langer opgevallen
dat mijn Bentley iets lager op
de baan lag, dan de meeste
andere S-types. 60 jaar geleden
zou, aldus de workshop manual,
de wagen vooraan 10 cm en
achteraan zelfs 12 cm hoger
gestaan hebben . Hier moest
dus iets aan gebeuren. Eens
de beslissing genomen om alles
onder handen te nemen is er
geen weg terug meer.

Spiraal veren vooraan:
De spiraal veren vooraan zijn
volgens de workshop
manual eenvoudig
te vervangen.
Gewoon even
met een speciaal
gereedschap
de spiraalveer
gecontroleerd
laten ontspannen
en de nieuwe veer
opnieuw monteren
en aanspannen. Het
enigste probleempje
is dat het specifiek
gereedschap nergens te
verkrijgen of te ontlenen valt.

Dus even
nadenken en
de bouten
van de
ondersteunende veerschelp één voor één vervangen door
een draadstang M8 van 60cm en vervolgens gecontroleerd
laten ontspannen.
Deze methode is heel eenvoudig en vraagt enkel wat
tijd en geduld om de bouten de 60cm naar omlaag te
sleutelen. Maar wees bewust van de krachten: af en toe
zette de veer zich met een sprong en kon je de trekkracht
in de draadstang aanhoren. Na de demontage is het de
moment om ook de andere onderdelen van de ophanging
na te kijken en wat blijkt: de linkse ophanging
heeft onderaan 0.5 cm speling. Dat klopt dus
niet en zou heel gevaarlijk kunnen worden. Dus
weerom verder demonteren tot.. . inderdaad, alles
eronderuit ligt. De uiteindelijke oorzaak blijkt
dat iemand ooit vet in de oliesmering van de
ophanging heeft gespoten. Als het vet met de tijd
hard wordt, smeert het niet meer, met schade en
veel te veel speling tot gevolg. Ik had dus geen
andere keus dan de gehele draagas (“bearing
bloc” en “Fulcrim pin”) te vervangen.
Bladveren achteraan:
Ook hier voorziet de manual enkele eenvoudige
handelingen om de bladveer te demonteren mits gebruik
van een speciaal gereedschap. Dito beschikbaarheid van
het gereedschap verplicht me weer om iets anders te
bedenken. Het nadeel
is dat de bladveren
enkel kunnen
gedemonteerd
worden als ze onder
spanning staan
en blijven. Met
behulp van een
ondersteuning in
het midden van
de bladveer en
spanriemen aan
het uiteinde ervan,
kan de spanning
ontlast worden.
Tijdens het proces horen we weerom die verontruste
www.tedg.be
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metalen geluiden door het zetten van het metaal. Het is
duidelijk, dit is een gevaarlijk operatie en het opnieuw
monteren ervan zal enkel lukken met het speciale
gereedschap. Gelukkig stelde een engels vriend, die
net ook zijn
bladveren
vernieuwd
had, voor
om ons het
gereedschap
te maken.
Voor het opnieuw
opspannen van
bladveren heb
ik slechts drie
adresjes gevonden
in België die dit
nog kunnen (te
Luik, Hoboken en Zottegem). Dit is duidelijk een uitstervende
stiel, waar met ouderwets gereedschap en een echte smitse
nog de gevraagde voorspanning kan ingebracht worden. Een
heel leerrijk bedrijfsbezoekje was dat !! Ook hier is het de
moment om na
de verwijderde
bladveren
alles grondig
na te kijken.
De achterste
schokdempers,
benzinefilter,
lederen
beschermhoezen
en de
chassisbalken
(met een weinig
laswerk) worden grondig opgekuist en opnieuw geschilderd,
alle rubbers worden tevens vervangen. Ik had nu graag
geschreven dat het monteren van bladveren eenvoudig was,
maar het draait allemaal anders uit. Tussen de 9 bladen
dient grafietvet te zitten, door dit vettig jobke schuiven de
bladen naar alle kanten zodat het inspannen
in het speciaal gereedschap niet van een leien
dakje verloopt. Dit was lastig, maar niet zo
problematisch als het volgende: In de nieuwe
bladveren zit veel meer voorspanning dan ervoor
en tijdens het opspannen plooide de vierkante
koker van het speciale gereedschap. Man, man
met wat voor krachten werken we hier? Met de
hulp van een vriend hebben we een verstevigde
versie moeten maken, het nadeel hiervan is dat
het wat zwaar wordt om alleen te hanteren. Dit is
minstens een 2 mans job !! Enfin, na heel wat trek
en sleurwerk krijgen we de bladveren opnieuw
verbonden met het chassis en de achteras. Nu de
11 | DriversNews105| www.tedg.be

andere kant nog, waarbij tevens
de uitlijning van de achteras
mee gepaard gaat. Hiervoor
waren we met zijn drieën. Oef,
een lastige klus geklaard. Het
eindresultaat is verbluffend.
De wagen staat opnieuw statig
op zijn wielen, zoals het een
Bentley hoort.
Wat heb ik geleerd: 1)De energie
opgeslagen in de veren zijn
gigantisch, wees voorzichtig
en kijk alles 2 keer na voor je
iets losmaakt!! 2) “attention
to detail”:op de lederen
beschermhoes van de bladveer
zit een koperen plaatje met
daarin handmatig alle gegevens
ingeslagen van serienr tot
gemeten voorspanning. Geen
kat die het onderaan de wagen
kan bewonderen, maar wel leuk
als je weet dat het originele
plakaatje nog aanwezig is.
PS: ben je van plan je bladveren
ook te overhalen, mijn speciale
gereedschap staat ter uwer
beschikking.
Marc Leeman

Website - redactie

Onze website is ondertussen al weer een jaartje ouder geworden en zou
wel eens een opfrisbeurt kunnen gebruiken. Na zelf er al 2 voor ons clubke
ineengebokst te hebben is het tijd om de fakkel over te geven.
Is er iemand in de TEDG die vertrouwd is met .php om de huidige website
te upgraden? Of zijn er vrijwilligers die een nieuwe website ineen willen steken in .php, Drupal, Wordpress of Joomla (dit zijn de CMS-en die
ondersteund worden door de provider)? Laat mij of iemand van het bestuur dat dan weten.
Ons clubke is dan wel een old-timer vereniging, maar mag niet in het verleden blijven steken he. Als Peter Verbrugge al met een PC overweg kan,
dan moeten we zeker zorgen dat we in het digitale tijdperk meekunnen :)
Ik heb ondertussen al sinds 2009 met veel plezier de taak van webmaster en redacteur op mij genomen, maar zoals sommigen onder jullie wel
weten zit ik met een (gelukkig) redelijk drukke zaak en is mijn gezondheid
het af en toe aan’t laten afweten, dus heb ik de beslissing genomen om
enkele van mijn bezigheden (en dat zijn er veel hoor, volgens Anke zelfs
te veel :)) opzij te schuiven, maar geen paniek; jullie zijn nog niet van mij
vanaf hoor. Ik ga nog steeds met veel plezien met mijnen AH-100 de ritjes
die jullie zo prachtig ineen steken blijven meerijden. De cava-stops onderweg wil ik voor geen geld ter wereld missen...hihi...
Ik heb niet voor niets 7 jaar gewacht op mijnen Healey hé. En met dank
aan Eric Rönne is het een prachtexemplaar geworden waar ik toch redelijk
trots op ben.
Ik ben er in 2014 al eens een jaartje tussenuit geweest, maar met het ineensteken van het jubileumboek is het ‘gewoon’ boekje er ook terug bijgekomen. Ondertussen heb ik er na de onderbreking toch weeral de nodige
gemaakt die hopelijk in de smaak vielen bij jullie.
Ik zou hier dan ook graag nog even van de gelegenheid gebruik willen
maken om iedereen die artikeltjes ingestuurd heeft van harte te willen
bedanken en hopelijk blijven jullie dat ook doen voor mijn opvolger(s).
Tot ergens op ‘s Vlaamsche wegen (of er net naast met een glaasje CAVA),
Steven
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Huis Baeyens Presents : DJ stEmE

De beste keuze voor al uw 35+ party’s:
disco, 80’s, of 90’s muziek,
ambiance of gewoon een ouderwetse fuif
van Borsato tot Metallica……
U zoekt een DJ met ervaring,
voor uw feest op maat!
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Lake district (FRIESLAND)
18/07/2016

’s morgens wakker
geworden op de boot
om ’s avonds in de cel te
belanden.
Voor ons het lekkere
ontbijt om 7.00h dan
is het nog een beetje
rustig, voor
de anderen
vanaf 7.30h wij
zaten hen dan
op te wachten
in de hal om
goedemorgen te
wensen enkelen
gingen voor of na
het ontbijt nog

versnellingspook moesten
kruipen om in te stappen waar
niet iedereen mee gediend was,
nietwaar Lief? Maar ja zoals je
waarschijnlijk al gelezen hebt
zijn we met de Sunbeam 90
(lees ruime wagen) vertrokken
en zijn we met een MG F ( lees
wat krappere ) terug moeten

keren. Bij
het verlaten
van de boot
moest ik daar
toch ook wel
rekening
mee houden

even de shop binnen
om nog wat aankopen
te doen.
De aankomst was
omstreeks 9.30h in
Ijmuiden dus werden
we opgeroepen om
ons naar de wagens te
begeven, deze stonden
over het algemeen
redelijk kort tegen de
wand geparkeerd zodat
over het algemeen
de bijrijders over de

aangezien de bodemvrijheid
flink wat minder was. Na de ID
controle werd er nog op elkaar
gewacht om afscheid te nemen,
want Pascal, Walter, Walter, Eric

DW, Peter reden daarna recht
naar huis, Erik DB hadden we in
the UK al uitgezwaaid, zij bleven
er nog enkele dagen.
Met de Guido op kop heeft hij ons
een rondje haven gegeven met
al die werken daar. Op gegeven
moment zaten we vast en
moesten ze terug draaien, Guido
en de rest stonden voor
het rode licht en deed
teken waar ik heen
moest zodat ik niet
dat onnodige stuk
moest rijden, dus ik
de slalom gemaakt ,
brug over, weer slalom
maken, en wachten
op hen. Zitten we daar
aan de andere kant
van het water en wat
gebeurd er? De brug
achter mijn rug gaat
open en niet meer dicht, dus
Guido met zijn gevolg moesten
weer rechtsomkeer maken,
hebben we maar een tijdje
parallel gereden om wat verder
toch weer samen te komen.
In Zaanstad hebben we halt
gehouden en
een terrasje
genomen bij ’t
HEERENHUIS.
Hier nam onze
Toon een EX
PRES SO, het
moest eigenlijk
een EXPRESSO
zijn ( kopje koffie
omgestoten)
anderen namen
hier een lekker
Belgisch biertje (
Duvel, De Koninck, Brugse Zot)
We hadden al flink wat mooie
vlakke stukken gezien met
waterkanaaltjes en dijken, maar
het werd steeds mooier.
www.tedg.be
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Dan nog de lange Ijselmeer Dijk,
waarna we in Volendam gingen
eten in een haventje waar de
bootjes praktisch aan het terras
aanmeerden.
Vanwege het warme weer waren
er verschillende die er een korte
broek kochten, waaronder Toon,
Leen…… want velen onder ons
hadden niet voorzien dat het zo
heet werd.
Daarna werd de geplande weg
wat ingekort richting Koudum
omdat er omstreeks 4.00h
afgesproken was met Ron en
Pauline. Aangezien wij toen nog
al rijdend van de natuur aan het

genieten waren en pas tegen
5.00h arriveerden hadden Ron
en Pauline de buurt al aan het

verkennen geweest en wisten
ons dus al te vertellen waar we
goed konden gaan eten.
We werden bij de B&B
PERRUQUE goed onthaald maar
werden na inschrijving wel direct
11 | DriversNews105| www.tedg.be

in de cel gestopt. Ja je leest het
goed we moesten met z’n allen
de cel in.
De B&B was een voormalig
politiekantoor met flink wat
cellen en dat kon je nog goed
aan de buitenkant van de
kamers zien, de binnenkant was
zeer netjes en comfortabel.
De eigenaars hadden alles zelf
verbouwd.
’s Avonds
zijn we
gaan eten
op de
Camping
in ’t

hielden alles bij elkaar en de
schommel zorgde ervoor dat hij
niet verder naar achter kon dus er
kon nog veilig gereden worden al
was het iets minder confortabel
vanwege het geluid soms.

Schippershùs waar ook veel
schùten aanlegden, hier hebben
we heel het terras verbouwd.
Voor de verandering is deze
keer Erik hier verjaard ( was een
idee van Toon) maar zodra ze
met de sprankelende sterretjes
op het ijs afkwamen viel zijne
cent direkt natuurlijk want hij
had het deze keer niet besteld.
Hij nam natuurlijk gelijk de
gelegenheid om het jonge
dienstmeisje te kussen, dat
had ze nu ook weer niet
verwacht.
Robert voelde zich niet zo
in zijn nopjes, hij zat met
een bladveer in zijn maag.
Vermoedelijk
was deze
gebroken. Bij
aankomst
aan de B&B
heeft Erik nog
even het wiel
eraf getrokken en
gekeken, inderdaad
bladveer gebroken,
maar de stroppen
en de klemmen

slapen.
De warmte kruipt er echt wel in,
na enkele dagen waren we in ons
lichaam helemaal gaar gekookt.

Daarna werd er nog wat
nagepraat op het terras en droop
iedereen langzaam af om te gaan

Het was weer een geslaagde dag.
Ronny

19/07/2016
Wat hebben we gedaan:
-half 9 een lekker
ontbijt bij Janny
en Nico met
pannenkoekjes
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FRIESLAND
-half 10 een deel van
de Elfstedentocht
gedaan met onze
karretjes
-10 uur 45 een
terrasje in
Bolsward
-11 uur 45
middageten
in
Leeuwarden
-15 uur 30
terrasje in
Sloten
-19 uur 30
lekker gaan
eten bij Wim
Postma in ’t

stasjonskofjehùs
te Molkwerum
-nog lekker een terrasje in b&b en
gaan slapen
Wat hebben we gezien:
-mooie gezellige
steden met veel
water en boten
, bijna elk huis
heeft zijn eigen
boot
- veel water , veel
weiden , veel
koeien , veel
schapen

-mooie boerderijen
die eigenaardige
daken hebben
, namelijk het
dak van het
woongedeelte is
meestal in
donkere pannen
en het verdere
gedeelte in rode
pannen of stro
dit gedeelte van
de boerderij
doet dienst voor
het hooi of vee .
Men zegt zwarte
dakpannen voor
het water van de
bewoners en rode
dakpannen voor

water voor het vee
zijn .

en
enkele
dames
gaan

shoppen zijn) , Harlingen ,
Franeker , Leeuwarden (waar we
gegeten hebben uit de zon want
het was veel te warm en Robert
de uitleg gaf over de schuine
kerktoren de Oldehove ) dan
terug richting b&b langs Sneek ,
Ijst en Sloten .
De Oldehove : Jacob van Aaken
ontwierp een plan voor een kerk
400 voet hoog in 1529, toen
die 10 meter hoog was begon
die te verzakken en
ging men daarop recht
bouwen en hij verzakte
nog meer weer ging
men na 80 meter terug
recht bouwen maar hij
verzakte weer , men is
dan gestopt met bouwen
en de kerk is er nooit
gekomen alleen een
onafgewerkte toren van
38 meter hoog;
‘S avonds had
Janny een tafel
gereserveerd in
het restaurant

We zijn
vertrokken
in Koudum ,
daarna onze
eerste stad
Stavoren dan
Hindeloopen
, Workum ,
Bolsward (waar
we een terrasje
hebben gedaan
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bij Wim en daar
gingen we dan
heen. We kregen
een rondleiding
in de keuken en
mochten de chef
helpen , wat Toon
dan ook gedaan
heeft.
Na een lekker
aperitief op het
terras gingen
we aan tafel en

Wim toverde
verschillende
lekkere
voorgerechten op
tafel die gingen
rond (carpaccio ,
meloen met ham
, kippenblokjes
, scampi ,
geitenkaas ,
mozzarella en
meloenblokjes
) daarna het
hoofdgerecht (

scharretjes ,
zalmforel en
sappige steak
) met groentjes
en gebakken
aardappeltjes .
Toen kwam het
dessert zoals
ijs en fruit en
…… Maar toen
kwam Wim met
schlagermuziek
en een micro en
het feest begon .
Albert heeft een
prachtig concert
gegeven van

meezingers en wij
maar wiegen van
links naar rechts
, Toon en Arianne
hebben zelfs
gedanst .
Het was DE avond
van het verlof ,
maar ja aan alle
mooie liedjes
komt een eind
11 | DriversNews105| www.tedg.be

en moesten we
naar huis . dan
nog maar wat
bijgepraat op
het terras van
de b&b en gaan
slapen .
Linda

20/07/2106
Woensdag stond Giethoorn,
het Venetië van het Noorden,
op het programma, varen in

fluisterbootjes. Velen zullen
nog wel weten wat dat kan
betekenen. We moesten helaas
afscheid nemen van Guy, Vera,
Annemie en Eric. De hitte
betekende voor Guy het einde
van een mooie reis. Annemie er
Eric moesten eerder weg voor
hun dochter die op vakantie
ging. In Giethoorn aangekomen
namen we eerst een koffietje
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FRIESLAND
en verdeelden wij ons over drie
fluisterbootjes. Natuurlijk gingen
er ook de nodige versnaperingen
mee. Al varend door de grachtjes,
langs de mooie huizen begon
de stemming
langzaam al te
stijgen. Ronny
wilde wel een
eend vangen om
mee te nemen,
maar de eenden
waren slimmer
en lieten zich
niet vangen.
Inmiddels waren
de flesjes en
blikjes leeg en
in een van de
bootjes werden op slinkse wijze
gaatjes in de doppen geprikt
waardoor er heuse waterpistolen
werden gemaakt. De andere
bootjes werden als doelwit
gekozen. Van die kant werd
direct de tegenaanval gekozen
waardoor er een watergevecht
ontstond waar bijna niemand
ongeschonden uit kwam. Vooral
Ariane en Robert moesten het
ontgelden. Voor Robert jammer
maar Ariane, samen met Ann,
verdiende wel een tegenaanval. Na
het boottochtje werden er diverse
kledingstukken uitgetrokken en te
drogen gehangen. Broeken, shirts,

Bh’s etc. terwijl
wij genoten van
een lekkere lunch.
Opgedroogd en
aangekleed stapten
wij weer in onze
bolides richting
de B & B voor een
rustpauze alvorens
aan te schuiven aan
een BBQ geregeld
door onze gast heer
en vrouw van B & B
Perruque in Koudum. Tijdens het
natafelen komen er altijd verhalen
boven. Deze wilden wij u niet
onthouden. Robert had geld uit

portemonnee en ja daar was
de pas. Met het schaamrood
op zijn kaken bood hij de
monteur zijn excuses aan.
Na een heel gezellige avond
zijn we de spullen gaan
inpakken om op donderdag
tijdig te kunnen vertrekken.
Daarna werd het stil in de B &
B…………………………….
PAULINE en Ron

de pinautomaat gehaald maar zijn
pinpas was verdwenen. Gelukkig
was er een monteur in de buurt en
die wilde wel even kijken waar de
pas gebleven was. Drie pogingen
leverden niets
op. Toen de
monteur zowat
het gehele
apparaat
gesloopt had
ging er bij
Robert een
lichtje op,
misschien zat
zijn pinpas
WEL in zijn
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FACEBOOK

Tedg kon niet achterblijven op de rest van de wereld, dus sinds kort zijn wij ook terug te vinden op
facebook. Vermits het onderhoud van onze foto-pagina op de website momenteel iets te veel van mijn tijd
vergt denk ik dat we best op deze facebook-pagina onze foto’s kunnen verzamelen.
Het is een gesloten groep, dus buitenstaanders kunnen er niet aan. Dit houdt dus ook in dat je om de
pagina te kunnen bezoeken ‘lid’ moet maken van de pagina. Van zodra je lidmaatschap goedgekeurd is kan
je dan vrij berichtjes posten die enkel de andere leden van de groep kunnen lezen.
Om ons te vinden ga je naar :
facebook.com/groups/tedg.be en klik je op ‘lid worden’ in de banner.
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Ook wij wensen u
Prettige Feesten en een Gelukkig 2017 !
Een jaar van veiligheid en goede gezondheid

DE HERT & QUIRYNEN B.V.B.A
Verzekeringsmakelaars sinds 1893
FSMA 68070
Hoogboomsteenweg 280
B-2950 Kapellen
Tel.: 03 633 23 32
E-mail: info@dehq.be www.dehert-quirynen.be
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Uw vakman in herstellen
en vervangen van autoruiten

Maak de logische
keuze voor
Autoglass Clinic
Onze hoogwaardige
service ook in het
buitenland met EAVAA!
www.eavaa.be

Ook mobiele service

Repareren als het kan
Erkend door verzekering en leasing
Levenslange garantie
24/7 service
Wagenparkinspecties
Eerlijke prijzen
Ook tinten en blinderen van autoruiten

Maak een afspraak online of bel 070 233 234
www.autoglassclinic.be

31081502_AC_Fleet_174x115_NL.indd 1

31/08/15 16:08

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
www.picturevehicles.be
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Catching fire since 1994
VERO DESIGN nv

|

Zagerijstraat 23
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|

2960 Sint-Job-in’t-Goor

|

T +32 (0)3 385 06 91

|

www.verodesign.net

Rolls Royce

Kennismaking met het Rolls-Royce gamma 2016: Catch The
Spirit Tour
Vrij onverwacht mocht ik een uitnodiging ontvangen voor
een kennismaking met het Rolls-Royce gamma. We werden
ontvangen op het kasteel Van Loppem , waar koning Albert
I en King George V elkaar ontmoet hebben. Ondertussen is
het kasteel omgetoverd als museum en kan voor speciale
gelegenheden gehuurd worden.
Bij aankomst stonden de 4 wagens mooi opgelijnd: Ghost
II, Phantom drophead coupe, Wraith en de nieuwe Dawn.
Telkens was een begeleider van Goodwood aanwezig om

je alle details van voertuigen uit te leggen. Door de vele
genodigden zou het niet mogelijk zijn om alle wagens te
testen, maar de Phantom drophead als topmodel uit het
gamma lijkt me de moeite om mee te beginnen.
Het starten van de Phantom is al bizar, geen
trilling of geluid laat je merken dat de motor
draait. Enkel de naald van de toerenteller meld
je dat de wagen paraat is. Zijdenzacht glijden
we richting de smalle brug van het kasteel. De
begeleider merkt dat ik wat zenuwachtig wordt
voor het smalle bruggetje, maar wijst op een
handig instrumentje. Met een knopje kan je de
zes camera’s bedienen van de wagen. 2 van voor,
2 van achter en 2 onderaan de reuzespiegels aan
de deuren. Alles wordt ineens kinderspel. Je kan
manoeuvreren op de centimeter precies !! Eens
op de openbare weg, wordt je pas bewust van de
grote van het voertuig. Je zit in de convertible
haast op de zelfde hoogte als een Range Rover,

de breedte lijkt (en is ook) immens. De
aankleding en afwerking van de wagen
zijn subliem. Alle kleinste details zitten
net goed. Dit alles geeft je een andere
rijervaring dan in eender welke wagen.
Het vermogen van 460pk is gigantisch
en is volledig op het koppel van 720Nm
afgestemd. Het koppel is zo groot dat
zelfs bij een Kick-down geen motorgeluid
te bespeuren is. Door de zachte vering
(waftability aldus Rolls-Royce) is dit geen
sportwagen noch GT, maar het geeft me
zo’n inwendige rust dat ik geen behoefte
heb om alles uit de kan te halen. Het is
genieten van punt A tot punt B. Kasseien
of asfalt, het maakt de Phantom niet
veel uit. Alles wordt zonder morren
opgevangen zodat de bestuurder van
de wind in de haren en het landschap
kan genieten. Zoals vele leuke dingen
in het leven, zit de testrit er veel te snel
op. Dankzij de 6 camera’s parkeer ik hem
met alle vertrouwen perfect tussen de
andere voertuigen. Maar weerom het
zelfde probleem bij het uitstappen. De
motor is zo geruisloos dat ik hem vergat
stil te leggen. Toch even nakijken of er
wel een motor aanwezig is. Met het oor
bij de radiator kon ik hem eindelijk horen.
Als toemaatje overhandigt de begeleider
een USB-stickje met hierop het volledige
filmpje van de testrit. Leuk souvenir.
We bekomen van de eerste testrit en
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wandelen door het kasteelpark
, versnaperingen en frisdrank
zijn op niveau van het merk. Nu
nog even de volgende wagen
uitkiezen. Hm…, doe de Wraith
maar.
De Wraith is een totaal andere
wagen. De coupe oogt veel
sportiever en is bedoeld om een
ander soort klanten aan te trekken
dan in het verleden gangbaar
was. Het zou de concurrent van
de Bentley continental kunnen
zijn. Ook achteraan de coupé heb
je hoofdruimte en beenruimte te
over. Het vermogen van de 6.5
liter V12 motor bedraagt 640pk
met een koppel van 870Nm. Het
instappen gaat dankzij de “suicide
doors” even comfortabel als bij
de Phantom. De kleuren van het
interieur bevallen me niet echt,

maar de begeleider maakt er mij attent op
dat er meer dan 3500 combinaties mogelijk
zijn en waarschijnlijk mijn smaak er ook
tussen zit. De wagen is harder afgeveerd dan
de Phantom maar toch nog heel comfortabel.
De coupe zit net als de Phantom hoog boven
het wegdek en je hebt een prima zicht van
het verkeer. Ondanks het leeggewicht van
2.5 ton is de wagen snel, heel snel (volgens de
boekjes in 4 sec naar 100km/h)maar blijft in
alle comfort en rust beheersbaar te besturen.
Toen ik de begeleider er attent op maakte dat
ik toch ook eens de motor wou horen brullen,
toonde hij mij het knopje van de sportstand. Plots reed ik in een ander wagen. De
vering is een pak stugger, het motorgeluid

neemt de boventoon en de versnellingsbak schakelt pas 2000tr
later naar de volgende versnelling. Ja, nu rijd ik met een echte
sportwagen rond. Om u een idee te geven: onderaan de oprit van
de autostrade reed ik 30km/h en 150 meter verder werd 160km/h
afgelezen. Elk inhaal maneuver wordt hierbij
kinderspel. Jongens, jongens wat een
droomwagen is dit ! Mijn 40 minuten met de
Wraith zijn weerom veel te snel voorbij. Maar
deze 40 minuten gaven me wel evenveel
minuten kippenvel.
Dank aan Rolls-Royce Motor Cars Brussels
Marc Leeman
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Mediterranee

Het is niet de bedoeling om hier
verslag te doen van de hele trip, maar
jullie zien wel wat het geworden is.
Tenminste als je de moeite doet om
dit (tot het eind) door te worstelen.

inschrijvinglijst bekijkt van de
wagens, zul je merken dat er een
aantal met een heeeel andere
wagen aan het vertrek kwamen.

Vrijdag 2 sept. afgesproken met Ron
en Pauline, om samen naar Rugy te

Waaronder ondergetekende!

rijden.
Toen we daar aankwamen bleken
er reeds veel van de deelnemers
aanwezig te zijn.
Er was ook al een vervangwagen
(VAB) = geen old timer. Blijkbaar
iemand die zelfs de startplaats niet
gehaald heeft, maar gelukkig met een
vervangwagen de trip heeft kunnen
meedoen. Later hebben we kennis
gemaakt en bleek dat Filip en zijn
vrouwtje, met hun P 1800 (Volvo) een
geblokkeerde handrem hadden. Het
bleek achteraf de overdrive te zijn!
Dat dit niet de laatste pech en
vervangwagen zou zijn hebben we
geweten.

We hebben schitterende warme
dagen gehad, maar ook één erg
“natte”, waarbij het nagenoeg
van s’morgens tot s’avonds
regende. Ik denk dat iedereen
wel “content” was, toen we bij
het Interlaken hotel ( in mist
gehuld!) aankwamen!
De hotels waar we logeerden
waren top. Bij de ene lag die top
wel wat hoger dan bij de andere.
Ik geef even een voorbeeld: Er
was eens (nee, dit wordt geen
sprookje al leek het er soms
wel op) eentje waar je het bed
moest gaan zoeken, bleek een
trap naar beneden te zijn in een
groot appartement, met keuken,
terras, zithoek incl. Bij een ander
had je een bed zo breed dat je er
makkelijk met 4 of meer in kon
(slapen). En nee, dat hebben we
niet geprobeerd, maar ik schat de
afmetingen op ong. 2.5m. in het
vierkant…

Zo was er in de loop van de
dagen, een defecte koppeling, een
vastlopend differentieel en met
minder ernstig gevolg wat gesleutel
Er waren ook nog normale
aan enkele andere wagens. Ook de
temperatuur was soms een probleem. kamers hoor, maar je begrijpt wat
ik bedoel?!
Het is ook veelzeggend, als je de

We kregen ook alle dagen een
overzicht van hoeveel letters we
toch weer NIET gezien hadden.
Ook de dagelijkse proeven
waren een bron van hilariteit,
niet altijd voor de deelnemer.
Maar het had ook te maken
met veel geluk (wijsheid?) en
ik geef toe, soms een beetje
handigheid!
Er waren momenten dat
iedereen (figuurlijk) een koude
douche kreeg, toen bleek
dat er een handtas gestolen
was, toen men tijdens het
ontbijt wat ging bijhalen. De
“slachtoffers” zijn tijdens de reis

naar huis gereden, hebben een
stuk gemist, terug “aangehaakt”
en hopelijk verder kunnen
genieten van de trip.
Een andere pechvogel had
problemen met de reisbijstand,
daarom werd het “Home
Front” gemobiliseerd en
hebben hun zonen s’nachts
een vervangwagen gebracht,
zodat ze hun reis konden verder
zetten.
We zijn ook door een milair
domein (35km lang en 10 km
breed) gereden. Sommigen
konden er hun lol niet op en dat
hebben ze later gemerkt aan
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hun banden… Wij hebben op
onze terugweg, deze route nog
eens dunnetjes overgedaan.

We besloten om s’anderdaags
toch maar de snelweg te nemen,

Onze hartelijke dank hiervoor,
aan organisator Ludo en zijn
medewerkers!

Groetjes,
Vicky en Benny.

Ik kan niet voor iedereen in detail
alles gaan uitspitten, wat ook
mijn bedoeling niet is, maar even
(al dan niet met een glimlach)
eraan terugdenken, maakt mij
dan weer gelukkig.
We hadden afgesproken om ook
de terugweg samen met Ron en
Pauline te maken.
Het eerste deel deden we via
secundaire wegen, tot Bourgen-Bresse. Toen we na een
verkwikkende douche de stad
ingingen om een hapje te eten,
kwamen we bij de schouwburg
met bijhorend restaurant, waar
we dineerden. We merkten op,
dat er op de stoepen vóór het
restaurant, wel veel mensen
samen schoolden. De vraag
waarom werd al snel beantwoord,
toen er op de gevel van de
schouwburg, een “laser”show
gegeven werd.

om de afstand (ong. 700 km) naar
huis wat sneller achter de rug te
hebben.

Zo hebben we weer een
mooie streek van Frankrijk
mogen ontdekken,
over berg en dal, langs
kronkelwegen op en neer.
Ik mag besluiten dat dit
één van de betere trips
was, die voor de ons
voorbij “gevlogen” is.
Spijtig voor sommigen die er

(door omstandigheden)
niet bij konden zijn!

Prachtig gewoon! Voor meer tekst
en uitleg…
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We hopen dat er in de
toekomst nog dergelijke
initiatieven zullen
komen, waar we ZONDER
PANNES EN EEN GOEDE
GEZONDHEID met volle
teugen kunnen van
genieten!!!

Agenda 2017
januari 2017
- 3 januari		
- 15 januari

februari 2017
- 4 februari
- 7 februari
- 11 februari

maart 2017
- 7 maart 		
- 3-5 maart

april 2017
- 4 april		
- 17 april		

mei 2017

- 2 mei		
- 20 mei		
- 25 mei		

juni 2017

- 6 juni		
- 11 juni		
- 25 juni		

juli 2017

- 4 juli		

Praatavond / nieuwjaarsreceptie
Winteruitstap (Pascal)

Meguiars Day
Praatavond + alv
Drivers Dinner (Bernadette)

Praatavond
Antwerp Classic Car (Eric Goorden)

Praatavond
paasmaandagrit (Benny & Kamiel)

Praatavond
Vikingentocht (Roland)
Havenrit (Hector)

Praatavond
BBQ (Erik De Wever)
Hollandtour (Ron)

Praatavond

augustus 2017

- 1 augustus
Praatavond
- 6 augustus
Zomerrit
- 12-13 augustus Teambuilding Butchenbach (onder voorbehoud )

september 2017
- 5 september
- 10 september

Praatavond
Ladies Rit (Linda & Robert)
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oktober 2017
- 3 oktober
- 14 oktober

Praatavond
Peter’s 20 ste nachtrit (Peter)

november 2017
- 7 november

Praatavond

december 2017
- 5 december
- 17 december

Praatavond
Kerst Cars & Coffee
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ALV
Op 7/2/2017 vindt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in Den Moor te
Broechem.
Het bestuur nodigt daarom alle leden uit om aanwezig te zijn tijdens deze avond.
Hieronder vindt u de geplande agenda.
Voor de 2 te verkiezen functies (Voorzitter en Redactie) mag u nog steeds uw kandidatuur
doorsturen aan club.voorzitter@tedg.be

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 7/2/2017
1) Verwelkoming door de voorzitter
2) Telling der aanwezige leden door de secretaresse + handtekening van de leden
3) Verslag van vorige ALV (2015) door de ondervoorzitter
4) Overlopen van de jaarrekening, de balans en het kasboek van 2016 door de
penningmeester
5) Lidgeld 2018
6) Begroting 2017: Inkomsten en uitgaven voor 2017.
7) Wegens ontslag: uitzonderlijke verkiezing van redacteur en dit tem 2018
Verder verkiezing van volgende bestuursleden: voorzitter, evenementencoördinator en
secretaris voor 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) (club.voorzitter@tedg.be)
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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Brandnew memberships

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

Jaguar XJS V12 Coupé (1989)

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

