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Drivers News

Investeer je spaargeld in belastingen, die stijgen toch altijd !

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 € 2,00
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 rond 31 maart,
30 juni, 30 september en 27 december

Redactie
De lente is achter de rug, nu ja lente, als je alle vries en sneeuwdagen bekijkt bleven er niet
te veel over.
De paasmaandagrit ligt alweer achter ons, David’s verkiezing tot Europese Snor van
Antwerpen eveneens.
De wetgeving voor oldtimers wordt gewijzigd, wanneer hebben we dit laatst gehoord, 2014 is
nu het streefdoel en alles zou (voor één keer) veel eenvoudiger worden, we wachten samen
met vele andere liefhebbers, geduldig maar vooral in spanning af.
Het Antwerp classic salon was voor onze club alweer een groot succes, vele nieuwe leden
en een joviale sfeer, met elke dag een volle stand.
De vikingtocht werd dit jaar gewonnen door een jong damesteam, dus heren bij de volgende
editie uitkijken voor dit aanstormend geweld.
Ook hebben we enkele nieuwe adverteerders, dat hebben diegenen met scherpe ogen in de
vorige editie opgemerkt. Aan hen en natuurlijk ook aan de trouwe adverteerders onze
hartelijke dank. Beste leden, ga je bij een van hen om iets aan te schaffen, vergeet niet je
lidkaart even te laten zien, baat het niet dan schaadt het niet, bij sommigen krijg je een extra
korting!
Het aanbod, zeg maar vraag, aan elk lid, om een paar lijntjes of artikels te bezorgen, blijft
uiteraard open. Een paar leden, en dan bedoel ik letterlijk paar, hebben daarvan al gebruikt
gemaakt waarvoor mijn dank.
Een luxe wordt het pas als er teveel binnenkomen en ik moet selecteren, en “Wahl macht
Qual” zeggen de Duitsers, is zoveel als, kiezen is een moeilijke zaak.
Vergeet ook niet dat onze web stek www.tedg.be nog steeds actief is en regelmatig
bijgewerkt wordt, de laatste nieuwtjes en fotoreportages vinden jullie daar terug.
In de TEDG kalender vind je voortaan enkel nog de TEDG activiteiten terug, organiseer je
als lid wat onder een andere naam of vlag, zal dit nog terug te vinden zijn in het niet TEDG
overzicht.
Op dit moment van voorbereiding is de zon dan toch komen opdagen en hebben we al
enkele dagen van 30 graden mogen noteren, de cabrio zal dit jaar dan toch nog eens rijden.
Aan allen veel plezier met de komende ritten.

Triumphantelijke groeten,
Paul
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Praatavond April
Verslag praatavond dd. 02.04.2013
Pascal, de ondervoorzitter, verontschuldigt David die ziek is.
Hij opent de vergadering en blikt terug op de succesvolle Paasmaandagrit olv Erik
Kinat. Mooie rit, zonnig maar koud weer, imposante vertrek en aankomstplaats. Hij
mag dit volgend jaar nog eens organiseren!!!
Komende evenementen:
21/4: Campina –Kampina ingericht door TR club – Mol
28/4: KTA kastelentocht – Kapellen
1/5: Elite reklame Oldtimerrally Schilde: inschrijvingen tot 170 auto’s (Schilde-Linker
Oever-Schilde) : inschrijven via internet
7/5: praatavond
12/05: Vikingentocht olv Toine (rit) en Eric De Wever : omgeving Minderhout, met
picknick bij goed weer: inschrijven via website en betalen via clubkas
11€ per persoon voor de rit (15€ voor niet-leden) en 13€ per persoon voor BBQ
19/5: Nationale Meeting BFOV in Zolder: inschrijvingen beperkt (carpooling???)
16-26/5: weekje Ardèche (Guido Gilis)
26/5 : Wuustwezelse oldtimers meeting + rit
4/6: praatavond
9/6 : BBQ in Bellekenshoeve + ritje van Coppa classic naar Bellekenshoeve: wordt
aan gewerkt
9-11/08: weekend Trooz, ingericht door Patrick en Norbert: nog een aantal kamers
beschikbaar : zie website
Carl Peeters: zware operatie achter de rug, wensen hem heel veel beterschap
Rondvraag:
Vraag naar oldtimers voor een huwelijksplechtigheid op 21/9: zeker geen auto’s
met O-plaat.
BFOV: nog geen officiële melding over de verandering van statuut oldtimers:
afwachten!!!!!
30 april: plaatselijke rondrit georganiseerd door Ron
Einde praatavond rond 23u
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Praatavond Mei
Verslag praatavond dd. 07.05.2013
De voorzitter verontschuldigt Pascal, die meerijdt met de Tulpenrally.
Hij opent de vergadering en blikt terug op de succesvolle 1 mei rit (SchildeAntwerpen LO-Schilde) : prachtige rit met 252 auto’s waarvan een 15-tal van TEDG.
Alle deelnemers hebben meegewerkt aan “Make a smile”. Er werd aan deze
organisatie een check overhandigd van 4.500€!
Volgend jaar misschien massaler meedoen?!
De filmopnames georganiseerd door John waren voor sommige leden ook een
succes. Enige ervaring en correcte afhandeling van het hele gebeuren. Alleen wordt
er een beetje kort op de bal gespeeld door de organisatoren.
Tour amical in Brasschaat: heel veel dure auto’s maar ook “gewone” oldtimers. Een
zeer mooie aanblik
Op 30 april was er olv Ron een rondrit met oldtimers ten bate en begeleiding van
het plaatselijk wijkcomité. Na de rit samen naar de kroning van Willem Alexander
gekeken. Mooi initiatief van Ron.
Komende evenementen:
12/05: Vikingentocht olv Toine (rit) en Eric De Wever: omgeving Minderhout, met
picknick bij goed weer: inschrijven via website en betalen via clubkas, tijdens
praatavond van heden laatste kans om in te schrijven: succes
11€ per persoon voor de rit (15€ voor niet-leden) en 13€ per persoon voor BBQ
19/5: Nationale Meeting BFOV in Zolder: inschrijvingen beperkt: verschillende leden
zijn ingeschreven.
16-26/5: weekje Ardèche (Guido Gilis): 17 auto’s, alles onder controle: succes Guido
26/5 : Wuustwezelse oldtimers meeting + rit
1-2/6: TR Jabbeke: voor meer info zie Pascal
4/6: praatavond
9/6 : BBQ in Bellekenshoeve + ritje van Coppa classic naar Bellekenshoeve: voor de
niet werkers aan de BBQ: in de voormiddag afspraak in Oostmalle en dan rond
13u30 samen naar Bellekenshoeve in Wuustwezel rijden: Apero om 14u30 en
aansluitend BBQ
30/6: Hollandtoer : Ron zorgt voor rit, Peter voor het eten: 15€ per persoon en
inschrijven via website en betalen aan clubkas
9-11/08: weekend Trooz, ingericht door Patrick en Norbert: nog een aantal kamers
beschikbaar: zie website
4/8 en/of 22/9: Sankt Vith rit: 130euro: toeristklasse, sportklasse, expertklasse:
meer info bij Benny
Technische commissie aanstellen? Voorgesteld aan Eric Ronne: hij zal helpen bij
problemen maar verder niets speciaals uitwerken
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Weetjesrubriek in boekje:
Technische en niet technische weetjes aangebracht door de leden zijn altijd welkom
voor het boekje!!!
Einde praatavond rond 23u

Programma of uitnodigingen van niet TEDG organisaties
Zie ook:
www.oldtimerweb.be
Wanneer
tot Omschrijving
Prijs pp
WAAR
14/07/13
Kastelen tocht
Herk de Stad
28/07/13
Rendez-vous des passionnes
Eghezee
4/08/13
Een rondje rond Halle
15 Herne
4/08/13
Gehandicaptenrit
Westmalle
11/08/13
Kempen Historic
15 Mol
15/08/13
Maneblusser Classic
Mechelen
30/08/13
2de pachthofrit (avond)
20 Gijzegem
31/08/13
Zandbergrun
Wuustwezel
1/09/13
Aircooled of Liége
Hognoul
1/09/13
Taxandriarit
15 Turnhout
21/09/13
Memorial Gilbert Stapelaere
Antwerpen
21/9/13
22/9 Spa six Hours
Francorchamps
21/09/13
ATM Memorial G Stapelaere
40
22/09/13 27/09/13 Luik Rome Luik
7.000 Luik
5/10/13
6/10 Old timer bourse
Malmedy
6/10/13
6 heures de Visé
Visé
19/10/13 20/10/13 Dreamcar
Mechelen
19/10/13
6 uren van de Noorderkempen
40
11/11/13
Herfstrit
16/11/13
17/11 The Belgian Classic Tour
465 Mechelen
17/01/14 19/01/14 Interclassic
Maastricht
Paris Porte de
5/02/14 09/02/14 Retro Mobile
16
Versailles
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Organisator

Luc Appelmans
Guido Gilis
MAK HCC
Retro Vrienden
Van Oers
Gregory Schoefs
Daemen
Altena
BFOV
Altena
Classic Events

CRRT
MAK HCC
Mak HCC
Mecc

Praatavond juni
David’s klassieke opening met verwelkoming
Liefst alleen foto’s van Engelse auto’s op de website (in de privélijst kunnen ook andere
merken)
Deelname aan evenementen: liefst met Engelse auto’s tenzij de Engelse oldtimer het laat
afweten.
Nogmaals herhalen dat men dient in te schrijven en te betalen 1 week voor het evenement!!!
(uitzondering BBQ : nog mogelijk tijdens praatavond)
Oldtimersstatuut nog altijd niet in orde ondanks beloftes BFOV , zou nu weer voor september
of december zijn.
Overlopen van de voorbije evenementen:
- Vikingentocht: leuk maar koud
- Nat. meeting in Zolder: 2 Engelse groepen: commentaar van Paul en Benny
- TR Speed in Jabbeke met commentaar van Peter : zeer goed evenement en voor herhaling
vatbaar binnen “15jaar” met een rolstoel!!
- Oldtimers rally in Wuustwezel: goed georganiseerd, koud maar droog weer
- 2/6 Althena, minder wagens, minder leden, samenvallend met diverse andere
evenementen.
- Week Ardèche:
Heel goed, zeer goed georganiseerd door Guido.
Veeeel veel regen tijdens de heenreis, maar ter plaatse praktisch altijd zon, tijdens de
terugreis zelfs sneeuw, (geen rit voor “Janetten”)
Vooral heeeeeeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeeeeeeeel gelachen!!!! Bewijs: de foto’s
Wie schrijft verslag? Toon?
TR licht accidentje
Overlopen van komende activiteiten:
-Coppa in Malle (uitnodiging en entreepapier nodig, was niet bekend)(9u afspraak in Malle)
met aansluitingsrit naar BBQ in Wuustwezel: apero op 14u30
- 23/6 Mystic Sunday georganiseerd door Jaguarclub en MG club
- 30/6 Waalwijk=Hollandtoer: reeds 25 auto’s ingeschreven, eventueel overnachten avond
voordien, melden aan Ron
- 14/7 zomerrit (richting Vlissingen): papieren zijn nog niet klaar, staat ook nog niet op de
website, inschrijvingen en betaling mogelijk na verschijnen op website.
- 9-10-11/8 weekend Trooz: vraag of iemand organisatie van Patrick kan overnemen wegens
tijdsgebrek van Patrick
- 15/8 Mak rit , vertrek op grote markt in Mechelen
- 4/8 gehandicaptenrit, maar hierover weet Guido meer, maar die zit buiten op het
terras.wanneer??? info op website

- 7/7 Jeneverrally : info Benny
- Nuvolare Italië: info Pascal (minstens 8 auto’s per camion)
Clubstickers: aan ieder lid werd er eentje gratis gegeven

10 | D r i v e r s N e w s 9 1

WEETJES

G3 komt
naar
Europa

•

De MG3 is niet echt nieuw, want dit model
rijdt al in verscheidene markten rond.

Nu werd echter ook de Europese versie voorgesteld, die nog dit jaar (2013) zou worden
gelanceerd. Het ontwerp is van de hand van het designteam van de MG-fabriek in
Birmingham. De opvallende voorzijde is geïnspireerd door
een hockey stick en herbergt twee opvallende led-stroken.
 Deze MG3 wordt dus het tweede model van de nieuwe
MG-generatie, na de MG6. Deze kleine stadsberline met
een wielbasis van ruim 2,5 m is ontworpen om vier
volwassenen comfortabel te vervoeren, maar krijgt tegelijk
een zeer dynamische chassisafstelling om ook een jonger publiek aan te spreken. Onder de
motorkap zit een 1.5 met 105 pk gekoppeld aan een manuele vijfbak.
MG behoort momenteel tot de Chinese groep SAIC, de achtste grootste autoproducent
wereldwijd.
•

Rolls-Royce

Op 27 maart laatstleden vierde men de 150ste geboortedag van één van zijn
stichters, Sir Frederick Henry Royce.
Deze geniale, maar bescheiden kerel bestempelde zichzelf eenvoudig als
'mecanicien'. Maar dat verhinderde niet dat Royce als een echte ingenieur steeds op
zoek ging naar de perfectie. Hij werd op 27 maart 1863 geboren in een bescheiden
familie en was de jongste van 5 broers. Van kindsaf had hij ondernemerszin en
interesseerde zich toen al voor het meest efficiënte ontwerp en de beste en edelste
materialen, met zijn bekende slagzin: "Neem het beste dat er bestaat en verbeter het
nog." Het verhaal wil ook dat hij in 1904 een zekere Charles Rolls ontmoette, maar
hun samenwerking was van korte duur aangezien deze laatste tragisch om het leven
kwam in een vliegtuigongeluk in 1910. Het merk dat zij samen creëerden, RollsRoyce, bleef echter bestaan. Ook vandaag staat Rolls-Royce nog bekend als
prestigemerk van extreem luxueuze wagens waar topkwaliteit de norm is. Torsten
Müller-Ötvös, CEO de Rolls-Royce Motor Cars, is er dan ook zeker van dat Sir Henry
Royce erg trots zou zijn als hij de Ghost en Phantom uit de fabriekspoorten in
Goodwood zou zien bollen. De stichter overleed in 1933
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TEAMBUILDING 29 SEPTEMBER
Na de vele goede reacties van vorig jaar hebben Albert en Erik besloten om terug een
teambuildingsdag te organiseren
Net als toen wordt er ’s morgens om 9.00 uur ingeschreven,
Krijgt men een ontbijt,
Praktische proef
Road-boek ( voor een ritje van ongeveer 30 km)
Zoektocht onderweg ( met eventueel proeven)
Bij aankomst in het Schapenhof wordt de teambuilding gedaan, let wel voor zij die vorig jaar
er ook waren, het zullen nu veelal andere proeven zijn
Voor de zoektocht zullen er individuele prijzen zijn,
MET ALS HOOFDPRIJS EEN VERWENWEEKEND
Gesponsord door Gypro ( voor velen beter bekend als: Albert Jaaman en Ann)
Na de teambuilding zal er een BBQ voorzien zijn
Dit alles voor de prijs van 36.00 euro per persoon
De betaling dient te gebeuren via de clubrekening, met vermelding: teambuilding, + aantal
personen + naam (lidnr)
Inschrijven via mail: Verschueren.ronny@pandora.be je krijgt altijd bevestiging dat je
ingeschreven bent (inschrijving is pas geldig na betalling)
Wij verwachten jullie op 29 september
TC dageraad
Rerum Novarumlaan 35
Beerse
014 717040
Albert & Erik
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Vikingentocht 12 mei 2013
Voordat we onze rally gingen rijden wisten we niet dat we verslaggevers gingen zijn! Maar
naast een leuke eerste prijs is dit natuurlijk wel een hele eer.
Omdat we opstonden met een miezerig weertje besloten de meeste toch een dak op onze
wagens te leggen. De echte ‘die hards’ onder ons, zagen we de hele rit cabrio uitrijden.
Eenmaal aangekomen in Meerle voor een lekker ontbijtje, kregen de dames ook een
prachtige roos, hier waren ze moederkesdag toch niet vergeten… Alleen het roadbook nog
ontvangen en we waren klaar om te vertrekken. Hier stonden naast een heleboel vragen
voor onderweg, nog wat extra doordenkertjes in. Voor de rit was genoeg tijd voorzien zodat
iedereen verschillende tussenstops kon en genieten van de nodige terrasjes. Het zag er naar
uit dat we ons zeker niet gingen vervelen. Wij waren er alleszins helemaal klaar voor !
Zodra de rit begon, zijn we begonnen met het tellen van
kapelletjes. We hebben duidelijk door een (ex)katholieke
buurt gereden, want zoveel Mariabeeltjes hebben ze zelfs
niet in Lourdes… ;) Heel veel natuurgebied en bossen, af
een toe een stukje bewoonde wereld. Het was wel in onze
buurt, maar deze mooie plekken waren ons nog niet
opgevallen.
Een geweldige copiloot is natuurlijk heel belangrijk voor het
vinden van de juiste weg en daarnaast oog te hebben voor
details om verschillende vragen te kunnen oplossen. Die
moet er mee voor zorgen dat we geen vragen vergeten, we moesten ook maar enkele keren
terugrijden om toch een antwoord op alle vragen te vinden. Wat uiteraard ook wel voor de
nodige sfeer in de auto’s zorgt, bij ons alleszins met veel enthousiasme! Tenzij de chauffeur
zijn koppigheid laten spreken en niet naar het beste advies van zijn copiloot luistert
natuurlijk… (kennen we allemaal zeker?)
Even een tussenstop in één van de vele gezellige eetgelegenheden die we passeerden en
dan op naar de rest van de trip! Nog meer Mariabeeldjes in de muur, boven een deur, een
kapelletje,… Ze waren duidelijk aanwezig! Onderweg hebben wij ook nog even kunnen
genieten van een live optreden van een fanfare en een heerlijk ijsje. Als we dan net zoals de
meeste teams genoeg terrasjes hadden gedaan, reden we richting de finish.
Als iedereen, of toch bijna iedereen, aangekomen was, werd het tijd voor de prijsuitreiking.
Na een “leuk” mopje van Erik over de diskwalificatie van een team?? Was het dan toch tijd
voor de prijzen! De eerste prijs voor, een super team, de dames Rönne. De tweede prijs voor
de jongste Rönne met de mama en de derde prijs voor  even opzoeken.
Het was een prachtige rit, en we hebben er zeker van genoten ! Was dit eens een ritje
zonder pannes? Met de nodige ontspanningen en mooie plekjes onderweg heeft iedereen er
een hele mooie dag van gemaakt. Om deze dan af te kunnen sluiten met de eerste prijs, is
dat heel mooi meegenomen!
We kijken alvast uit naar volgend jaar
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Lien en Loes Rönne

Hermano junior
Traiteur - Vishandel
Stanny Jacobs
Theo Verellenlaan 27 - 2990 Gooreind
hermano-jr@skynet.be

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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Zestig keer DE TULP
De geschiedenis is bij de meeste wel bekend en
hoeft dan ook geen verdere uitleg. Zo lang de
Tulpenrallye bestaat en voor zover mij bekend is
de aankomst altijd in Noordwijk geweest. Voor de
60ste editie mocht het toch een keertje wat anders worden meende de organisatie en
werd er gestart vanuit Noordwijk (is vroeger nog gebeurd) maar aankomst in Nice in
de plaats van terug in Noordwijk.
Als buitenlandse deelnemers geen vooraf verplichte controle, wel nog de
zaterdagmorgen naar Noordwijk voor de papierwinkel en technische keuring. Alle
buitenlanders starten de proloog als laatste, om zo toch wat meer tijd te hebben. Nu
alles ging vlot en we konden rustig aan de proloog beginnen die hoofdzakelijk
bestond uit testjes met verbindingsriten. In een druk bebouwd gebied is het ook
haast onmogelijk om een mooie route uit te zetten, trouwens dit zou later nog wel
kunnen. Het was dan ook verstandig om de eerste schifting via deze testjes te doen.
Zo was er eentje op Zandvoort, de renbaan Duindigt die altijd leuke momenten geeft
en nog een parking van een
busbedrijf dat echter zo kort gezet
was dat het voor de meesten niet
haalbaar was. Zo kwam er toch al
een eerste klassement. Het
voordeel van deze proloog was dat
de bloembollenvelden in hun pracht
konden bewonderd worden. Na nog
een mooie trofee aangebonden
gekregen te hebben in het
keukenhof in Lissen ging het richting aankomst. Onderweg nog even opletten voor
de Japanners die gelukkig wel meer tussen de tulpen zaten dan op de weg. Aan de
aankomst zeer weinig volk, misschien zat de zeer koude wind hier wel voor iets
tussen maar het was opvallend hoe weinig toeschouwers er waren.
’s Avonds nog een mooi diner in Huis ter Duin wat behoorlijk uitliep. Wetende dat je
dan ’s anderendaags als bijna eerste om 7.04 uur dient te starten is het minder en
wordt er na het dessert vrij snel afscheid genomen van de tafelgenoten.
Zondag zou het gaan gebeuren. Ontbijt lukte niet in het hotel maar wel een pakketje
waardoor we toch niet zouden omkomen van de honger. Aan het vertrek weinig volk,
dus behoorlijk ingeduffeld de snelweg op tot aan de Belgische grens juist voorbij
Breda. Daar konden we in vertrouwd gebied beginnen met nog steeds kaarten
1/50.000ste. Vanuit Hoogstraten richting oosten om ’s middag een lunchstop te
hebben in Genk op de terreinen van C mine. Prachtig wat gedaan is met de oude
mijn site. Voordeel van vroeg te vertrekken is ook vroeg aankomen met alle plaats
voorhanden. Een goede lunch, met speciaal voor onze Zuiderburen broodjes kroket,
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in het zonnetje; wat wil een mens nog
meer. De namiddag nog een laatste stukje
verbinding tot in Francorchamps. Vanaf nu
kaarten 1/100.000ste en het echte werk
kon beginnen in de prachtige streek van
de Ardennen en Luxemburg. De
Luxemburgse politie had postgevat in een
dorpje met een speedgun maar in dorpen
houden wij altijd netjes aan de snelheid,
dus geen probleem. De laatste etappe had
toch nog wat valletjes waardoor wij maar
op de minuut de laatste controle aandeden in het park van Mondorf les Bains. Leuke
aankomst midden in het park. Wij hadden ons
hotel juist over de grens in Schengen gekozen,
kwestie van de prijs wat te drukken. Inchecken
en terug om te zien of het andere Belgische TR
team er al was, maar dit bleek nog niet het
geval. De sportklasse was aanmerkelijk later
gestart en kwam dan ook maar tegen 20.00 uur
binnen. Ook daar waren de eerste punten
gepakt. Echter diner zou buiten kunnen met
een voortreffelijk buffet en wij weeral tevreden.
Maandag weer behoorlijk vroeg starten daar er gestart werd op klassement van
zaterdag en gezien wij 10destonden mochten wij weer vroeg aantreden. Mooie rit met
niet zo eenvoudige navigatie. Eerste ingetekende lijn, daarna nog pijlen en die
voormiddag zouden wij foutloos blijven. Lunchstop in Sarrebourg met een typische
Elzas schotel. Het enige wat ontbrak was een lokaal wijntje, echter verstandig om het
niet te drinken want er stond nog een behoorlijk programma op het menu. Het testje
werd voor ons geannuleerd om de dag niet te lang te maken. De namiddag ging
voorspoedig, ten minste dat dachten wij. Uiteindelijk zou blijken dat wij maar liefst 4
controles gemist hadden. Gans de dag in aangenaam zonnetje. Hotel vlakbij waar
nog meer rallydeelnemers sliepen, met gevolg een te kleine parking. Juist terug in
het hoofdhotel wanneer het begon te druppelen, dit druppelen ging als snel over in
hevige maar korte regenbui. De TR van de Vries/Lievens had wat moeilijkheden met
de elektriciteit, maar uiteindelijk kwamen zij ook rond 21.00 uur binnen. Gelukkig niet
al teveel strafpunten daar het euvel pas aan het einde van de dag de kop op stak. Na
diner nog snel even wat aanpassingen aan de bedrading zodat deze zeker geen
problemen meer konden geven.
Dinsdag mochten wij een keertje uitslapen. Vertrek op merk en de toerklasse als
laatste dus alle tijd. Na 3 dagen echt vroeg opstaan was een late start wel eens
welkom. Terug mooi droog, maar koud weer. In de voormiddag kregen wij col na col
en voor mij een van de mooiere stukken route. Heel de voormiddag intensief bezig
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en maar om half drie aan de lunch die bovendien voortreffelijk was. Tanken was iets
minder, een file van bijna een uur. Gelukkig wist ons een “local” te vertellen dat er
nog een klein benzinestationnetje was en ja hoor niet aanschuiven en toch een volle
tank. Een wat kortere namiddag met nog 60 km verbinding etappe tot in Bourg en
Bresse waar wij rond 20.00 uur toekwamen. De ontvangst was daar minder want op
een lokaal voetbalveldje was een tent neergezet waar men een “would be” Bresse
kip serveerde. Ons hotel stelde niet veel voor, kan ook niet voor 39 euro dus maar
snel omgeboekt en toevallig bijna tegenover de start.
Woensdag nog meer tijd want vertrek per wedstrijdnummer maar aflopend en ook
touring weer laatste dus nog maar 3 wagens achter ons. Geweldig weer, dus maar
heel goed smeren want bij vertrek om 11.00 uur was de zon al een beetje te hevig.
Lunch in Auberge La Grange juist onder Annecy waar zo dikwijls vertrokken werd in
de jaren vijftig. Voortreffelijke lunch, eigenlijk wel de beste van allemaal en dan nog
leuk in het zonnetje buiten. Bleek dan ook nog wat we geen controles mankeerden
en er ook geen teveel hadden dus dat zat goed. De namiddag werd het behoorlijk
koud, maar het bleef droog. Drie truien en een jas was wel nodig, zeker wanneer we
de hoogte ingingen. Nog twee testjes die niet te moeilijk waren. Als bijna laatste was
het trouwens zeer eenvoudig gewoon de rubbersporen volgen en het parcours wees
zich helemaal uit. In het laatste testje toch net iets teveel de auto gespaard waardoor
wij 1 seconde en bijgevolg 1 strafpunt hadden. Team Levert met de TR6 kon
blijkbaar niet genoeg krijgen van sporen zetten want zij lukten er in om de 6 op zijn
dakje tegen een boom te laten gaan. Gelukkig bleef het bij was blikschade en
hadden zij zelfs niets. Moet zeggen zo een hardtop van een 6 is wel heel sterk. De
aankomst was voorzien in Grenoble. Hier hadden wij een hotel met garage en dat
was een goede beslissing want het begon te druppelen toen wij naar het hotel reden
maar ’s nachts heeft het echt wel gegoten. Na het inchecken in hotel via de website,
zoals alle dagen, de stand bekijken en tot onze grote vreugde hadden wij het heel
behoorlijk gedaan met resultaat beste dag prestatie. Hierdoor kwamen wij op de
tweede plaats algemeen. Wat een goede navigator toch kan doen.
De start in het centrum van Grenoble viel heel goed mee en weer open de weg op.
Wel behoorlijk koud en op de cols, toch de paar die al open waren, sneeuw aan de
kant van de baan. Klassiek verhaal pijlen en puntenritten. Aangekomen in St Jean
Montclar in de hautes Alpes, niet heel ver meer van de Italië bleek dat we het niet
geweldig gedaan hadden, maar liefst 4 controles gemist. Na de middag nog
problemen om te tanken. Het aangeduide tankstation was uitverkocht, het volgende
dorp ook en dan weer via een “local” de weg naar benzine maar dit was toch een
behoorlijk stuk waardoor wij de volgende TC 3 minuten te laat inklokten. Eigenlijk had
dit kwijtgescholden moeten worden gezien er deelnemers wel benzine hadden maar
daar wij weer achteraan reden geen. Nu de 30 punten maakten geen verschil in
klassement, dus waarom de organisatie gaan lastig vallen. Deze 3 minuten zijn wel
de enige die wij tijdens de ganse rally opgelopen hebben, waardoor toch mag gesteld
worden dat het tijdsschema goed was. Mits vlot te rijden kon alles tijdig gehaald
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worden met af en toe een paar minuutjes om even iets te drinken of sanitaire stop.
Het dak zat er ondertussen op maar al bij al viel het heel goed mee. Af en toe een
beetje regen, maar eigenlijk niet de moeite om het dak erop te zetten. Heel mooie rit
met nog wat colletjes waar leuk kon gespeeld worden. Aankomst in Sophia Antipolis
wat al echt het zuiderse heeft. Was het omdat we het tegoed wilden doen, maar
vandaag zouden we onze kansen kwijtspelen op een 1ste plaats. We missen liefst 6
controles. Dit moesten we echt doorspoelen.
Vrijdag, alweer de laatste dag waar wij gezien ons klassement bij de laatste mogen
vertrekken. 1ste en 2de staan maar enkele punten van elkaar, dus dat wordt nog
spannend. Net zo min dat wij nog voor de overwinning kunnen gaan kan de 4de in het
klassement ons ook niet meer bedreigen. De col de Turini is het laatste wapenfeit
van deze tulpen. Samen met de Bentley gaan wij van haarspeld naar haarspeld en
juist waar de Bentley net iets te groot is kunnen wij er nog juist tussen. Mooi en toffe
voormiddag. Eens aan de lunch in het beroemde hotel des Trois Vallees is het over.
Werd ook tijd want vooral de voorbandjes hebben na al die colletjes hun beste tijd
meer dan gehad. Gelukkig enkel nog een verbinding rit langs Monaco naar Nice.
Voor het glamourgehalte is het misschien goed maar
rijplezier geeft dit stukje niet meer. Bijna 1 file en om
het podium op te rijden nog bijna een uurtje wachten
om uiteindelijk over de eindstreep te gaan. Gelukkig
was Lutgard naar Nice gekomen om ons te
verwelkomen. Mooi detail was ook de Tom
Gatsonides, wiens vader bijna 60 jaar geleden met
OVC gereden had in de Mille Miglia, juist voor ons het
podium op reed.
Het galadiner in black tie met prijsuitreiking is best gezellig temeer daar er tijdens de
rally toch weer nieuwe vriendschappen gesloten worden. Het doet ook iets om het
podium op te mogen en de tulp trofee voor de 3de plaats algemeen in ontvangst te
nemen.
Samengevat mogen we stellen dat de organisatie een zeer voortreffelijke 60ste editie
op de kaart heeft gezet met een perfecte organisatie waar wij zo goed als nooit echt
last hadden van de omvang van het deelnemersveld (225 wagens). In dit startveld
behoorlijk wat oud ijzer maar toch ook wel leuke dingen zoals bij de vooroorlogse een
echte Bentley 4 ½ met Van den Plas body, spijtig genoeg ook een fake, een heel
mooie Alvis en een 15/98 Aston Martin van de Belgen Geurts. In naoorlogs nog een
Aston DB 2/4, een top geprepareerde Austin A35, verschillende Austin Healy en
zowaar een Rolls Royce Silver Cloud die ook nog een 4 de plaats haalde. Alhoewel
niet Engels, was het toch altijd prachtig wanneer de Ferrari 250 SWB voorbij kwam,
voor mij de mooiste wagen uit het ganse veld. OVC heeft het goed gedaan want na
de rally reden wij via de binnenbanen terug naar huis. Hierdoor kwam de teller na
een week rijden op 3600 probleemloze km en had ik zelfs even genoeg van het
rijden in een autootje van bijna 60 jaar oud.
Pascal
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Wij zijn gespecialiseerd
in de verkoop,
wisselstukken
en onderhoud van
Britse oldtimers

Sint-Lenaartseweg 52 - 2320 Hoostraten
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

Onderhoud en herstellingen van alle merken
Alle autobenodigdheden en
onderhoudsproducten
Sparco race- en kartingkledij,zetels en helmen.
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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
Tel. 03 633 23 32
Fax. 03 633 22 23
Email: info@dehert-quirynen.be
Ploegsebaan 37
2930 Brasschaat
www.dehert-quirynen.be
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Autobekleding
Wyns
Herstellingen of vernieuwen
van interieur & exterieur
bekledingen voor
alle voertuigen

auto
boot
moto
...

www.autobekledingwyns.be

+32(0) 496 156 250
Ma - Vrij : 9-19 h
Zat : 10-16 h
Atelier : enkel op afspraak
HEIBLOEMSTRAAT 19
B-2220 HEIST O/D BERG
info@autobekledingwyns.be

Zoekertjes
Heb je iets te koop of zoek je iets (auto of club gerelateerd
uiteraard), stuur ons dan even een mailtje en we zetten het in de
volgende Drivers News.
Te koop:
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Clubshop
In verband met de clubkleding zal in de toekomst alleen nog op bestelling worden
gewerkt. Er kan gekozen worden uit een catalogus, ook andere modellen dan
hieronder beschreven. De hoofdkleur voor de club is ROOD (met blauw borduursel),
maar blauw (met rood borduurel) is eventueel ook toegestaan. 4x per jaar kan er
besteld worden, nl tijdens de beurzen in Antwerpen en Mechelen, praatavonden van
juni en september.Clubshopverantwoordelijke Min Gijselings 0478 266 557
Kleding in voorraad
Kleuren
variant
maat Prijs €
Fleece (1)
rood/grijs
korte sluiting
XXL
30
Hemd (1)
rood
lange mouwen
XL
30
Polo (1)
rood
korte mouwen
M
16
Polo (8)
rood
korte mouwen
L
16
Polo (5)
blauw
korte mouwen
L
16

Fleece Cross/frisbee
Hemd heren boule/dart
Hemd dames rowing/arrow
Polo surf
Polo surf
Polo Dames surf
Polo Dames surf

Op bestelling, inclusief clublogo
rood
rood
Lang/kort
rood
Lang/kort
rood
lange mouwen
rood
korte mouwen
rood
lange mouwen
rood
korte mouwen

35
30
30
25
17
25
17

Allerlei
Sleutelhanger met lampje
Stoffen badge met clublogo
Sticker clublogo
Balpen TEDG
Metalen badge met clublogo
Pin met clublogo
Cadeaubox met clublogo
Rechthoekige regenscherm
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rood

6
2,5
1
1
10
4
15
15

Dakdragers - Bedrijfswageninrichtingen

www.vanoersgroup.eu
.
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ZOMERRIT 2013 14/07/2013

Beste TEDGers,

Wij hebben een leuke relaxte ZOMERRIT in elkaar gestoken met het startpunt in Kalmthout
bij Het Strijboshof. Er is parkeerterrein voldoende aanwezig en we kunnen daar beginnen
met een stevig ontbijt in een mooi entourage.
De lunch wilde we iedereen vrij laten om zelf in te vullen daar we genoeg mooie plaatsjes
passeren om even te onderbreken en eventueel te picknicken.

DEELNAME ZOMERRIT + ONTBIJT:

10,00 / persoon

ONTBIJT : 8.30uur Strijboshof Achterbroeksteenweg 69, 2920 Kalmthout
VERTREK: 10.00uur

Dit is de eerste keer dat wij een rit samenstellen en we hopen natuurlijk op een massale
opkomst.

Graag aanmelden via daniel@weper.be
GSM: 0478-480182
Je bent werkelijk ingeschreven als je 1 week voor het evenement hebt betaald. De
betalingen lopen via de clubrekening BE17737029650721
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de

Peter’s 16

Nachtrit

Zaterdag 23 november 2013
Max. 30 auto’s

eerste prijs geschonken door BBC cars

Verzamelpunt

start bij BBC
Sint Lenaarsteweg 52
2320 Hoogstraten
03 3146069

Verzamelen

18.30 stipt

Vertrek eerste deel

19.00 uur

Pauze voorzien

21.00 uur

Verterk tweede deel

21.30 uur

Aankomst verwacht rond

23.30 uur

Kostprijs: TEDG leden
Andere

15€ pp*
17€ pp*

*Consumpties inbegrepen

Inschrijven via www.tegd.be of Peter Verbrugge
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Clasicos LA MANCHA maart 2013

Met de CCCA - Classic Car Club of
Andalucia gingen we dan in Spanje
op tour door het land van La
Mancha, bekend van Don Quijote, de
Edelman die te paard vocht tegen de
wieken van de windmolens. Een
verhaal geschreven door de Spaanse
schrijver Miguel de Cervantes ; dit jaar precies 400 jaar geleden.
We verzamelden ons bij een tankstation, op de AP 7, de autopista net
boven Benalmadena-Pueblo, zo’n kleine 4 km van onze Casa Felisa.
Vandaar reden we met zo’n 10 klassiekers van alle maten en soorten naar
ons eerste vertrekpunt, de Venta Los Montos, gelegen ten N/0 van
Malaga, nabij Colmenar, op zo’n 800 m. boven de Middellandse
Zeespiegel.
Bij dit eerste vertrekpunt maakten we kennis met de overige deelnemers
en hun klassiekers, een puike verzameling van 25 juweeltjes, varierend
van de bekende/beroemde RR-silvercloud, Packhard, Ford Mustang,
Morgan, Astin Martin, Jaguar E type tot de Ferrari’s, Triumph TR 250 en
diverse Porches . Een internationaal gezelschap van 5 nationaliteiten, allen
Engelssprekend met één passie : die klassieke auto. Kregen hier de eerste
briefing van de voorzitter van de CCCA en werden aan
de hand van het Roadbook geïnformeerd over de
diverse details van de route van deze eerste dag.
Ontvingen onze, met naam bedrukte poloshirts en
konden daarna met een minuut onderbreking, ons
weegs gaan.
Na ruim 40 km door het zeer bochtig berglandschap
van de zogenaamde Montos de Malaga, met zeker wel
zo’n 60 haarspeldbochten en hellingen van 12 %, arriveerden we bij de
Venta de Alfarnate. Luidens een pamflet aan de wand worden hier in deze
buurt regelmatig klassieke autoraces gehouden. Met de hier prima
ogende wegdekken en prachtige vergezichten over de diverse meren
(drinkwater reservoirs ten behoeve van Malaga en omgeving). Uit de
hoogte van de waterstand in deze meren, was het wel duidelijk dat het de
afgelopen maanden veel moet hebben geregend. Zeker 130 km verder
arriveerden we dan in Priego de Córdoba. Een plek omringd door
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uitgestrekte olijfboomgaarden. Een antieke olijfpers op een rondpunt
alhier accentueert dat nog eens.

Weer zo’n 180 km rijdende langs al deze
olijfbomen, arriveerden we op de sherry en tapa
stop aan de N432, alwaar onze Triumph na een
verdiende rustpauze niet verder wil rijden. De
omgeving is nu wat troosteloos, met al dat
regenwater op de ons omringende landerijen,
toch rijden we nog steeds topless. Zou ze er
geen zin meer in hebben.? Enfin, na een
duwtje in de rug loopt het zes cilindertje
weer als van ouds. Wat zou die panne dan
wel kunnen zijn, vragen we ons af ? Het
wordt dus oppassen geblazen om die motor
toch wel aan de praat te houden.
Uiteindelijk kwamen we na zo’n 230 km aan in de parkeergarage van ons
hotel in Córdoba. En mochten de Triumph stallen boven op de helling
opdat we morgen bij vertrek de auto kunnen laten “afglijden” voor zijn
start. Tenslotte werd de dag dan afgesloten met een gezamenlijk diner in
Restaurant El Churrasco in het centrum van Córdoba, waar we gezeten
aan een grote/lange kloostertafel, genoten van de vele tapa’s, met als
hoofdmaaltijd de specialiteit van Córdoba,
zijnde de Pez de Espada a la Cordobesa.

De volgende morgen melden zich spontaan al
2 “petrol heads” (Motor muizen) die mijn
startprobleem binnen 5 minuten hadden
opgelost. Slechts een losse kabel van de
startmotor
was het probleem.
Het weer is ons gedurende de tweede
dag van deze tour nog goed gezind en
leidt ons, via de streek die bekend
staat onder de naam Extramadura,
uiteindelijk naar Toledo. Nog steeds
topless rijdende passeren we vijf
gigantische waterreservoirs, gevoed door de Rio Guadiana, die volgens de
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locale informatie de grootste capaciteit aan drinkwater van Europa
bevatten. Enorme dammen moeten het
waterniveau hier op de gewenste hoogte
houden en leveren tevens electriciteit. Via
een prachtig berglandschap door de
Montes de Toledo met bergtoppen op zo’n
1000 tot 1450 m hoogte, rijden we zo’n
120 km door een beschermd natuurgebied
nabij Ciudad Real, alwaar we zegge en
schrijve drie tegenliggers op de CM 4157 bergweg tegenkomen. Een weg
waar in jaren geen onderhoud aan is besteed, wat dan ook de nodige
rammels teweeg brengt en de grootste klassieker onder ons, de RR
zowaar een platte achterband bezorgt. Na dit natuurpark, dat we dan met
een gemiddelde snelheid van amper 25 km p/u doorkruisen, belanden we
in het typische
La Mancha gebied; een bijna vlak landschap, waar Don Quijote dan de
wieken van de windmolens achterna zat. Veel van die typische Spaanse
windmolens hebben we niet meer aangetroffen; ze zijn vervangen door de
vele zonnepanelen die dit landschap nu redelijk ontsieren.

De laatste 120 km brachten ons, langs een paar toch nog overgebleven
windmolens, naar Toledo. Toledo is een wereld erfgoedstad, gelegen aan
de de Taag, een rivier met een lengte van ruim 1007 km, die dwars door
Portugal, nabij Lissabon uitmondt in de Atlantische Oceaan.
Toledo de stad met de drie culturen, waar eeuwen lang de Moren, Joden
en Christenen naast elkaar woonden. Toledo ligt ca 90 km ten zuiden van
Madrid en is vooral bekend vanwege de Kathedraal van Santa Maria ook
wel bekend als Catedral Primada de Toledo, zetel van het Aartsbisdom van
Toledo.
Hier in deze oude stad, vol monumenten, verbleven we twee nachten, in
het Hilton BuenaVista Hotel, van waaruit we het oude centrum konden
ontdekken. ’s Avonds genoten we in het hotel van een voortreffelijk galadiner.

De derde dag, was een rustdag en konden we rond wandelen in een
terechte culturele hoofdstad met zijn beroemde Catedral Primada en de
vele andere monumenten, waaronder de stadsmuren die deze oude
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binnenstad, gelegen op een heuvel 100m boven de Taag, in
vroeger jaren, beschermden.
Via een zeer moderne witte boogbrug over de Taag, sterk
afstekend tegen de achtergrond van deze cultuurstad,
verlieten we op de vierde dag Toledo, op weg naar
Granada. Een afstand van ruim 420 km, over lange rechte
wegen, die me deden denken aan lange delen van Route 66 in de USA.
Hier passeerden we net als in Amerika, kleine dorpen, waar het leven leek
te hebben stilgestaan. “Ghost-towns” waar op de kerktorens de ooievaars
hun nesten hebben gebouwd. Belanden dan uiteindelijk in de
druivenstreek van Castilla, met o.a. de stad Valdepeñas die beroemd is
geworden voor zijn aldaar gerijpte wijnen. Over de route CM 4111 touren
we af op de op ca 1220 m hoog gelegen Sierra Morena, in de richting van
Jaén. Verlaten dan het land van Castillo-La
Mancha, via een 1.925 meter lange tunnel en
arriveren in het heuvellandschap van de
olijvencultuur. Vele hectaren ver zien we niets
anders dan olijfboomgaarden. Arriveren dan
uiteindelijk zo’n 20 km voor Granada in de
streek van de Sierra Nevada, waar de sneeuw
op zo’n 3000m hoogte duidelijk aanwezig en
zichtbaar is. In Granada brengen we onze
laatste nacht van deze tour door. Doch niet nadat we, vooral het centrum
en dan met name de Plaza Carmen onveilig hebben gemaakt. Genieten in
de in Granada wereldberoemde
tapabar “Pueta del Carmen” van perfecte tapa’s en verschillende
uitstekende locale wijnen. Hier hingen de
Jamon Iberico’s en Jamon Patanegra’s
voorbeeldig in gelid aan het pafond te
pronken. Alle deelnemers van de tour waren
dan ook behoorlijk onder de indruk van deze
prachtige bar.
De laatste dag van onze tour bracht ons naar
Marina del Este, direct aan de Middellandse
Zee. Niet ver van Almunecar en Nerja. Een afstand van een kleine 80 km,
door een van de mooiste berggebieden van deze tour. Via de A4050
hadden we sublieme uitzichten over de Sierra de Tejeda en de Sierra del
Chaparral op hoogten van zo’n 1.480 m. Rijden onder langs een mega
viaduct van de AP 7 , autopista van Motril naar Malaga, om uiteindelijk te
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belanden in het Restaurant
Restaurant Buona Sera in de kleine haven van Marina del
Este. Hier genoten we met het gehele gezelschap van een late lunch.
Waar deze tour dan weer ten einde kwam.
Pieter vdl

---------------------------------------------NB: tapa is met 1 p !
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1 april 2013 (en dit is geen grap!):
Paasmaandagrit
Deel 1
Goed ingeduffeld en met een nuchtere maag, maar met
open wagen: richting Hélécine.
Bijna onderkoeld kwam ik aan op het majestueus
domein van het Kasteel van Hélécine.
Vlug een opwarmertje en een ontbijt.
De weergoden waren ons goed gezind en de hele dag
hebben wij (alle Tedg'ers) kunnen genieten van de
mooie rit, het subliem uitzicht, de nodige “champagne” stops!!!
’s Middags was er een stop voorzien op het domein van
het Kasteel van Rullingen.
In het koetshuis werd ons een lekkere lunch
aangeboden.
Daarna werd de rit verder gezet, met een paar
hindernissen door fietskoers en paardenrally.
Voor mijn eerste rit na de winter heeft mijn Morganneke
het goed gedaan op een paar keer stilvallen na! Maar
helpende handen van de club hebben dit euvel heel
snel opgelost. Thanks!
Aan “kasteelheer Erik”:
een dikke proficiat voor jouw eerste Paasmaandagrit.
Hopelijk volgen er nog vele!!!!
Je bent goed bezig , dus……doe zo maar voort.
Morganistische groetjes
Min
Deel 2
Maandagmorgen,joepie! Geen sneeuw.
Dan toch maar dicht vertrokken.
Na anderhalf uur aangekomen in een prachtig kasteel voor een lekker ontbijt.
Rond 10 uur zijn we aan de rit begonnen, de zon was van de partij dus kap eraf en weg.
Zeer mooie rit en leuke smalle wegjes.
Tegen de middag weer een leuk kasteeltje waar we middags konden lunchen.
In de namiddag zijn we "toevallig" gestopt voor een ijsje, zeer lekker en bijna iedereen
smulde mee,
Die madam haar week begon goed!
Dan nog wat links en rechts, nog een stop voor een drankje en een eitje, nog een korte
wandeling voor de koers,
En dan naar het buitenverblijf van Eric (de organisator) voor een lekker stuk taart en thee.
Daar nog wat nagepraat en dan huiswaarts.
Het was een zeer mooie rit en leuke dag.
Bedankt Eric! Goed gedaan.
Tot Pasen 2014!!!
Els & Peter.
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Brandnew memberships
Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG-ers.
We do hope you will spend a prosperous time with us.
•
•
•
•
•

Schepers Johan - Triumph Spitfire 1500 (1980)
Denissen Jan - MG midget
Mahieu Anja - MGA (1959) - Lotus Evora (2010)
Vercauteren Raf - Jaguars E (1966) MKII (1965) Mercedes 380SL (1973)
Claessens Stefan

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?
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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Kalender TEDG
juli 2013
- 2 juli praatavond
- 14 zomerrit Daniel en Eric

augustus 2013
- 6 augustus praatavond
- 9 tot 11Gastronomisch weekend Trooz -> Patrick

september 2013
- 3 september praatavond
- 29 september teambuilding  Albert + Eric R

oktober 2013
- 1 oktober praatavond
- 19 & 20 oktober beurs Mechelen

november 2013
- 5 november praatavond
- 23 november Peter's nachtrit
- 16 november quiz  Steven + Annemie

december 2013
- 3 december praatavond
- 22 december kerststallentocht  Min
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