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Bestuur
Voorzitter

David Smit Leibeeklaan 4
B- 2270 Herenthout
014 51 25 80 of 0477 45 86 73
david.smit1@telenet.be

“Christmas is a time when people of
all religions come together to worship
Jesus Christ.”
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Secretaris

Tom De Paep
Diksmuidelaan 51
B- 2600 Berchem
03 877 77 10 of 0475 26 40 21
tom@lotuselan.be
Assistentie : Jan Van der Steen
acheronfotolabo@skynet.be

Penningmeester

Alain Deckers
Fruithoflaan 47
9120 Vrasene
0475 25 86 29
alain.irene@telenet.be

Evenementencoördinatrice &
Beursverantwoordelijke

Eric De Wever
Korte Kopstraat 24
B- 2900 Schoten
03 685 4431 of 0496 21 31 85
eric@glenco.be
Assistente: Bernadette Govaerts
bernadette.govaerts@gmail.com

Redactie

Steven Meeussen
Autolei 273
B-2160 Wommelgem
0475 49 21 12
steme@skynet.be

(Matt Groening)
Verantwoordelijke clubshop
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Pascal Quirynen
Ploegsebaan 37 A
B- 2930 Brasschaat
03 633 23 32
pquirynen@dehert-quirynen.be

Peter Verbrugge
Beukenlei 20
B- 2960 Brecht
03 297 07 58

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

€ 30.00
€ 45.00
€ 12.50
100%
50%
100%(*)

(*) inclusief volgend jaar

Clublokaal

Taverne-restaurant ‘den Horst’
Horstsebaan 1
B- 2900 Schoten
03 658 10 19
www.denhorst.be

Financiële rekening club

Fortis bank 220 – 0399304 – 88

Website

www.tedg.be

Erkenning

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

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.

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.

3

| DriversNews77 |

| driemaandelijks clubmagazine |

Ondervoorzitter

Redactie
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Wat de terugblik betreft op 2009, was dit weer een TEDG-jaar om duimen en tenen bij
af te likken. We hadden zoals vanouds de traditionele paasmaandagrit, voor de laatste
maal onder leiding van Kamiel. Vanaf volgend jaar gaan Toon en Roger de fakkel van
Kamiel overnemen. Wij wensen hen veel succes en plezier hiermee.
Er was ook nog het uitstapje naar Saarbrücken dat bij iedereen goed gesmaakt werd.
Er zijn ondertussen al plannen gesmeed om in 2011 de Duitsers uit te nodigen voor
een weekend in ons Belgenlandje.
We mogen natuurlijk ook de andere klassiekers niet vergeten; de Vikingentocht van
Patrick, de Holland Tour van Ron (eigenlijk van de MG-club Nederland, maar voor ons
blijft het toch de rit van Ron) , de alom geprezen nachtrit van Peter en de BBQ-nieuwe
stijl. Ron had tussendoor nog een uitstapje versierd naar Zandvoort, waar toch ook de
nodige TEDG-ers op inschreven.
Dit boekje staat ook voor een deel in het teken van het afscheid dat wij hebben
moeten nemen van Bert Michiels, die op 16 oktober van ons heengegaan is.
Het begin van het jaar is er uiteraard ook om een beetje vooruit te kijken, en bij het
opstellen van de agenda van 2010 bleken er een paar leuke nieuwe initiatieven op
te staan. Carl en Guido wagen zich aan een zomerrit, Jan schotelt ons 1-malig een
uitstapje voor naar de kust en uiteraard is er dit jaar ook de 2-jaarlijkse Engeland tour.
De volledige agenda vindt u achteraan het boekje. Het ziet er weer een leuk TEDG-jaar
uit.
Tijd dus om de auto’s nog even op te poetsen, olie na te kijken, banden op te blazen en
te gaan tanken. Het wordt weer tijd om te rijden!!!
Uw redacteurtje, Steven
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Het laatste jaar van het eerste decennium van het derde millennium zit er alweer
op. Tijd dus voor de jaarlijkse terugblikken en goede voornemens. Mijn grootste
voornemen dit jaar is toch wel eens een jaartje rond te rijden zonder al te veel in
panne te staan. Met juist een ‘nieuwe’ oldtimer is dat waarschijnlijk wel een uitdaging,
maar uitdagingen zijn er om aangegaan te worden (en trouwens, heeft er ooit iemand
beweerd dat voornemens realistisch moeten zijn?). De goede voornemens van
iedereen van de TEDG zullen we wel horen tijdens de Drivers Dinner op 13 februari.
Ook dit jaar heb ik vernomen dat Stanny er weer iets speciaals van gaat maken. Je kan
dus best maar direct inschrijven om dit niet te missen.
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Woord van de redactie

TEDG Drivers’ Diner, [13 februari 2010]
Voor € 30,- p/p kan je al aan deze gezellige en overheerlijke manifestatie deelnemen.
Aantal personen ..............................................

ho ho
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6

Mededeling: Naam, lidnr en aantal personen.............................................................
Storten op de clubrekening: 220-0399304-88 van TEDG
inschrijven kan tot 3 februari 2010

2010
Onze eerste activiteit zoals andere jaren de Drivers Diner
in Zaal Concordia, gelegen aan de Bosduinstraat te 2990 Wuustwezel.
(zie ook het plannetje hiernaast ; de zaal bevindt zich kort bij de hoek met de Bredabaan)
Het aperitief is voorzien om 19u00 om tegen 20u00 het buffet te openen …
Onze heerlijke Vlaamse klassieke keuken
heeft dit jaar als tegenspeler de Maghrebijnse (Arabische)keuken.
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Ho
............... Sorry Sinterklaas, ik was je al haast vergeten.
Klaas zit alweer op zijn paard naar Spanje, de Kerstman holt hem achterna, brengt even
soelaas, glitters, gekleurde lichtjes, pakjes en heel lekkere dingen. ..........
Niet voor het een of het ander, als de Kerstman weg is,
staan we straks alweer in een nieuw jaar,

x €30 = ......................................
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Drivers
Dinner
13 februari 2010

Drivers Dinner

aperitief
een buffet van voorgerechten
soep….
hoofdgerechten

Tenslotte het heerlijkste dessertenbuffet van heel ...........
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.
Ik moet het niet blijven herhalen, …… gewoon inschrijven en mee
genieten.
Gelieve je inschrijfformulier aan Bernadette te bezorgen per email:
bernadette.govaerts@gmail.com of via fax 03 633 22 23
Om organisatorische redenen sluiten de inschrijvingen op 03 februari 2010.

Richting
Wuustwezel

Clubshop

Advertentie

Advertentie
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scimitar
singer
hillman

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

polo

blauw

rood

hemd

rood

korte sluiting
korte sluiting
korte sluiting
lange sluit/zonder logo
lange sluit/zonder logo
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
lange mouw/bedrukt
lange mouw/Nbedrukt
lange mouw/Nbedrukt
lange mouw/bedrukt

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

1
2
89
4

25
10
6
10

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

30
30
30
30
30
16
16
16
16
16
16
16
35
30
30
35
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vlag
tegel met clublogo
sleutelhanger

stuks verkoop
prijs
1
9
5
1
3.75
1
3.75
1
3.75
7
2.5
99
1
60
1
2
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Clubshop

Bert
Michiels
Bert Michiels

BALVBALV
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Albert Michiels
Geboren te Niel op 22 maart 1942
Overleden in zijn woning op 16 Oktober 2009
Echtgenoot van Jackie Pauwels
Ere-Commandant Brandweer Niel
Nationaal Secretaris ‘Corps Culinaire’ Belgium
Reserve Kapitein-Commandant der Logistiek
Ere-Bestuurslid K.A.P.B.
Ere-Beheerder ‘Nationale Kas voor Onderlinge Hulp der Brandweermannen’
Lid van Ere-Brandweerofficieren
Leraar o.r. KTA Brasschaat
Vereerd met diverse eretekens
Namens het bestuur en alle leden van TEDG wensen wij de familie veel sterkte toe.

Opening en welkomstwoord bijzonder algemene ledenvergadering om 20.30 uur stipt
door voorzitter David Smit.
Aanwezig zijn 34 actieve leden van The English Drivers Guild alsook de meerderheid
van het TEDG – bestuur, bestaande uit :
David Smit, voorzitter TEDG
Pascal Quirynen, ondervoorzitter TEDG
Dirk Van den fonteyne, uittredend penningmeester TEDG
Alain Deckers, intredend penningmeester TEDG
Eric De Wever, evenementencoördinator TEDG
Jan Van der Steen, uittredend redacteur TEDG
en intredend coordinator-secretaris TEDG
Steven Meeussen, intredend redacteur TEDG
Verontschuldigd zijn Tom De Paep, secretaris TEDG en Bernadette Govaerts,
uittredend evenementencoördinatrice TEDG
Conform Artikel 8 van de statuten zijn alle leden ten minste 8 dagen op voorhand
ingelicht van deze bijzonder algemene ledenvergadering met als enige doelstelling :
de bestuurswissel.
Conform Artikel 7 van de statuten van onze vereniging, laatst aangepast in
2005, worden bestuurders ten persoonlijke title benoemd. Daar de functie van
penningmeester, redacteur en evenementencoördinator in andere handen overgaan
en deze taken pas herkiesbaar zullen zijn in 2011, is deze bijzondere algemene
ledenvergadering noodzakelijk gezien de eerder aangehaalde statuten van The
English Drivers Guild vzw.
Uittredende bestuursleden : Dirk Van den fonteyne, penningmeester TEDG
Jan Van der Steen, redacteur TEDG
Bernadette Govaerts, evenementencoördinatrice TEDG
Intredende bestuursleden : Alain Deckers, penningmeester TEDG
Steven Meeussen, redacteur TEDG
Eric De Wever, evenementencoördinator TEDG

11

| DriversNews77 |

| driemaandelijks clubmagazine |

Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft, melden wij u het
overlijden van
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Verslag bijzondere algemene ledenvergadering, dinsdag 6 oktober 2009

BALV

Advertentie

Advertentie
Advertentie

De functies, zijnde penningmeester en redacteur, zijn in functie tot de algemene
ledenvergadering van 2011.
De functie, zijnde evenementencoördinator/rice, is geldig tot de algemene
ledenvergadering van 2013.
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+32(0) 496 156 250

Een stemming volgt : alle aanwezige leden verklaren zich akkoord met
bovengenoemde bestuurswissel.

Ma - Vrij :
Zat
:

Het nieuwe bestuur van The English Driver Guild vzw zal bijgevolg samengesteld
zijn uit :

Atelier : enkel op afspraak

David Smit, voorzitter, Leibeeklaan 4, B-2270 Herenthout
Tel 014 512580 en 0477 458673
david.smit1@telenet.be
Pascal Quirynen, vice-voorzitter (en sponsorverantwoordelijke),
Ploegsebaan 37 A, B-2930 Brasschaat
Tel 03 6332332
pquirynen@dehert-quirynen.be
Alain Deckers, penningmeester, Fruithoflaan 47, B-9120 Vrasene
Tel 0475 258629
alain.irene@telenet.be
Tom De Paep, secretaris, Diksmuidelaan 51, B-2600 Berchem
Tel 03 8777710 en 0475 264021
tom@lotuselan.be
Eric De Wever, evenementencoördinator, Korte Kopstraat 24, B-2900 Schoten
Tel 03 6854431 en 0496 213185
eric@glenco.be
Steven Meeussen, redacteur, Autolei 273, B-2160 Wommelgem
Tel 0475 492112
steme@skynet.be
Jan Van der Steen, co-secretaris, Ropstocklei 7, B-2530 Boechout
Tel 03 4540009 en 0472 589457
acheronfotolabo@skynet.be
Afsluiten bijzondere algemene ledenvergadering om 21.20 uur.

Notulen opgemaakt door Jan Van der Steen, co-secretaris The English Drivers Guild

9-19 h
10-16 h

DONATUSSTRAAT
20
B-2220 HEIST O/D BERG

michel.wyns@skynet.be

Herstellingen of vernieuwen
van interieur & exterieur
bekledingen voor
alle voertuigen

auto
boot
moto
...

www.autobekledingwyns.be
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Aan de uittredende bestuursleden wordt decharge gegeven voor hun activiteiten.

| driemaandelijks clubmagazine |

Autobekleding
Wyns

Jan Van der Steen blijft voorlopig als bestuurslid aan en zal Tom De Paep bijstaan
als co-secretaris tot nader order.
Bernadette Govaerts zal Eric De Wever blijven ondersteunen gezien haar grote
beurskennis, maar geen deel meer uitmaken van het bestuur.
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Hij wist nl dingen te vertellen die niemand anders wist?!? Zo verblijde hij ons met verhaaltjes

over knuffelende Ericen. Met open deuren
rondrijdende Benny’s, nachtritorganiserende Peters en nog veel meer.
Hij is er zelfs in geslaagd de praatavond met momeneten op een karaoke-avond te doen
lijken. Wel spijtig dat de voorzitter er niet bij kon zijn....

| driemaandelijks clubmagazine |

Tijdens de praatavond van december kreeg de club onverwacht bezoek uit het verre Spanje.
Wie klopt daar op deur? Is het een oude man die
in panne staat met zijn autootje en ons om raad
komt vragen? Is het een bootvluchteling die van
de stoomboot gevallen is? Nee het is waarempel
de enige echt Sint!!
Hij had blijkbaar zijn Pieten eropuitgestuurd om
vanalles te weten te komen over de TEDG-ers.
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Hoog
bezoek
De Sint op de praatavond
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Na een 5 à 6-tal jaar getwijfeld te hebben,
heb ik dan toch maar het drastische
besluit genomen te beginnen uitzien
naar een AH. In eerste instantie ging de
voorkeur uit naar de 6-cylinders, maar
toen Eric Rönne op een bepaald moment
een 100/4 met M-motor had staan was ik binnen de 5 minuten verkocht.
Die “haaiebek”-rooster is toch wel speciaal als hij je zo van dichtbij aankijkt, hij is echt
wel agressief als je de voorruit platlegt en het is een echte 2-zitter. Het geluid van de
4-pitter (2660 cc) moet niet echt veel onderdoen voor de 6 cylinder en kracht heeft hij
in overvloed. De hunkering naar de 3000 versie was dus snel over, dit is tenslotte het
oer-model van de Big-Healeys (mijn excuses aan de 100/6 en 3000 bezitters in onze
club ;).
Hij kwam juist van Engeland en was
dus rechts gestuurd. Ik wou hem zo wel
hebben (de bedoeling is dat hij binnen
2-3 jaar toch volledig onder handen
genomen zal worden, dus dan kan ik op
die moment wel zelf voor de ombouw
zorgen), maar Eric ging dat wel even snel
voor mij doen, dat was toch niet zoveel
werk bij een BN1 vermits al de gaten en
aanhechtingspunten standaard voor
zowel links als rechts gestuurde wagens
voorzien is.
Dat was echter geen rekening houdend met 2 stuurhuizen die verkeerd geleverd

Uiteindelijk is het dan toch perfect
gelukt om hem van rechts op
links stuur om te zetten (bedankt
Eric Rönne) en werd het tijd voor
een eerste proefritje (ik was al wel
overtuigd, maar Anke had toch iets
meer nodig om overtuigd te raken. De testrit zou dat wel oplossen...). Maar daar
kwam Murphy weer tevoorschijn. IK denk dat ik die Murphy vroeger gekend moet
hebben, want hij komt mij steeds op de meest onmogelijke momenten opzoeken
om goeiedag te zeggen ;).
De wagen had ongeveer 15 jaar stilgestaan dus ik was wel op wat mankementjes
voorbereid, maar de rit ging verbazingwekkend goed van start. De Healey reed
zalig, het was wel een enorme aanpassing om van een spitfire met een draaicirkel
van (OK, ik geef toe het is wat
overdreven, maar ’t is maar om
een punt te maken hé) 1mtr over
te stappen in een Healey met een
draaicirkel van 10mtr (en dat is
niet overdreven, de exacte maat
opgegeven in de originele lectuur is
10.67mtr).
Verder deed hij het fantastisch!
Tijdens de testrit hadden wij wel zo
veel bekijks van de mensen op en
naast de baan dat ik dacht dat ik
wel iets heel speciaals aan’t testen
was, totdat er dan toch uiteindelijk
iemand ons erop attent maakte dat
het rechterachterwiel redelijk los zat. Hij sprak van een slag van ongeveer 10 cm in
het wiel. Dat vond ik precies toch wat overdreven dus reed ik door. Toch een beetje
onder de indruk van die opmerking heb ik een parkeeplaatsje opgezocht en heb
de vleugelmoeren bijgeklopt. Daar zat niet veel beweging in, dus dat van die 10
cm kon toch echt niet waar zijn. Wij dus terug op weg en toen begon ik precies
toch wat eigenaardigheden aan het rijgedrag te merken, wij dus toch maar wat
voorzichtiger verder rijden totdat er nog meer mensen over het wiel begonnen. We
zijn toen maar rechtstreeks naar huis gereden op een sukkeldrafje (het was al een
geluk niet zo ver meer) en daar aangekomen de wagen toch maar even opgekrikt.
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Ik heb in het vorige boekje gevraagd om indien je iets te melden had ivm je oldtimer
dit dan zeker door te sturen naar de redactie, welnu: ik heb zelf iets te melden, dus
kom er niet onderuit en moest ik er wel een verslagje van maken. Ik heb nl na 21 jaar
mijn 2 spitfires verkocht en een sprong
in het grote duister gemaakt door een
Austin Healey 100 BN1 van ‘54 aan te
schaffen. Het idee zat al enkele jaren in
het achterhoofd, maar ik kon het maar
niet over mijn hart krijgen om de Spitjes
van de hand te doen.

werden, een dashboard dat dan
toch niet zo vlot verkrijgbaar was,
een versnellingsbak die er tegen
de verwachtingen in toch volledig
uit moest om de bediening aan te
passen en nog een hoop andere
zaken die tegen sloegen (Murphy zou
er zelfs slecht gezind van raken).
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AH BN1
160854
AH BN1 160854

AH BN1 160854

| DriversNews77 |

18

Dat was dus niet echt wat je noemt een
testrit zoals het hoort (hij heeft denk ik
ongeveer 15 minuten geduurd, en dat
is inclusief het stoppen om de wielen te
controleren), maar vermits uiteindelijk
bleek dat het toch enkel de flens was
die loskwam heb ik toch Anke kunnen
overtuigen en zijn we dus sindsdien
de trotse eigenaars van BN1 160854.
De auto werd nog even terug naar BBC
gereden zodat de papieren in orde
gemaakt konden worden en naar de controle gegaan. Dat bleek dan toch geen extra
problemen op te leveren dus de week daarna was het tijd voor de voor ons grote stap
in ons leven. De Spitfire 1500 die 21 jaar trouwe dienst gedaan had, werd officieel
ingeruild tegen de Austjn Healey (De Spitfire MKIII had enkele maanden voordien
reeds een gelukkige nieuwe eigenaar gevonden.).
Vermits er in de documentatie van de Healey stond dat hij 15000 miles een
motorrevisie had gehad en er toen gebleken was dat het een M-motor betrof toch
maar even de compressie gemeten om te checken hoeveel er waar is van het verslag.
Normaal heeft een 100 een compressieverhouding van 7.5:1. De M-versie zou 8.1:1
moeten hebben. De compressie van onze BN1 lag rond de 9!. Er zitten wel nog de
gewone carburatoren op (1/2 inch) en dat merk je wel. Hij mankeert dat beetje extra
pit wat hij normaal zou moeten hebben. Die moeten dus zo snel mogelijk vervangen
worden door de ¾ inch SU’s zoals het hoort op een M zodat hij genoeg te ‘drinken’
krijgt.
Sindsdien heb ik er wel nog niet veel mee kunnen rijden dankzij een hardnekkige
Achillespeesontsteking, maar hij staat dan toch op zijn minst te blinken in mijn garage.
Tot volgend jaar op de club-ritten in onze eigen Austin Healey 100 BN1!!
Uw redacteur

BEAULIEU 2009
Vier al wat oudere heren hebben wederom de tocht naar Beaulieu ondernomen om
zich weer eens te gaan vergapen aan alles wat maar met oldtimers te maken heeft.
Het vertrek stond gepland voor de vrijdagochtend om 06.00 uur bij Benny de
Mesmaeker in Bonheiden. Twee andere medereizigers Han Roeloffzen en Ron
Nieuwenhuijs zouden zich daar melden. Om rond die tijd bij Benny te arriveren
moesten de twee al om 04.40 uur van huis vertrekken. Na een lekkere tas koffie van
Vicky, opgestaan om ons uit te zwaaien, op weg naar Bornem om Carl Peeters op te
halen.
De reis verliep heel voorspoedig. Wij arriveerden precies op tijd bij de ferry in
Duinkerken. Onderweg troffen we nog twee clubleden, Karel van Doorselaer en Willy.
Door het tijdsverschil stonden we 1 uur verder op de kade in Dover om de laatste
drie uur, door files wat langer, naar Lyndhurst te rijden waar Chris van de B & B al op
ons stond te wachten. Onderweg werden er regelmatig hele leuke grapjes gemaakt
zonder anderen te kwetsen, maar om die hier weer te geven stuit op problemen van
persoonlijke aard. Later volgt de uitleg. Omdat Carl vreemde bacillen bij zich droeg
leek het beter dat hij een kamer alleen zou krijgen, Benny en Ron mochten daarom dit
jaar het bed (pardon de kamer) delen. Han heeft al jaren het voorkeursrecht voor een
kamer met bar en internet.
Na onze kaarten gehaald te hebben voor het evenement zijn we naar de pub
getogen om een drankje te drinken en aansluitend een Engels diner te eten. Door
de vermoeiende reis en een weinig alcohol hebben de meeste van ons een goede
nachtrust gehad. Cola Benny had wat problemen met het hoofdkussen waardoor hij
meer wakker was dan sliep. Lukte dat wel dan gooide de zaagmachine van Ron roet in
het eten. De wekker liep een uur te vroeg af vanwege het tijdsverschil maar ja dat kan
gebeuren bij al wat oudere reizigers.
Carl was wel niet opgetogen met het lawaai in de badkamer, nu bleek dat Ron zijn
eendje had mee genomen en duikbootje aan het spelen was.
’s Morgens ieder op zijn beurt naar de badkamer om weer fris en fruitig aan het ontbijt
te verschijnen. Door de plaats van het stopcontact heeft Benny zich voor het eerst,
zittend op zijn knieën, geschoren om toch maar een aaibaar huidje te hebben.
Aangekomen op Beaulieu heeft ieder zo zijn eigen plan getrokken en is op zoek
gegaan naar onderdelen voor de eigen wagen of voor die van anderen waaronder
clubleden. Door het grote aanbod is het moeilijk te kiezen en ga je twijfelen of het
aangetroffen onderdeel wel het juiste is. Rondlopend tref je in eens Eric Rönne en
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Bleek het wiel zelf wel vast te zitten, maar was de flens zelf los aan’t komen. Mensen
die mij een beetje kennen weten dat ik ondertussen een beetje allergisch aan’t worden
ben van loskomende wielen (als het niet de fusee-pen is die afbreekt, dan breekt
er wel iets anders bij mij aan een wiel), dus de flens werd toch maar extra vastgezet
om dat geen 2de keer mee te moeten
maken.

BEAULIEU
09
Beaulieu 09
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AH BN1 160854

Carl, Han, Benny en Ron

BELMOG

A. BERGMANNLAAN 28

H. RODYNS

2500 LIER, BELGIUM

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

ORIGINAL MORGAN PARTS & ACCESORIES • AVIATION LEATHERCRAFT: IRVIN
JACKETS & HELMETS • CHAPAL: JACKETS, HELMETS, GOGGLES • MOTO LITA:
STEERING WHEELS • TERRATRIP & BRANTZ: ELECTRONIC RALLY INSTRUMENTS •
MINERVA, HERWINS & HANNART: DASHBOARD CLOCKS & STOPWATCHES • DON
BARROW: NAVIGATION EQUIPMENT • WILLANS: SAFETY HARNESS • LUCAS: SPOT,
FOG & ROOFLAMPS
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Peter Verbrugge aan die uiteindelijk een Spitfire kopen voor de overdrivebak en
later laten ook Walter de Keulenaar en Louis van Dessel zich zien. Niet op zaterdag
maar op zondag troffen we Pieter en Kay nog aan en vele andere bekenden uit
binnen buitenland. Naast alle technische kennis die werd uitgewisseld werd er
ook veel gelachen. In het begin hebben we bijgehouden wat we zoal in het boekje
zouden kunnen schrijven maar na enige tijd bleek dat zich bij alle reisgenoten
toch al enige vorm van alzheimer begon te openbaren. Uiteindelijk hebben we
dus maar besloten om het artikel voor ons boekje te beperken tot het gegeven dat
wij over deze dingen geen nadere uitleg meer kunnen geven, gewoon omdat wij
het niet meer weten. Maar voor iedereen die dit leest: als je nog nooit in Beaulieu
bent geweest dan raden wij je aan toch maar eens te gaan kijken. Het is een
bestemming om nooit te vergeten. Voor ons is de B & B voor het volgend jaar al
gereserveerd. Wij gaan dan met de oldtimers i.p.v. de luxe wagen.

Advertentie

Advertentie

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

Autoglas Hugo NV
Leveren, plaatsen en herstellen van autoruiten

Nu ook tinten van autoruiten
Putstraat 2A - 2840 Rumst
tel 03/844.38.80 - gsm 0475/79.83.04
BTW 479 145 752
hugo.m3@skynet.be
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Beaulieu 09

Fietscomputer
Tripmaster

Fietscomputer
Knip nu de kabel van de sensor naar de computer doormidden en verleng hem
met luidsprekersnoer tot hij lang genoeg is tot bij je dashboard en soldeer dit
aan elkaar let goed op dat je + en – niet verwisseld er zit een rood en een zwart
kabeltje in dus dit kan niet mis gaan.
Buig nu een mooi steuntje en monteer de fietcomputer hierop, schuif het steuntje
onder je dashboardrand dan hoef je geen gaten te boren.( zie foto).
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Verslag inbouw fietscomputer:
Men neemt een fietscomputer kies er een met opties die voor jou van toepassing zijn,
en let erop dat de snelheid hoog genoeg is. ( Sigma gaat tot 300kilometer per uur)
Lijm het magneetje ,wat je normaal om de spaak van het wiel klemt, in je
rechterachterwiel zo ver mogelijk naar de buitenkant van je velg aan de binnenzijde.
Dit kun je doen met 2 componentenlijm. Een tweede optie is een stukje spaak in de
velg lassen en daar het magneetje op klemmen.
Daarna las of schroef je een steuntje op de ankerplaat van je rem (Zie foto) en bevestig
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Ik heb een mijlenteller en dat kan lastig zijn met toertochten die aangegeven staan
met meters en kilometers in de routebeschrijving. Vandaar de fietscomputer.

23

Je kunt hem ook in je asbakje monteren, asbakje op en je ziet de computer, asbakje
dicht en je ziet alleen een orgineel dashboard.
De snelheid heb ik ingesteld op die mooie borden die bij ons langs de weg
staan en de snelheid aangeven hoe hard je rijdt, hoe dit moet staat in de
gebruiksaanwijzing van de fietscomputer.
Kosten:
Fietscomputer : 16,95 Euro
Luidsprekerkabel: paar cent
Montagetijd: 2 uur
Bron : http://home.versatel.nl/carclub.ij-v5/FIETSCOMPUTER.HTML

daar de sensor van de fietscomputer op. De afstand tussen het magneetje in de velg
en de sensor op de ankerplaat mag niet meer dan 5 mm bedragen, let erop dat je eerst
die afstand bepaald en dan pas het steuntje vast monteert.
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Steven Van den Dorpel en Carl Peeters hebben op het imense wereldwijde web
volgende verslagje gevonden ivm het monteren van een fiestcomputer ipv tripmaster.

Via de website van Britishtour.be werd begin zomer 2008 mijn aandacht getroffen
voor de “Flanders Field – British & Classics and Exclusive Cars” tour door West
Vlaanderen en meer in het bijzonder rond Ieper.
Ieper had op mij en mijn Canadese vrouw, (helaas is zij begin 2007 overleden) altijd al
een bijzondere aantrekkingskracht gehad. Enkele van haar dorpsgenoten uit Neepawa
in de provincie Manitoba hadden in 1915, tijdens de “second battle of Ypres” , daar
gevochten en het leven gelaten. Ruim 2000 Canadese Soldaten liggen bij het St
Julien Memorial, nabij Ieper, begraven. Het was de Canadese Lieutenant Colonel John
McCrae die daar toen het gedicht schreef met de titel : “In Flanders Field the poppies
blow, Between the crosses, row on row, etc. etc. .........”
Daarnaast was mijn vrouw op uitnodiging van de Canadese Ambassade in Brussel ook
enkele malen in 1998 en 1999 aanwezig bij plechtigheden ter nagedachtenis rond
de Grote Oorlog van 1914 tot 1918. Reden genoeg dus om mij op te geven voor deze
speciale Tour, nu 90 jaar na het einde van deze Oorlog.
Met mijn Jaguar MK II van 1960 (een klassieker van bijna 50 jaar “jong”) trok ik op
22 aug 2008 met mijn nieuwe English Ladyfriend naar Ieper. Via Gent en Veurne
arriveerden we in Ieper bij het Novotel midden in het centrum van Ieper, waar we op
een speciaal beveiligde, afgesloten parkeerplaats onze auto konden parkeren. Hier
voelde onze “grand old lady “ zich zeer veilig en slurpte met voldoening haar laatste
benzine druppels weg.
In het hotel werden we al direct blij verrast door het ontvangst comite van de Kemmel
Historic Comite.
We kwamen al snel in contact met enkele British classic car enthousiasten, die via
Calais met de Ferry naar het “Continent” , zoals ze ons lieten weten, waren over
gestoken. Sommigen hadden zelfs een trailer achter hun moderne (British) auto
gespannen met daarop hun British Classic Car.
En dat waren er een paar. Juweeltjes die je niet zomaar parkeert op de openbare weg.
Zie de website van Flanders Field Tour 2008 en/of www.britishtour.be, en U zult
watertanden van de beauties die ons drie dagen zouden vergezellen door Flanders
Field.
Het enthousiaste comitee maakte ons wegwijs in het hotel, kamers werden aangeduid
en we werden overladen met documenten, cadeaux etc, en natuurlijk een Roadbook
en een Rally-plate. En wat voor een. Een bijzondere Rally-plate, met een symbolieke
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Flanders
Field
Flanders Field Tour 08
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De volgende dag , op zaterdag werden we ontvangen in de Raadskamer van het
Stadhuis van Ieper, en toegesproken door een Schepen van de stad Ieper. Deze
vertegenwoordiger van de stad gaf ons de nodige geschiedenislessen omtrent de
perioden voor, tijdens en na de Grote Oorlog.
Daarna bezochten we het Flanders Field Museum, waar we getuige waren van
gesimuleerde gevechten in en rond Ieper tijdens de Grote Oorlog. Hier ervaart
men op indringende wijze de gruwels
die de soldaten aan beider fronten
meemaakten.
Na het bezoek aan dit bijzondere
museum, verlieten we in stilte de
Laken Hall waarin dit museum is
gevestigd, op weg naar onze bolides,
nog steeds veilig geparkeerd nabij het
hotel.
Ge-escorteerd door motorrijders ging
het richting Kemmelberg, waar we
in hotel “De Hollemeesch” konden
genieten van een “Heuvellands
Buffet” met de nodige Belgian Beers.
Hierna reden we, ieder op zijn eigen ritme, naar het Passendael Museum, nabij
Zonnebeke, voor een tea-break. Ook dit museum gaf ons een verfijnd beeld van
de loopgraven Oorlog.
Daarna ging een ieder zijns weegs terug naar Ieper, alwaar we onze klassieke
voertuigen weer konden parkeren op de beveiligde parkeerplaats. ‘s Avonds
waren we, als speciale gasten, getuige van de Commemoration Last Post onder de
Memen Poort. Dit was een van de meest indrukwekkende ceremonies die ik ooit
heb mee mogen maken. Het was dan ook moeilijk om mijn emoties verborgen te
houden. Deze Last Post was een Hommage aan de 54.896 onbekende soldaten die
hier hun leven lieten tussen 1914 en 1918. Na deze plechtigheid wandelden we in
stilte terug naar het hotel en verzamelden we ons voor een uitgebreid menu, met
de “apropiate drinks” en dat waren er veel.
Bijzonder was, dat de foto’s genomen tijdens deze eerste dag, al op groot
scherm tijdens het diner getoond werden en we zodoende de dag weer opnieuw
beleefden.

Op zondagmorgen toonden we onze classic cars op het Marktplein voor de Laken
Hall en het Stadhuis van Ieper aan het publiek. Dronken een koffietje in een
van de vele cafe’s en wachtten daar op onze Belgische “Day Participants” voor
de zondag tour, langs de vele begraafplaatsen, loopgraven o.a. nabij de IJzer en
Diksmuide. Diksmuide de stad met zijn bombastische, karakteristieke toren.
We reden met onze classic Jaguar getooid met Canadese vlag naar het Canadese,
St Julien Memorial en eerden onze Canadese helden met het nodige respect.
Genoten van een uitbundige lunch in een Kaas fabriek/museum, waarna we onze
tour vervolgden door het prachtige heuvelachtige Flanders Field. Waar men na
iedere bocht in de weg een vlak stuk boerenland waarnam; na weer een andere
bocht kon men de “rolling hills” ontdekken, die zo belangrijk waren om genomen
en om behouden te worden. Trekkend door de bossen kon men zich verschuilen
voor de vijand. Ieder moment een ander vergezicht, met pracht en droefheid.
Wat een geschiedenis bewaren deze
heuvels en velden. Zoveel levens
verloren van zoveel jonge mannen,
zoveel kerkhoven, altijd perfect
onderhouden met respect voor de
gevallenen. Monumenten in steen
uitgehouwen, ieder monument met
zijn geschiedenis, zeer ontroerend.
Sommige van deze eere graven,
liggen gewoon stilletjes te “pronken”,
gewoon naast een boerenerf.
Ook deze avond werd weer afsloten
met een meer gangen menu en
dia/fotobeelden van de dag. Enkele
spontane toespraken en dankbetuigingen aan het Kemmel Historic Comite sloten
het officiele gedeelte van de tour af.
Op maandag waren er nog velen van ons, ondanks het feit dat de tour officieel
op zondagavond ten einde was. We pakten onze koffers en waren getuige van
de wijze waarop onze Engelse deelnemers hun classic cars inpakten op hun
trailers om de lange weg naar de UK weer te nemen. Namen afscheid van diverse
deelnemrs en bedankten het Comite voor hun bijzondere inspanningen en
perfecte organisatie.
Wij namen de touristische route door West Vlaanderen naar Antwerpen en
bewaren aan deze trip goede herinneringen, met veel enthousiaste, interessante
British classic cars drivers.
Pieter Van de Lustgraaf
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tekening van een soldaat in Flanders Field. Een Rally Plate die inmiddels in mijn
garage een speciale plaats heeft gekregen aan mijn “Wall of Fame.”
Na de Opening speech en de introductie brachten we de eerste avond (vrijdag)
al een bezoek aan de Menen Poort. Hier wordt iedere dag, 365 dagen per jaar om
20.00 uur, door de vrijwillige brandweer van Ieper de Last Post geblazen en iedere
dag weer opnieuw het respect getoond aan al die jongens/mannen die hier 90 jaar
geleden hun leven gaven.

Flanders Field
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Westmalle
Mindervaliderit
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Er werden nog wat extra foto’s doorgestuurd van de mindervaliderit die plaatsvond
op 2 augustus in Westmalle. Het zijn zo’n leuke foto’s dat we ze u zeker niet wilden
onthouden. Als je het geluk van die mensen ziet en je hebt tijd volgend jaar zie ik
niet in hoe je niet kunt deelnemen aan de volgende editie!
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Rubberprofielen
Korting van 20 % voor TEDG-leden
op vertoning van je lidkaart

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

Je kan ons vinden op alle beurzen van betekenis!

Het
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Mindervalidenrit
Mindervalidenrit

6
uur
6 uren van de Noorderkempen

Advertentie

Wij zijn gespecialiseerd
in de verkoop, wisselstukken
en onderhoud van
Britse oldtimers
Sint-Lenaartseweg 52 - 2320 Hoogstraten
Tel 03/314.60.69 - Fax 03/314.29.33
GSM 0495/51.75.55
Website : www.bbc-cars.be
E-mail : info@bbc-cars.be
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Polissen op maat door een liefhebber voor de liefhebber
voor oldtimers
volledige omnium zonder afschrijving
onbeperkt gebruik
alle verzekeringen
totaaloplossingen
maatwerk volgens uw specifieke behoeften
Ploegsebaan 37
2930 Brasschaat
www.dehert-quirynen.be

Tel. 03 633 23 32
Fax. 03 633 22 23
Email: info@dehert-quirynen.be

Ik was helemaal niet van plan deze rally de “6 uren van de Noorderkempen 2009” te
rijden, maar op de praat-avond van 3 oktober liet ik mij overhalen door het nodige
enthousiasme van verschillende clubleden, die deze rally al verschillende keren
hadden gereden. Roland bleef aanhouden dat hij een goede navigator was en hij
had een piloot nodig. Nu moet ik toegeven dat ik Roland al ken van 1969 van onze
rallyclub, “Antwerp Rally Team”, waar ik toen ook lid van was en vele rally’s heb
gereden o.a. de Drie Zuster Steden, Ferdenfalt (D), Hünsrück (D), S.L.S., Tulpenrally,
E.L.E. enz., maar sinds vele jaren heb ik geen echte rally’s meer gereden buiten een
toeristisch tochtje hier en daar! Awel, de Roland en ik zouden er eens invliegen.
Zaterdagochtend om 6 u mijn nest uit. Het kostte wel wat moeite want ik was pas
om 3 uur naar mijn kooi gegaan. Om 7 u reed ik weg richting Wuustwezel waar we
verwacht werden rond 8 u voor het ontbijt, spek met eieren, nu daar ben ik gek op dus
dat was een mooi vooruitzicht. Rond 8 u kwam ik daar met mijn Spitfire aan en het
was er al behoorlijk druk, Roland was in geen velden of wegen te bekennen! Volgens
de gegevens mochten er maar 100 auto’s mee doen en wij hadden het nummer 112
! Moet kunnen! Ik kwam er al meteen de nodige clubleden tegen, o.a. Pascal, die had
n°1, Eric, Ron en nog verschillende anderen. Ik geloof dat er 4 of 5 van de TEDG bij de
eerste 10 startnummers zaten, dus onze club was goed vertegenwoordigd. Aan de
inschrijftafel werd opgemerkt dat de 1e en de laatste, wij dus, van de TDEG waren. Ik
had er nog geen erg in maar dat betekende wel dat wij 112 min. moesten wachten
nadat de eerste om 09.00 u gestart was.
Roland kwam op zijn gemakje binnen wandelen rond de klok van negenen, nu begrijp
ik ook waarom hij geen haast had! Er werd mij al meteen verteld dat wij in het donker
rond 20.00 u pas zouden terug zijn. Nou ik dacht dat valt wel mee, ik rij wat sneller en
dan kunnen we wel wat tijd inlopen. Mis dus !!! Roland is een zeer precies mens en
overal waar we bij een tijdcontrole aankwamen moesten we 10 tot 15 min. wachten.
Dat vond ik maar niets, maar ja Roland, mijn navigator, is dus de baas. Ik heb wel
geprobeerd hem over te halen om eerder binnen te rijden, maar hij was niet over te
halen. Ik moet toegeven hij deed het goed en kende al de kneepjes van het rally rijden.
De hele tocht bestond uit 3 trajecten. Na het einde van het 2e traject had ik al
behoorlijk pijn aan mijn kont gekregen, want zo’n Spitfire is wel leuk maar comfortabel
is anders. Het was ook leuk weer even op het rally-cross-circuit te rijden, daar heb ik
toch wel gespeeld door de Spit even dwars te zetten op het onverhard, kon het niet
laten, moet ook een leuke foto opgeleverd hebben!
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Mijn ervaringen van de 6 uur van de Noorderkempen

33

| DriversNews77 |

| driemaandelijks clubmagazine |

Advertentie

| DriversNews77 |

34

Advertentie

Advertentie

De naam van 6 u van de Noorderkempen klopt helemaal geen bal van want we
hebben 10 u gereden. De naam de 10 uren van de Noorderkempen zou beter
geweest zijn, alhoewel ik 6 uur meer dan genoeg had gevonden. Ik moet toegeven
ik heb me wel vermaakt. Er waren best wel wat rally-kriebels uit vervlogen tijden,
die weer boven kwamen, maar ik heb me ingehouden want de auto was totaal niet
geprepareerd!

Hermano junior

Vroeger, jaren ’64 t/m ’77 reed ik met verschillende auto’s oa Simca 1000, Fiat
128, Ford Escort, en in 1972 met een nieuwe Opel Ascona 19SR, deze heeft het
jaren lang goed gedaan deze was geheel geprepareerd met rally zetels, rolbar,
tripmaster, 4 puntsriemen, grote Cibies voorop, dan zag je nog eens wat! Een motor
die goed geprepareerd was, bredere wielen en banden, carter-beschermplaat,
teveel om op te noemen, ik ben vast nog wel enkele zaken vergeten! Maar veel lol
heb ik er wel mee gehad, helaas is de auto aan een slordig einde gekomen op één
van de vele snelle wegrally’s! Dat kon toen nog!

hermano-jr@skynet.be

Ik wil bij deze mijn volle bewondering voor de kunde, inventiviteit, doorzetting en
bekwaamheid van mijn navigator Roland uitspreken, ik was echt onder de indruk
van zijn kunnen, hij was het nog steeds niet verleerd!
Het laatste stuk hadden ze van mij cadeau kunnen krijgen, maar Roland wilde er
niets van weten, hij wilde de hele rit netjes uit rijden!
Onderweg kwamen we verschillende keren het startnummer 110 tegen, één van
onze clubleden met een zwarte Porsche, soms ging hij links en wij rechtdoor en
dan dacht ik, die zijn we kwijt maar nee hoor enige tijd later zat hij weer achter ons
aan, dat was wel leuk. Ik moet toegeven, hij was wel een echte diehard want regen
of niet hij heeft altijd met de kap open gereden. Ik vond dat bewonderenswaardig.
Resumé een leuke, gezellige , leerrijke rally die zeker voor herhaling vatbaar is.

Stanny Jacobs
Theo Verellenlaan 27 - 2990 Gooreind
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De Spit heeft het zeer goed gedaan en we hebben de hele rit zonder problemen
uitgereden, alleen de laatste paar uren waren wel wat lastig omdat ik slechts 1
koplamp had en daarvan had ik nog de indruk dat er een 6 volt lampje in zat! Onze
kaartleeslamp was ook niet alles. Het enige wat wij hadden was een oude stafkaart
en een klokje welke ik met wat plakband tegen het dashboard had bevestigd.

Tr a i t e u r - V i s h a n d e l

Revisiebedrijf NUYTS bvba
• KRUKAS
• DRIJFSTANG
• CILINDERS
• MOTORBLOK
• CILINDERKOP

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

David

Lid Motor-Service
Putsebaan 192
2040 Antwerpen (Zandvliet)

Tel. 03 568 78 54
Fax 03 568 17 63
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Februari
- 2 februari		
- 13 februari		

Algemene ledenvergadering (Den Horst, Schoten)
Driversdinner

Maart
- 2 maart		
- 5 - 6 - 7 maart

Praatavond (info technische keuring, Den Horst, Schoten)
Antwerpse Oldtimer Beurs (thema : European Classic Cars)

April
- 5 april		
- 6 april		

Paasmaandagrit, dit jaar in organisatie van Toon van Nieuwenburg
Praatavond (Den Horst, Schoten)

Mei
- 4 mei		
- 9 mei		

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Vikingentocht, een organisatie van Roland en Patrick

Juni
- 1 juni		
- 6 of 13 juni		
- 20 juni		

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Barbeque (de juiste datum wordt nog bevestigd)
Holland Tour, uitstapje naar Waalwijk van Ron Nieuwenhuijs

Juli
- 4 juli		
- 6 juli		
- 15 tot 22 juli

Zomerrit, een nieuw initiatief van Guido Gillis en Carl Peeters
Praatavond (Den Horst, Schoten)
England Tour, het 2-jaarlijkse tripje van Pascal (volgeboekt)

Augustus
- 3 augustus		
- 8 augustus		
			

Praatavond (Den Horst, Schoten)
The Poseidon Adventure (kustactiviteit met bezoek aan een restauratieproject van een vissersboot in organisatie van Jan Niemans)

September
- 7 september
- 			

Praatavond (Den Horst, Schoten)
MAK verbroederingsweekend, datum wordt nog bevestigd

Oktober
- 5 oktober		
- 9 oktober		

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Peters beruchte nachtrit

November
- 2 november

Praatavond (Den Horst, Schoten)

December
- 7 december
- eind december

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Kerststallentocht met Eric De Wever, datum wordt nog bevestigd

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

ISO 9002
U bent steeds welkom op onze receptie
van maandag tot vrijdag, van 8:00 u. tot 18:00 u. Vredebaan 90 – 2640 Morstel
Tel.: 03 449 37 20 Fax : 03 449 39 67
Website : www.cryns.be
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Bugatti Centenary
Nieuwjaarsdrink (Den Horst, Schoten)
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The English Drivers Guild wishes to thank Piet Cassimon
for the free beverages on the club stand in Antwerp

Brouwerij Cassimon nv
Noordeind 15
B-2920 Kalmthout
Tel 03 666 81 47
Fax 03 666 22 30
Website www.cobeli.be
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Januari
- 3 januari		
- 5 januari		

Agenda
2009
Agenda 2009
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Latest
News
Drivers Latest News

15 Inch Chroomvelgen
Te Koop : 4 bijna nieuwe chroomvelgen (nog in de doos)
vaste prijs : 500 Eur (nieuwprijs : 880 Eur)
Info : Pascal Quirynen (03/633.23.32; pquirynen@dehertquirynen.be)

Brandnew memberships

Michelin Red Line banden
Te Koop : 4 gebruikte Michelin Red line banden (origineel op TR 250)
prijs : 100 Eur
Info : Pascal Quirynen (03/633.23.32; pquirynen@dehert-quirynen.be)

Laatste nieuws-laatste nieuws-laatste nieuws-laatste nieuws ...

		

Eds Albers		

Schoten			

MGA 1959

Aankondigingen
MG TD 1953
Te Koop : Zeldzame MG TD uit 1953. Motor en carrosserie in uitstekende staat. Roestvrij. Nieuwe banden
(zwart). Belgische inschrijving (geen O-plaat).
prijs : ovtk
Info : 0476/45.35.81

Zoals reeds aangekondigd in de vorige editie van DRIVERS NEWS zullen alle mededelingen van het bestuur, uitnodigingen tot evenementen en andere belangrijke mededelingen voortaan enkel nog gebeuren via dit clubblad, waardoor een kleine besparing gerealiseerd wordt op de werkingskosten.
Gelieve rekening te willen houden met de uiterste inzenddatum, namelijk tot 20 dagen
voor de verschijningsdatum (de verschijningsdata zelf vindt u vooraan deze DRIVERS
NEWS).

Sponsoring

Hardtop Spitfire
Te Koop : Hardtop Spitfire grijs en in goede staat.
prijs : doe een bod
Info : peeterscarl@skynet.be ; 03/889.26.58

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