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Redactie
Het nieuwe jaar is pas gestart en een van onze wensen is al in vervulling gegaan, de brandstofprijzen zijn immers gedaald tot het peil van 5
jaar terug. We kunnen dus weer volop “gas” geven, maar ook weer niet
teveel, want de boete tarieven zijn ook de hoogte ingegaan.
Ons ledenaantal schommelt een beetje zoals het weer, in vergelijking
met andere clubs behoud iedereen, die ooit lid is geweest, zijn nummer
(sommige leden verlaten ons maar komen toch na enkele jaren terug)
Intussen hebben we ook al enkele winterprikken gehad, eentje bij de
dokter tegen de griep en een paar op de thermometer, heeft iedereen
voldoende antivries in zijn troetel gedaan, ook die voor de sproeiers?
Een geanimeerde ALV werd druk (50) bijgewoond en de meesten hadden wel een mening of voorstel waar rekening mee gehouden word in
de toekomst.
Onze klassieker, “De Drivers Diner” was voor de zoveelste maal een
succes, hebben we niet of weinig gedanst, dan is dit rijkelijk gecompenseerd, of was het tengevolge van, het lekkers dat is voorgeschoteld.
Nieuw Louman museum Den Haag bezocht per bus! Meer op pagina
15.
Het Antwerp Classic Salon, met als thema Jaguar en dit kon je ook aan
onze stand merken. Onderweg er naartoe hoorde ik toevallig dat er in
België 80.000 geregistreerde oldies zijn en dat dit aantal blijft stijgen,
mede dank zij de banken (lees geen interest op je spaargeld). Men
wist zelfs te vertellen dat je GEEN verkeersbelasting verschuldigd bent,
en daarom juist interessant. (Misschien toch een foutje van de reporter)
Toch had ik de indruk dat er minder standhouders waren tov vorige jaren, wat niet belette dat TEDG weerom rood gekleurd was, ook onze
dames deden flink mee, dank voor de bereidwillige hulp.
Maart had zo z’n grillen, de ene dag 20° de andere zaten we aan het
vriespunt, maar hopelijk staan we met z’n allen klaar in de startblokken,
April heeft al heel wat te bieden, raadpleeg de kalenders en je vind voor
elke week wel wat.
Wil je zelf wat organiseren, laat het gerust weten. Peter staat klaar om
je wegwijs te maken. Kamiel en Benny deden dit ook en hebben op de
valreep de Paasmaandagrit gered. Tof jongens en bedankt ervoor. Als
je nu denkt, die redacteur, hoe weet ie dat en hij was zelf niet aanwezig, wel wij hebben de rit als test gereden op een zonovergoten zondag
in maart. En het was genieten.
Noteer ook alvast de TWEEDE dinsdag in augustus en niet de EERSTE voor onze gebruikelijke babbelavond. Zie pagina 24.
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Terrasbouw - Zon/Windschermen
Alu Schermen EU - Terrasbouw, Je betrouwbare partner en
fabrikant voor uw terrasschermen.
- HORECA
- PARTICULIERE MARKT
- TERRASBOUW

Van Oers Group bvba

4

Rijkmakerslaan 5 - B2910 Essen

Intelligente hulpmiddelen
Waar het licht op groen staat is de
parkeerplaats vrij.

Rood verkeerslicht met wachttijdindicatie

Uitklapbare
fietsstalling
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Voor onze Nederlandse leden
Sinds dit jaar hebben klassiekers tussen 25 en 40 jaar oud te maken met een belastingheffing. Zeker klassiekers met
een LPG of Diesel installatie gaan fors meer betalen, zodat een deel van onze old timer vrienden besloten hebben
om de klassieker te schorsen. Voor deze gevallen blijft de evenementenregeling van kracht, zodat u enkele keren per
jaar naar evenementen kunt rijden zonder belasting te betalen. Wilt u gebruik maken van deze regeling, dan stuurt u
uw merk auto en kenteken naar de organisatie door en zij zorgen ervoor dat een lijst van kentekens bij de
Belastingdienst komt te liggen. Dat event moet dan wel aangemeld en goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.
Eenvoudiger kan het niet. Of dit ook voor organisaties in België geld hebben we echter niet kunnen achterhalen.
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Verslag van de praatavonden van 6/1, 3/2 en 3/3/2015
Voorbije gebeurtenissen:
5/12 :nacht van de Antwerpse automobielclubs: veel volk, TEDG vertegenwoordigd
met diaprojectie van en over de ritten.
- MECC Maastricht: duur entreegeld, enkele leden zijn geweest
- Kerststallentocht: veel auto’s, regenachtig weer maar toch de moeite waard
- Drivers Dinner was weer een succes met ± 80 aanwezigen: Stanny en zijn team
hebben weer zeer lekker gekookt.
- Bezoek aan Louwmanmuseum: mooie uitstap aan een schitterend museum: een
echte aanrader voor alle oldtimerliefhebbers!
- ALV: verslag elders in het boekje
- Oldtimersbeurs te Antwerpen: wie als lid in cluboutfit komt krijgt op onze
clubstand 10€ terugbetaald en 5€ in gewone kledij. 4 auto’s op de stand. Testpiloot
van Jaguar “Norman Dewis” was zaterdagvoormiddag aanwezig op onze stand.
Eerstvolgende activiteiten:
- Paasmaandagrit: Benny en Kamiel richten deze rit in : Vertrek in Zemst op de
parking van de Carrefour en na een ontbijt een ritje van ±135km.
- British Car Lifestyle in Rosmalen: weekend van 14 en 15 maart
- 30/3 :Bezoek aan Audi fabrieken in Vorst (info Tor, nog 4plaatsen)
- Tecno Classic in Essen: 16 en 17 april
- 10/5 Vikingentocht: ingericht door Steven Adriaans (zelfde start en finish locatie als
vorig jaar), inschrijven nog mogelijk.
- 14/5 OHV rit in de haven (info Tor)
- 7/6 BBQ Eric De Wever
- TR club organiseert op 21/6 een BBQ met kofferverkoop: info in boekje
- 5/7 Ladies rit ingericht door Linda en Leen
- 7-9 /8: WK Chateau Bleu (organisatie Tor)
- Zomerrit: wanneer ? inrichter Daniel Weper
- 30/8 : Teambuilding: Eric Ronne en Albert Jaamann en Ronny Verschueren
- Stelvio : gaat voor de club niet door in 2015, maar wel in het voorjaar van 2016 :
info bij Ron
- 31/10 : Ronny’s Halloweenrit Hoogstraten
- Holland toer staat los van Waalwijk , Ron zal nog iets laten weten
Allerlei:
- Nieuwjaarswensen van het bestuur aan alle aanwezige leden
- Werking van Tripy zal door Walter Leysen aan de geïnteresseerde organisatoren
worden uitgelegd. Datum nog af te spreken
- Steven M: heeft jarenlang de challenge zeer goed gedaan, de interesse is bij hem
wat weggeëbd en daarom zoeken we een andere kandidaat om dit op te volgen.
- Rallyborden: voor 2015 is er met meerderheid van stemmen terug gekozen voor 1
bord per rally: SPONSORS WORDEN GEZOCHT!!!
- Inschrijving voor reis naar Lake District in 2016: Inschrijvingen per mail aan Pascal
starten op 1 APRIL 2015 OM 20 UUR!!!(Geen aprilgrap!!) Dus wie wil meerijden..
snel wezen!!! (van ± 8 tot 17 juli 2016 ).
- Eddy Deno gaat dit jaar wel naar Stelvio : geînteresseerden kunnen met hem
contact opnemen
- Praatavond van augustus: 11 IPV 4/8 !!!!!!!!!!!!!!!
- 22/8 :nicht van Steven Meeussen trouwt en vraagt oldtimers als ceremoniewagens:
info Steven
7

“Land in de kering”
Via dit Tv programma werden we aan enkele belangrijke feiten uit onze autogeschiedenis herinnerd.
De auto’s werden in de loop van de jaren 50/60 steeds goedkoper, ze werden daardoor beschikbaar voor
een grotere massa gretige doch vaak onervaren chauffeurs. Hierdoor werd het verkeer gevaarlijker dan heden ten dage.
Tot 69 kon je zonder rijbewijs of ervaring zomaar de weg op.
Geen snelheidsbeperkingen op de snelwegen to eind 73.
In de jaren 80 groeide de anti auto beweging, steden en dorpen geven voorrang aan voetgangers en fietsers,
intussen bleef echter het wagenpark groeien.
In 2000 waren er 4,7 miljoen ingeschreven personenwagens.
Nog enkele markante feiten:
1961 invoering voorrang van rechts
1967 alcohol blaastest, parkeerschijf en parkeermeters (betalend)
1971 90km max. snelheid op provinciewegen
1973 petroleumcrisis en brandstofschaarste, autoloze zondagen
1975 gordelplicht
1991 openbaar vervoer, indien er geen aanwezig is in bepaalde zones wordt voorgesteld dat de mensen verhuizen om de verkeersdrukte te verminderen!
In een andere uitzending ging het dan meer over de wegeninfrastructuur, ook hier toch enkele markante
feiten die we op een rijtje willen zetten, zo van: Herinnerd u zich deze nog?
In de jaren 60 was er een programmapunt van de toenmalige regering om ieder jaar 100km snelweg bij aan
te leggen, het kasseitijdperk zou daarmee definitief moeten verdwijnen.
1950 België heeft 28 kilometer autoweg
1959 1,5 mil. auto’s en de staat van de wegen laat veel te wensen over, hiervoor worden publiek leningen
uitgeschreven het zogenaamde “Wegenfonds”
1956 Snelweg Brussel Oostende gaat open, toch blijft er een wanverhouding tussen het aantal voertuigen
en het aantal km (snel) wegen, België beschikt dan over 212 km, Nederland over 500 km Frankrijk zit aan
300 en Duitsland maar liefst 3.000km, snelweg.
1962 krijgt Wallonië de compensatie met de verbinding Luik Namen Charleroi, een weg die 300 gemeenten doorkruist. Maar door die werken zijn er nog onvoldoende middelen om op korte termijn de andere zaken snel te realiseren.
1964 is er beslist over het traject Antwerpen Hasselt Luik, de Boudewijnsnelweg, met 154 km lengte en
194 bruggen, de werken nemen 8 jaar in beslag.
1965 starten de werken aan de snelweg Antwerpen Gent Kortrijk
1966 5 jaren plan om de weg naar Duinkerken aan te leggen.
1969 De Kennedytunnel en ring gaan open, dit deel van de E3 verbind Zweden met Portugal, althans als
alle andere landen; want België is hier eerste in 1972 mee klaar; ook hun deel klaar hebben. Dit plan was in
Geneve goedgekeurd in 1950! en zou 15 jaar in beslag nemen.
Tussendoor komt er de aansluiting in Gent via het Zuidpark komt men snel de stad in.
1977 allerlei betogingen tegen de Betonbaron’s en de A24 - E17 voorkomen niet dat tussen Brussel en
Leuven een stuk van 44km en de E10 Antwerpen Breda (Rotterdam) aangelegd worden.
Brussel Parijs met een pittige wagen kan men aan in 2,5 uur. Ons land telt dan maar liefst 6 snelweggrensovergangen.
1977 start men het Viaduct van Vilvoorde, met een specifieke bouwtechniek gaat me over de Renault fabrieken en het Kanaal, Nobels Peelman staan in voor de staalconstructie van deze 1,7 km lange en 40 meter
brede weg.
Door de crisis gaat ook de overheid wat op de rem staan zodat vanaf 1981 nog alleen “sobere” wegen worden aangelegd, minder breed en minder op- en afritten.
1989 de wegen worden geregionaliseerd, vanaf nu zijn er geen Rijkswegen meer. Door de fileproblemen
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word Brussel Leuven naar 2x4 rijstroken gebracht en in 2000 begint de discussie over de sluiting van de ring rond Antwerpen,
tunnel of brug houd de politici in de ban.
Op dat moment klinken er liedjes als: We know where we are going, but we don’t know when en The road to nowhere scoorde
ook hoog.
Vandaag tellen we op een gewone werkdag minstens 100km file.
PE

Twee wereldpremières voor het Salon Dream Cars
Het Salon Dream Cars bood v oor zijn derde editie, die van 23 tot 25 januari in Brussel toegankelijk was in de marge
van het 93ste Salon voor Lichte Bedrijfs-, Vrijetijdsvoertuigen en Moto's, een sublieme affiche. Voor het eerst in zijn
geschiedenis kan Dream Cars twee wagens in wereldpremière te presenteren. De Britse vakman Noble, die dankzij
de inspanningen van het bedrijf 9 Stars voor het eerst
naar het Salon van Brussel komt, exposeert twee
modellen, waaronder de volledig nieuwe M600
Convertible die voor deze gelegenheid voor de
allereerste keer aan het publiek getoond wordt. De
oorsprong van de tweede wereldpremière op het Salon
Dream Cars ligt veel dichter bij de deur: het is de eerste
100 procent elektrische wagen die volledig in België
ontworpen en gebouwd werd, de E-Car 333. De
voorstelling valt samen met de lancering van dit nieuwe
Belgische merk op de markt en dat zou dus de heropleving van de Belgische automobiel moeten stimuleren, na de
recente verrijzenis van het merk Imperia, dat trouwens ook aanwezig is in de Dream Cars-ruimte. (Belga)

MORGAN PARTS & ACCESSORIES DEALER
A.BERGMANNLAAN 28 2500 LIER BELGIUM
belmog@skynet.be
HALDA TWINMASTER – DIGITALE TRIPMETERS - GPS TRIPMETERS
Meer dan 40 verschillende modellen leverbaar uit voorraad.
AVIATION LEATHERCRAFT: IRVIN JACKETS & HELMETS
CHAPAL: JACKETS, HELMETS, GOGGLES
MOTO LITA: STEERING WHEELS
HERWINS & HANHART & HEUER:
DASHBOARD CLOCKS & STOPWATCHES IN ALLE PRIJSKLASSEN
DON BARROW: MAP LENSES - TRS : SAFETY HARNESS
Verstralers, breedstralers = SPOT, FOG & DRIVING LAMPS in alle prijs klassen
RALLY CAR ROOFLAMPS
OPEN DOOR EVERY THURSDAY FROM 20H TO 23H
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E-Car 333 beleeft wereldpremière op het autosalon: dit is de eerste
volledig elektrische wagen van Belgische makelij
Op het autosalon van
eerste volledig elektrische
preproductie, officieel
auto heeft slechts drie
autonomie van 300 km
Het gaat om een concept
ontwikkelingsfase.
productie nog dit jaar
eerste voertuigen ten
leverbaar zijn.

Brussel is de E-Car 333, de
én Belgische auto in
voorgesteld. Opvallend: de
wielen en moet een
bieden.
car, de E-Car zit nog in de
Bedoeling is dat de
wordt opgestart en dat de
vroegste begin volgend jaar

E-Car is een volledig Belgisch project, dat bestaat uit verschillende partners. Bezieler en project
manager is Xavier Van der Stappen. Hij is onder andere bekend van de reis van Kopenhagen naar
Kaapstad (18.000 kilometer) die hij in 2010 ondernam met een hightechprototype van een elektrisch
voertuig met zonnepanelen. B&C Design , een bedrijf uit Vilvoorde, neemt de carrosserie van de
voertuigen voor zijn rekening.
E-Car 333 beleefde zijn wereldpremière op het autosalon: dit is de eerste volledig elektrische wagen
van Belgische makelij
3 wielen,
300 km
autonomie

De E-Car is grotendeels met gerecycleerde materialen gebouwd en moet uiteindelijk in zes modellen
op een zelfde basischassis leverbaar worden. Het is de 333 (Urban) die door het grote publiek te
bewonderen was op de Dream Cars-expositie in paleis 11 tijdens het autosalon.
'Het cijfer 333 staat voor 3 zetels, 300 km autonomie en 3 wielen,' verklaart John De Weert van B&C
Design. Vooral dat laatste is opmerkelijk. 'Alle modellen zullen slechts drie wielen hebben, dat is
simpelweg ecologischer,' luidt de uitleg. 'Dankzij de achterwielaandrijving, die overigens een
maximumsnelheid van 130 km/u mogelijk maakt, is er geen verlies van energie. We voorzien ook
modellen met vier zitplaatsen'.
Opladen aan een conventioneel stopcontact moet in drie uur tijd kunnen, net als 100 km rijden voor
1 euro, luidt het nog.
De ontwikkelaars maken zich sterk dat de auto voor een breed publiek bestemd is. De Weert: 'De ECar wordt 100 procent personaliseerbaar en zal geschikt zijn voor zowel de stad als de autosnelweg.
De prijs voor een basismodel blijft onder de 20.000 euro, maar er zullen ook luxeversies met onder
andere navigatie en lederen zetels komen. Volgens B&C Design is er nu al veel belangstelling voor de
wagen. Er wordt gemikt op een productie van 100 tot 150 wagens per jaar. (Knack)
10
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Weekend Chateau Blue 7 8 & 9 augustus 2015
Thema Architectuur in Wallonië
Omschrijving:
Vanaf vrijdag 07- 08 - 2015 tussen 15 en 19 u , tot zondag 09 -08 +/- 16 u , Met 2 overnachtingen in
kasteel van 1884 ,In vol pension met alle dranken en aperitieven in , + 2 x ontbijt + 2 x avondeten
met telkens 2 glazen wijn of soft + lunch op zaterdag- en zondagmiddag , + 2 zeer verzorgde
roadbook's bolletje pijl . Max 12 wagens! Tijdig inschrijven
Ditmaal gaan we samen op zoek naar de mooiste architectuur in de Ardennen en de Condroz met
zijn prachtige kastelen , kronkelende, uitdagende wegeltjes met schilderachtige vergezichten, steile
afdalingen en forse beklimmingen, Vanaf Trooz , Durbuy , Hamoir , Modave, Comblain enz. , dat
alles doorspekt met unieke bezienswaardigheden ,en verschillende stops met toastjes of drankjes , In
de keuken kookt de zoon des huizes Kevin " om duimen en vingers van af te likken"
Totale afstand 1 X 120 km , 1 X 95 km.
Totale prijs is 220 € per pers op basis van vol pension in een tweepers. kamer.
Niet inbegrepen: bijkomende dranken bar , drank op zaterdagmiddag ,2 € gemeente taks per nacht
(nieuw ) en 5 € per pers voor bezoek aan chateau de Modave 5 € /pers bezoek aan het Imperia
museum en dit is allemaal vrijblijvend
Vrijdagavond rond 19 u begint het weekend met aperitief en daarna 3 gangen diner met 2 glazen
wijn of soft per pers
1 ‘ e rit op zaterdag , vertrek +/- 9 u 30 na het ontbijt , In Ferrière is een aperitief stop voorzien
met hapjes , Op de middag lunchen we in een Italiaans restaurant (drank niet in ) net voor Durbuy
waar een jong zeer sympathiek koppel ons tot in de puntjes zal verzorgen , We vervolgen onze weg
richting Durbuy vrijblijvende stop , alleen is er een parking probleem en drukte van jewelste ,
Mogelijkheid voor een drank plasstop ’ s namiddags in Hamoir , met een privé parking en genietend
van de rust aldaar langs de Amblève , Terug rond 16 u vrijblijvend bezoek aan Imperia museum ( in
Trooz ), kost 5 €, Aperitief rond 19 u en 3 gangen avondeten, met 2 glazen wijn of soft per pers
2 ‘e rit op zondag , vertrek +/- 9 u 30 na het ontbijt richting Esneux , 1 ‘e stop waterburcht uit de 14
‘e eeuw en 1 ‘e maal gerenoveerd in 1724 nu pas terug prachtig gerestaureerd (privé domein ! ) via
route de Condroz naar chateau de Modave van 1642 , We mogen daar uitzonderlijk parkeren voor
het kasteel , en een bezoek brengen aan het kasteel waar we 1 u meer dan ogen tekort komen , om
de 3 verdiepen te bewonderen met uitleg van gids , Daarna keren we terug naar chateau bleu ,
Het nobele stulpje waar we nog genieten van een uitgebreid aperitief de lunch en waar we de 2
nachten doorbrachten
Inschrijving mits betalen van voorschot van 100 € gestort op de clubrekening , met duidelijk
vermelding van naam, lidnummer en Chateau Bleu 07 - augustus; dit uiterlijk voor 30 juli 2015
Voor meer info:
Norbert
Château Bleu
rue Rys de Mosbeux 52
4870 Trooz
tel 04/351.74.57.
fax 04/351.73.43.
www.chateau-bleu.be
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Bezoek aan Louman Museum in Den Haag 22-2-2015
Pascal had ons een tijdje geleden al warm gemaakt om dit museum te gaan bezoeken als
winterevenement, ofte cultuuruitstap. Velen onder ons hadden Louman & Parqui wel eens
bezocht maar op de locatie in Raamsdonksveer, we waren dus ook benieuwd hoe het er nu
en hier zou uitzien.
Voor gepensioneerden een beetje vroeg opstaan om in Rijkevorsel met de bus het restant
van het traject af te leggen.
Iedereen netjes de wagen geparkeerd en om enkele minuten over 8 werd de rit verder
gezet.
Uitbundig was de sfeer op de bus nu niet te noemen, maar wat wil je, velen hadden
voordien nog het ijs van hun wagen moeten verwijderen, er werd dus weer ingedommeld.
Eens ter plaatse, we noteren half tien, en de zon was er, kon men niet snel genoeg uit de bus
en het museum binnen. De afspraak om 10.00 uur liet nog toe om een koffie of thee te
bestellen.
Gelet op de grote van de groep werden we in 3 groepen verdeeld, zodat elke gids zijn
aandacht aan iedereen kon besteden.
Ach ja, wat is er nu geworden van Raamsdonkveer? Wel het museumgedeelte is opgenomen
in de nieuwe vestiging en de Toyota collectie is daar gebleven en wordt apart uitgebaat, voor
de liefhebbers is deze nog steeds te bezoeken.
In grote lijnen is het museum in verschillende categorieën ingedeeld, zo vind je porselein en
kledij, miniaturen en speelgoed, maar evenzeer schilderijen en sculpturen. Maar natuurlijk
ook auto’s, met het begin van de paardenkoets, evoluerend naar iets aangedreven door wat
men placht te noemen een motor, stoom, kolen maar ook al elektrisch. Bij de meeste
wagens zit een verhaal en dat wist onze gids althans zeer geloofwaardig over te brengen.
Alhoewel dat hij soms meermaals de nadruk ging leggen dat het allemaal originelen en geen
replica waren, iets wat we intussen al vaker in andere musea gehoord hebben. Enfin, het zal
wel ergens in het midden liggen.
De toer eindigde waar de lunch voorzien was, 3 broodjes per persoon en koffie en thee à
volonté (klink niet slecht en rijmt nog ook)
De overige tijd kon nu tot 15.00 uur vrij ingevuld worden, de meesten gingen dan ook nog in
snel tempo naar die of andere zaal waar er iets speciaals nader bekeken hoefde te worden.
Na nog even de shop te hebben bezocht en de WC, vanwege die koffie en thee….. en zoals
het hoort een groepsfoto in de zon, stond de bus weer klaar om richting België te
vertrekken, zonder de gebruikelijk file; in Nederland uitgevonden; lukte dit natuurlijk niet.
Gezien het enthousiasme denk ik dat iedereen het wel een leuke en geslaagde uitstap heeft
gevonden, dit althans te horen aan de diverse gesprekken die op de bus gevoerd werden, zodat we in
feite niet merkten dat we weer op het parkeerterrein stonden.
Bedankt Pascal voor het geslaagde evenement.
Foto’s op pagina 16 en 20
Ga ook even kijken www.louwmanmuseum.nl en http://www.paul-wouters.nl/louwman2009.htm
PE
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Retromobile Paris
Alhoewel Frankrijk niet het land is om Engelse wagens te vinden blijft Retromobile toch altijd een
beurs op zeer hoog niveau die met de jaren kan rekenen op meer belangstelling. Bovendien zijn
er steeds unieke modellen te bewonderen en hebben de Fransen door dat Engels de wereldtaal
is waardoor ook de grote Engelse dealers de overtocht maken.
Dit jaar kwam er dan nog de verkoop door Artcurial bij van de “gevonden” collectie Baillon. De
heer Baillon had een enorme collectie buitengewone voertuigen opgebouwd in de jaren 50/60.
Gezien zijn transportbedrijf in de jaren 70 in de problemen geraakte zag hij zich verplicht een 50
tal wagens te verkopen. Nadien werd er niet meer over de collectie gesproken.
Nu een 60 wagens bleven over, de meeste van uitzonderlijke waarde gezien volledig origineel
onaangeroerd gedurende bijna 50 jaar. Bovendien ging het om uitzonderlijke wagens. Het feit dat
deze wagens nu toevallig ontdekt werden, zo ongeveer op het ideale tijdstip voor Retromobile is
onwaarschijnlijk. Het is eerder een handig inspelen op de markt. De ganse pers, zelfs de gereputeerde financiële kranten schreven er over, om nog maar te zwijgen over de gespecialiseerde
pers. Gegeven dat bij de toevallige ontdekking de Ferrari 250 SWB California spider van Alain
Delon zat, plus nog een aantal Maserati A6, Talbo Lago T26 Record aan de hand van Saoutchik
en dergelijke maakt het nog meer dat dit een
“geplande” vondst is. Deze wagens verdwijnen niet,
zeker dit aantal niet.
Vrijdag kon je dan ook de wereldwijde interesse
vaststellen. Het was bijna vechten om binnen te
geraken en in de veilingzaal zaten uiteindelijk 3500
personen elkaar op te hitsen om hun droom na te
jagen. Na 5 uur veiling zouden uiteindelijk alle voertuigen uit de collectie verkocht zijn, er 10 wereldrecords in hoogste prijs voor het model gesneuveld
zijn en zo goed als alle wagens boven estimate een
andere eigenaar gevonden hebben. Roger Baillon zijn droom is hiermede wel volledig vervlogen
gezien hij in 1953 speciaal een domein gekocht had om er een museum te bouwen voor zijn collectie. Mogelijks heeft hij de bijzonderste wagens bijgehouden in de hoop nog altijd dit te kunnen
verwezenlijken. Echter na zijn dood een paar jaar geleden zag de familie het anders en is nu alles over de hele wereld verspreid.
Na de veiling was het dan, hoewel al wat later terug behoorlijk druk op de beurs zelf. De
miniatuurhandelaars hadden nog altijd een
mooi aandeel niettegenstaande dit toch minder geworden is tegenover jaren geleden.
Mooie stands van de Franse merken met altijd wel unieke modellen, veelal one-offs die
zij speciaal voor de gelegenheid buiten brengen.
Thema van dit jaar was het merk Pegaso.
Misschien minder bekend wat wel eens kan
gezien de ganse productie wagens maar een goede 100 omvat.
18

Diegene die in de Franco tijd Spanje bezochten zullen dit merk kennen van de vrachtwagens. Nu
dit merk heeft enkele prachtige speciale wagens gemaakt met 8 cilinder 4 cams (32 kleppen)
motoren waarmee zij geweldige prestaties konden neerzetten. Iets wat Jaguar maar al te graag
vergeet, maar het is de Pegaso Z102 die in 1953 hun record verpulverde met een gemiddelde
van 243 km/h op onze befaamde autoweg in Jabbeke tegenover 213 voor de Jag. De meeste
carrosserieën werden gemaakt bij Touring zoals de Astons.
Van deze bijzondere wagens werd toch meer dan 10
% van de totale productie tentoongesteld met onder
andere enkele one-offs. Zeer mooi opgezet en uniek.
Alle grote dealers aanwezig met prachtige standen
van Lukas Huni, Fiskens en andere met natuurlijk alleen maar topstukken. Het wordt meer en meer business en de echte liefhebber komt minder en minder
aan zijn trekken. Deze stands zijn volledig afgeschermd en mooie bevallige dames trachten zoveel
mogelijk mensen van de stand te houden. Met de wetenschap dat Lukas Huni niet te beroerd is om topstukken te tonen die niet te koop zijn is dan
weer een mooi gebaar om deze auto’s aan het grote publiek te tonen en maakt de afscherming
wat aanvaardbaarder.
Verder een handelaar in Engelse wagens die afficheerde 2 jaar volledige garantie te geven. Vermoedelijk zat de garantie mee in de prijs berekend gezien de toch wel hoge prijzen en niet perfecte auto’s. Ook Pur Sang uit Argentinië was aanwezig en dit keer eens niet met nagelnieuwe
nagebouwde Bugattis maar een heuse D type. Beetje
scruffy gemaakt zodat hij nog echter leek. Zolang je
er niet ging onder liggen niet van origineel te onderscheiden, zo goed nagebouwd.
De clubs waren echt onder vertegenwoordigd. De
meeste zeer kleine standen met 1 auto en geen
sfeer. Zelfs de grotere Franse clubs waren niet goed
vertegenwoordigd behoudens de nog bestaande
Franse merken die een plaats gekregen hadden op
de fabrieksstand en zodoende ook op hun steun konden rekenen.
Dit jaar met de unieke verkoop zeker
een bezoek waard
en ideaal als weekendje weg. Vraag is
natuurlijk wat het
duurste gaat zijn, onze lieftallige vrouwtjes in shopping mood in Rue Faubourg Saint-Honoré of wij op Retromobile?
PQ
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Programma of uitnodigingen van niet TEDG organisaties
Zie ook:
Wanneer
12-apr-15
19-apr-15
15-apr-15
26-apr-15
28-apr-15
03-mei-15
09-mei-15
22-mei-15
31-mei-15
07-jun-15
11-jun-15
20-jun-15
21-jun-15
12-jul-15
06-dec-14
15-jul-15
25-aug-15
30-aug-15
06-sep-15
13-sep-15
18-sep-15
19-sep-15
31-okt-15
06-nov-15

www.oldtimerweb.be en www.thesportscoupe.be
tot Omschrijving
Prijs pp
WAAR
Organisator
vrijetijdsloBloesemrondrit
10
Diepenbeek
ket@diepenbeek.be
Noorderrit
20 p Team Lier
www.crrt-vzw.be
19-apr-15 Techno Classic
Essen (D)
30 Bierges
Randonnée du grand Wavre
André Huens
3.450 p
03-mei-15 Beach to Bridge Rally
Team Fr/Be/Nl
info@classicevents.nl
www.maaseikeroldtimerclub.
Euregiorit
15 Neeroeteren
be
16 Malle
www.aroc.be
Arocaan
24-mei-15 Spa Classic
20 Francorchamps
Peter auto
www.wwom.be
WWOM
Wuustwezel
40 p Team Lier
A'pen Classic Cabriotour
Altena
14-jun-15 60 Years of Adventure
MG car club holland
Hilvarenbeek (Nl)
227,5 p
Big 7 Tours
21-jun-15 Midzomernachtrally
Team Nl
9,5 Boxtel Nl
Cabriodag
Classic Park Festivals
Stegan Stevens
Herk de stad Classic
Herk de stad
21-jun-15 Ikcx-Merckx tentoonstelling
10 tot 15 Brussel
CCDA
3.600 p
19-jul-15 Enstall Classic
Team At
info Pascal Q
79 Aarschot
Arenberg
The Drones club Belg.
Best of British
9,5 Boxtel Nl
Classic Park Festivals
Puzzelrit tvv Sora Senegal
Tielt
ludovic.verleyen@telenet.be
Antwerp Concours
Wijnegem
N Van Frausum
20-sep-15 Cote d'opale classic
598 Team BE/FR Le Touquet
MakHcc Fons
20-sep-15 Dimabeurs
Temse
info@dimabeurs.be
Halloweenrit
Hoogstraten
Ronny Verschueren
08-nov-15 Interclassics
Brussel
Mecc

Zomerrit 2015
In het kader van 21 Juli; de nationale feestdag; gaat deze zomer de rit naar onze ”Westhoek”.
Vertrek en aankomst in Veurne. Laat jullie niet afschrikken door de afstand.
De lengte van de rondrit is ongeveer 90 km. Niet zo veel, dat geeft je de mogelijkheid om uitgebreid
te genieten van het bonte aanbod van de Westhoek. Cultureel , de vergezichten van de polders, en
culinair, Westvleteren en zeker een aanrader het ”Hof van commerce” te Stavele.
Hopelijk tot op 19 juli
Dave & Daniel
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PETERS 18de NOTOIRE NACHTRIT op 10 oktober 2015
Wanneer:

ZATERDAG 10 OKTOBER 2015

Waar:

Verzamelpunt & start = BBC
Sint Lenaartseweg 52
2320 Hoogstraten
03.314.60.69 of 0795 5175 75

Max. 50 auto's -eerste prijs door BBC-cars
Bijeenkomst:
18.30 u stipt
Vertrek deel 1:
19.00 u stipt
Pauze:
21.00 u
Vertrek deel 2:
21.30 u
Aankomst:
23.30 u waar??????????
Kostprijs:
€ 15 pp voor leden TEDG
€ 17 pp voor niet leden.
Inclusief consumpties
Wij verzoeken je vriendelijk het totaal bedrag uiterlijk 07.10.2015 over te schrijven op het TEDG
rekeningnummer BE 177370 2965 0721 met vermelding van: Peters 18de nachtrit gevolgd door je
lidnummer en het aantal personen waarvoor je inschrijft en de wagen waarmee je gaat rijden!
Voor een veilige en vlotte organisatie is een tijdige inschrijving noodzakelijk. Gelieve bovenstaande
sluitingsdatum dan ook te respecteren. Omdat we dit jaar toch hier en daar moeten reserveren.
Om je inschrijving te vervolledigen, stuur je dit formulier per post naar PETER VERBRUGGE,
BEUKENLEI 20, 2960 SINT-JOB-IN'T-GOOR of mail naar peterverbruggel@gmail.com VOOR 07
oktober: vol = vol. Tel. Na 18 u : 03.297.07.58
Alvast bedankt voor je deelname aan dit evenement.
Groeten Peter
TEDG Lidnummer:
Naam:
Aantal personen:
GSM:
Wagenmerk en type:
Bouwjaar:
Niet leden:
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Club:

Straat:
Gemeente:
Telefoon/GSM:

Autobekleding Michel Wyns
Leuvensebaan 200
Industrieterrein Hal 2
2580 Putte

We zijn steeds geïnteresseerd in oude auto’s, moeten niet altijd in perfecte staat zijn. De bedoeling is ze in films of speciale evenementen, tegen vergoeding, in te zetten. Met of zonder bestuurder. Iets voor jou of je wagen? Contacteer ons via mail of telefoon. Liefst met
foto en historiek van de wagen.

John Lambrechts Tel 015/517676 (10 tot 20 uur) of speelfilmautos@gmail.com
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Aston Martin DBX is elektrische crossover
Aston Martin is dan wel een rasecht sportwagenmerk, toch denkt men in Gaydon ook aan de
toekomst. Dat wordt duidelijk met de DBX conceptwagen die 100% elektrisch rijdt.
Op het autosalon van Genève onthulde Aston Martin de superluxueuze Taraf en de hypersportieve
Volcan, maar daarnaast gaf het iconische Britse merk ook een glimp van zijn toekomstvisie op zijn
gamma. Dat werd weer iets duidelijker met de DBX, een concept car van een sportieve crossover die
volledig elektrisch rijdt. De aandrijving gebeurt door
vier elektromotoren die elk één wiel aandrijven en
de remenergie opnieuw recupereren. Door het
ontbreken van een verbrandingsmotor laat deze
opstelling toe aan boord extra veel plaats te creëren
voor de vier inzittenden en hun bagage, zodat het
ranke koetswerk met coupétrekken nog verrassend
veel functionaliteit biedt. De fraaie DBX is op dit
moment niet meer dan een studiemodel, zodat een
productieversie nog niet meteen in zicht is.

Bentley EXP10 Speed 6 is snel en verleidelijk
Bentley broedt op een nieuwe sportwagen. In Genève gaf het Britse prestigemerk al een bijzonder
hartelijk voorsmaakje met de imposante EXP10 Speed 6
Ook Bentley denkt er ernstig aan zijn gamma
verder uit te breiden naar nieuwe segmenten. Zo
zit er een SUV in de pijplijn en staat er ook een
GT op stapel, die zijn pijlen richt op gevestigde
waarden als de Porsche 911. Een eerste
kennismaking met de interpretatie van zo'n
sportwagen door Bentley gebeurde zopas op het
autosalon van Genève waar het merk uit Crewe
de fraaie EXP10 Speed 6 onthulde. Op de
productieversie is het nog even wachten, maar
het is duidelijk dat deze GT in zijn laatste ontwikkelingsfase zit, zodat er weldra meer nieuws te
verwachten is. Veel technische specificaties gaf Bentley nog niet vrij, buiten het feit dat er een
hybride aandrijving onder het ranke koetswerk van de EXP10 Speed 6 schuilgaat. Verder valt vooral
de uiterst luxueuze en hoogwaardige afwerking op, geheel in de stijl van het prestigemerk, en de
aanwezigheid van tal van hightech snufjes, zoals het virtuele dashboard. (Bron Belga)

Eerste dinsdag van Augustus, geen praatavond, verjaardagsfeest “Den Moor” met live
music, ook onze leden zijn welkom mits reservatie, meer info
www.denmoor.be of
03/4857680
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30 augustus

Teambuilding

Voorinschrijving (verplicht) tot 23 augustus via TEDG site of Verschueren.ronny@pandora.be
Vertrek: TC de Dageraad
Rerumnovarumlaan
Beerse
Inschrijven vanaf 9.00h tot 9.30
Prijs per persoon 10.00 euro (via club rekening)
Wat kan men verwachten:
Ontbijt, consumptie’s…..?
Rit : bolleke pijl
Zelfde concept als vorig jaar zoektocht / spelletjes
( volgende kan misschien iets gewijzigd worden)
Mvg
Ronny
25

26

Recidivisten zwaarder beboet
Vanaf 1 januari 2015 steeg de boete voor zware verkeersovertredingen en worden recidivisten
zwaarder aangepakt.
Tot eind 2014 was er sprake van recidive als een bestuurder, binnen een termijn van drie jaar,
dezelfde overtreding beging als degene waarvoor hij veroordeeld was door de politierechtbank.
Bijvoorbeeld: opnieuw veroordeeld worden voor het rijden onder invloed van alcohol.
Op 1 januari 2015 trad de wet van 9 maart 2014 in werking die de verkeersveiligheid wil verhogen
door automobilisten die verschillende zware overtredingen begaan, strenger te straffen.
Begrip ‘recidive’ gewijzigd
Voortaan is het niet meer nodig dat het om dezelfde inbreuk gaat. Er wordt enkel nog gekeken naar
de zwaarte van de inbreuk. Als je verschillende zware overtredingen begaat, zal je zwaarder gestraft
worden.
Deze inbreuken zijn:
• Rijden met overdreven en onaangepaste snelheid
• Rijden zonder geldig rijbewijs
• Rijden onder invloed van alcohol en drugs
• Vluchtmisdrijf plegen
• Een radardetector gebruiken
• Inbreuken van de vierde graad, dus inbreuken die de
veiligheid van personen in het gedrang brengen, bijvoorbeeld het niet naleven van de
aanwijzingen van een agent in functie, inhalen waar het verboden is, in de tegenovergestelde
richting rijden in een straat met éénrichtingsverkeer.
Zo zal een automobilist die geflitst werd bij te snel rijden in 2015 en positief blaast bij een
alcoholcontrole in 2017, als recidivist beschouwd worden.
Zwaardere straffen
Een zware overtreding zal je meer kosten: € 450 ipv € 300
Als een automobilist bovendien, binnen de drie jaar:
• een tweede zware overtreding begaat, zal hij zijn rijbewijs kwijtspelen gedurende drie
maanden
• een derde zware overtreding begaat, zal hij zijn rijbewijs kwijtspelen gedurende zes maanden
• een vierde zware overtreding begaat, zal hij zijn rijbewijs kwijtspelen gedurende minstens
negen maanden.
Let op! Vanaf drie achtereenvolgende zware overtredingen, loopt hij zelfs het risico op een
levenslange schorsing van het rijbewijs.
In elk geval zal de rechter een recidivist opleggen om opnieuw een theoretisch en praktisch rijexamen af te leggen, maar ook om medische en psychologische tests af te leggen om aan te tonen
dat hij het verdient om opnieuw op de baan toegelaten te worden.
Deze regelgeving is uiteraard ook van toepassing voor bestuurders van old timers!
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38ste ANTWERP CLASSIC SALON: 6/3-8/3/2015
Zoals gewoonlijk is donderdag de grote opbouwdag van onze stand. Met vele
helpende handen was deze klus weer snel geklaard. Vermits Jaguar in “the
picture” stond hebben wij ook voor twee “Jags” gezorgd op onze stand, samen
met nog een Mini en een Rover en het geheel werd dan verder nog aangekleed
met enkele golfitems. Onze auto’s hadden veel bekijks en talrijke fotootjes
werden genomen.
Een hartelijke dank en een dikke proficiat aan allen die geholpen hebben.
Ook hartelijk dank aan de dames die constant de stand bemanden of moet ik
zeggen “bevrouwden” en ook aan de dames die achter de schermen weer hun
best hebben gedaan om allerlei lekkers klaar te maken.
Vele leden leden en andere nieuwsgierigen kwamen bij ons een kijkje nemen.
Er was veel animo, veel lekkers en drank à volonté zoals alle jaren.
Als “kers op de taart” werd zaterdagvoormiddag Norman Dewis, (geboren in
1920) en vroegere testpiloot van Jaguar, bij ons uitgenodigd voor het
aansnijden van de taart die met zijn foto was voorzien. (weliswaar een foto van
zijn actieve dienst als testpiloot). Hij was daardoor zeer gecharmeerd!!!
TEDG stand is ook “Guinness” zoals het hoort voor een club voor Engelse
oldtimers!! Velen kennen ondertussen de weg naar de stand!!!
Bij de prijsuitreiking voor de mooiste clubstand gebouwd door de leden,
stonden wij op de 8ste plaats. De derde plaats ging naar de MG club, de
tweede prijs naar de Keverclub en de eerste prijs ging naar de Fourties en the
Fifties, (of naar hun standbouwer?)
Onze stand was de “The English Drivers Guild” waardig. Vele leden kwamen in
cluboutfit, en de leden, die de stand bemanden, waren ook keurig gekleed in
hun rode TEDG shirts.
Zondagavond rond 18u werd de clubstand, zoals alle andere jaren, op een zeer
efficiënte manier terug afgebroken, waarvoor weer dank aan alle helpende
handen!!
Na een vermoeiende maar zeer leuke beurs is een tevreden team huiswaarts
gekeerd.
Wij kijken weeral uit naar het 39ste Antwerp Classic Salon!, dat voor ons wel
speciaal zal zijn want dan bestaat TEDG 25 jaar en dit wordt dan extra in de verf
gezet!!
Min
Secr. TEDG
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Jaguar breidt haar gamma uit met een Crossover, de F Pace.
Deze krachtige crossover komt ten vroegste volgend jaar op de
markt.
Dit crossover model is niets meer of minder dan de
productieversie van de eerder getoonde C-X17 conceptcar. Het is
een vijfzitter die omwille van zijn sportieve natuur erg licht moet
blijven. Daarom gebruikt Jaguar veel aluminium voor onderstel
en koetswerk. Hij wordt ook uitgerust met een reactieve
vierwielaandrijving die enkel de vierwielaandrijving inschakelt
wanneer de rijomstandigheden dit vergen. Jaguar wil de
nieuweling de prestaties van een sportwagen geven zonder in te boeten aan dagdagelijkse
inzetbaarheid. Een en ander werd bekend gemaakt naar aanleiding van de motorshow in Detroit. Ian
Callum, designdirector bij Jaguar voegde er aan toe : " De reacties op de C-X17 concept car vorig jaar
waren zo overweldigend positief dat we gewoon niet anders konden dan hem ook echt te gaan
maken". Jaguar viert dit jaar haar 80ste verjaardag en vond het een uitgelezen moment om de
lancering van de eerste crossover van het merk aan te kondigen. De wagen zal in de Jaguar
productiesite in het Britse Solihull worden gebouwd. (Belga)

Vero Design nv ■ Koralenhoeve 3 ■ 2160 Wommelgem ■ +32 33 85 06 91 ■ info@verodesign.net
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Ford in Antwerpen
Naar aanleiding van de sluiting van de Ford fabrieken te Genk in december ll, kunnen wij slechts mijmeren over een roemrijk verleden, met hoogtes en laagtes, zoals met alle dingen was er ook een begin van Ford in België.
De geschiedenis begint al in 1911, toen Oscar Permeke uit Antwerpen de eerste Fordmodellen invoerde. De eerste Ford op Belgische bodem werd evenwel verkocht door de heer Plasman uit Brussel. De eerste montageactiviteit dateert uit 1922.
Een “moderne” fabriek werd in 1930 in Antwerpen aan het kanaaldok gebouwd.
Eens Ford in 1922 besloten had om ook in België een productie-eenheid op te zetten, ging alles in een
sneltreinvaart. Op 30 januari 1922 werd met de assemblage begonnen en op 22 februari verschenen
de statuten van de nieuwe maatschappij in het staatsblad. Ford hoefde in België niet lang naar een
plaats te zoeken. slechts één stad kwam in aanmerking: Antwerpen. (de rest was toen ook al parking)
de Schelde bood het water, de haven, de in- en uitvoermogelijkheden en de arbeidsmarkt was eveneens aanwezig.
Het eerste adres van Ford motor Company in België luidde Duboisstraat, in een gehuurde werkplaats
vonden 84 werknemers werkgelegenheid en de eerste model T’s rolden er spoedig van de nog zeer
primitieve montagelijn. De vennootschap zelf was bijna volledig in handen van de familie Ford, van
de 200 aandelen elk voor 500 bfr, waren er 192 in hun bezit.
Amper 2 jaar na de aanvang van de productieactiviteiten, moest er al uitgekeken worden naar een
andere vestiging. De stad Antwerpen bood in de Rigastraat (en Napelsstraat) gebouwen te huur, de
vroegere Europa-magazijnen, met een oppervlakte van ruim één hectare. Snel werden de magazijnen
omgetoverd tot een ware automobielfabriek en op 21 april 1925 liep er de 50.000ste wagen van de
montagelijn. De zaken gingen zo geweldig dat verblijf in de Riga- en Napelsstraat maar van korte
duur was. In de herfst van 1925 verhuisde men voor de tweede maal, dit keer naar de Ketelmakerijstraat in Hoboken, ten zuiden van de stad Antwerpen. Over die laatste vestiging zouden de toenmalige werknemers later sterke verhalen opdissen.
Men ging meteen aan de slag, ook al waren de ateliers niet helemaal ingericht en toen bleek dat er
geen stroomvoorziening was, werden twee Fordson-tractoren ingezet om de nodige energie te genereren.
Het ging de maatschappij enorm voor de wind, wegens het aanhoudend succes van de Ford producten, voldeden de installaties in Hoboken niet meer aan de behoeften, er werd dit keer een nieuwe
vestigingsplaats gevonden aan Kanaaldok b1, meer bepaald aan de kaaien 200-204. van de stad Antwerpen werd een terrein in concessie genomen waarop in 1930 een gloednieuwe fabriek verrees,
met de meest moderne voorzieningen voor het personeel.
Op 9 februari 1931 legde de “Lake Benbow” een schip van de Ford motor Company in de Ford-kaai
aan en werden de eerste kisten met auto-onderdelen aan land gezet, elf maanden na de aanvang van
de werken liep op 20 maart 1931 het eerste model”A” van de montagelijn.
De crisis van de jaren dertig begon zich inmiddels duchtig te laten voelen, de economische moeilijkheden en de buitensporige invoerrechten op auto’s en auto-onderdelen hadden vanzelfsprekend een
invloed op de activiteiten van de maatschappij. Om de klip van hoge invoerrechten te omzeilen werd
ernstig onderhandeld tot overname van de “s.a. Minerva Motors” die in zware moeilijkheden verkeerde. In augustus 1935 werden deze plannen opgeborgen en ging de productie van Ford voertuigen opnieuw de hoogte in.
Vanaf 1938, met de tweede wereldoorlog in het verschiet, begon het langzaam bergaf te gaan. De verkoop liep snel terug en even later werd het helemaal stil aan het kanaaldok.
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Zoals zovele buitenlandse bedrijven moest ook Ford zich tijdens de oorlogsjaren schikken naar de
eisen van de bezetter; voordien echter; in mei 1940, werd de fabriek volledig geplunderd door terugtrekkende geallieerde troepen.
Antwerpen was nog maar net bevrijd of de FORD fabriek werd door het Amerikaanse leger belast
met de assemblage van duizenden voertuigen, vooral Jeeps. Die opdracht zou tot mei 1945 duren en
werd uitgevoerd onder het niet-aflatend geweld van de v-bommen.
Reeds in 1946 begon men aan de vernieuwing van de gebouwen en de machines te denken. Een paar
jaar later kon men trots melden dat de oorlogs weeen volledig vergeten waren en de fabriek opnieuw
op volle capaciteit kon werken.
Een fraaie realisatie van die eerste naoorlogse jaren was de bouw van een volledig nieuwe kantine
voor het personeel, kostprijs 6.469.331 Bfr. maar ook naar buitenuit werd het noodzakelijk de zaken
veel ruimer te zien.
Toen in 1948 de Benelux, de voorloper van de Europese unie, werd gevormd, was het voor Henry
Ford II - [tijdens de oorlogsjaren kreeg de fabriek zware luchtaanvallen te verduren die ettelijke
slachtoffers eisten] die zijn grootvader in 1945 aan het hoofd van de maatschappij was opgevolgd duidelijk, dat Ford Belgium daarin een hoofdrol zou spelen. Toen hij in datzelfde jaar de fabriek in
Antwerpen - die een uitstekende reputatie genoot - bezocht, hakte hij de knoop door: er moest opnieuw uitgebreid worden.
De gebouwen aan het kanaaldok waren nog maar pas hersteld van de hevige oorlogsschade of een
nieuwe ramp teisterde de fabriek. Op zaterdag 26 juni 1948 brak brand uit in de opslagplaats en
wanneer de laatste rook was opgetrokken, stelde men vast dat de opslagplaats, met inbegrip van onderdelen en grondstoffen, volledig verwoest was. Gelukkig vielen er geen slachtoffers en op maandagmorgen konden alle werknemers terug aan de slag, meer zelfs, de vooropgestelde dagproductie
werd gehaald. De gevolgen zouden zich nog dezelfde week laten gevoelen bij gebrek aan bepaalde
onderdelen.
Op 7 november 1949 had, tegenover de bestaande gebouwen, de eerste spadesteek voor de nieuwe
gebouwen plaats, hierdoor ontstond in het havengebied ook een nieuwe straat die door het college
van burgemeester en schepenen van Antwerpen, de naam “Henry Fordlaan” toebedeelt kreeg. De uitbreiding bestond uit twee gescheiden entiteiten, enerzijds het onderdelenmagazijn, een werkplaats
voor hernieuwde motoren en een autobergplaats, anderzijds de burelen en de showroom. Voor de
ruime showroom kreeg de internationaal vermaarde glazenier Jos Hendrickx de opdracht een groot
glasraam te ontwerpen de kunstenaar koos als onderwerp een evocatie van Antwerpen.
Met deze uitbreiding steeg de personeelsbezetting zo maar eventjes met 25 % op 14 mei 1951 mocht
een trotse directeur-generaal, James van Luppen, de nieuwe fabriek inhuldigen.
Ford Antwerpen was een assemblagebedrijf, dat betekende dat de voertuigen in onderdelen, de zogenaamde loten, aankwamen elk lot bestond uit 12 stuks of een veelvoud ervan en vele van die onderdelen werden op de plaatselijke markt aangekocht: verf, veren, banden, bekleding, batterijen, bedrading, glas, enz. op die manier leverde de Ford fabriek een niet onaanzienlijke bijdrage tot de binnenlandse economie.
Spectaculair en voor een buitenstaander zo goed als onbegrijpelijk, was het feit dat op de “final line”
allerlei modellen door elkaar werden afgewerkt, zo was het best mogelijk dat men na een Anglia, een
Lincoln zag verschijnen en later een Cortina, een Taunus of zelfs een vrachtwagen. Een werkwijze die
heel wat planning en kennis van zaken vereiste, een stuur van een Anglia gemonteerd op een Lincoln,
zou inderdaad wat lachwekkend overkomen.
Ford Antwerpen was volop in ontplooiing, grondige studies hadden uitgewezen dat in de toekomst
harde concurrentie te verwachten viel en de vraag nog steeds in stijgende lijn zou gaan, om dit alles
te ondervangen begon men in 1954 aan de uitbreiding van de bestaande fabriek.
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In de huidige toestand was de assemblagecapaciteit berekend op een dagproductie van 62 eenheden.
Wanneer de nieuwe uitbreiding operationeel zou zijn, zou de productie niet minder dan 105 voertuigen per dag bedragen.
In 1956 had Ford Antwerpen andermaal 195.000.000 Bfr. aan het investeringscijfer toegevoegd en
bedroeg de totale oppervlakte van de vestiging 94.154 m2, bijna een verdubbeling van de oppervlakte. Met de regelmaat van de klok bracht Ford motor Company nieuwe modellen op de markt die ook
in België successen werden. In 1957 had de “17m” het publiek in vervoering gebracht, in 1959 dong
de Anglia met de befaamde “schuine achterruit” naar de kroon, een paar jaar later zag de tweede
Amerikaanse compact, de Comet, het levenslicht, in hem kreeg de vroeger uitgebrachte Falcon een
grotere broer. Met de Consul 315 deed Ford in 1961 een worp naar de zo begeerde eerste plaats op
de automobielmarkt in België met een marktaandeel van 15,3% werd Ford leider op de Belgische
markt, een plaats die ze gedurende 18 jaar heeft weten te bewaren. De fabuleuze sprong van de verkoopresultaten die voor het jaar 1963, vergeleken met 1962, zo maar eventjes 41% bedroegen,
maakte ingrijpende veranderingen noodzakelijk, de productie had in 1963 haar limiet bereikt:
40.928 voertuigen, uitbreiden was onmogelijk want de ruimte tussen de twee legendarische bruggen
was sinds jaren volledig benut. De assemblage activiteiten van Ford motor Company (Belgium) eindigden op 14 februari 1964.
Gedurende 42 jaar hadden twee generaties er 368.519 personenwagens en 136.401 bedrijfsvoertuigen van de montagelijn doen rollen. Dit was echter niet het einde van Ford’s activiteiten in België,
nog in datzelfde jaar rolden de Taunus wagens in massa uit de gloednieuwe fabriek te Genk, een
nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Ford had een aanvang genomen.
Enkele belangrijke gebeurtenissen voor Ford motor Company (Belgium)
30 januari 1922

oprichting Ford motor Company (Belgium) n.v.
start van de productie van het model T in de Duboisstraat.

22 februari 1922

publicatie van de statuten in het Belgisch staatsblad.

maart 1924

verhuis naar de Napelsstraat.

21 april 1925

productie van de 50.000ste Ford in Antwerpen.

september 1925

verhuis naar de Ketelmakerijstraat aan de schelde te Hoboken.

11 maart 1930

een aanvang wordt genomen met de werken van de nieuwe fabriek aan het kanaaldok te Antwerpen.

20 maart 1931

de eerste wagen, een Ford model A, loopt van de band in de nieuwe fabriek aan
het kanaaldok.

1934

oprichting van de Ford sporting club.

10 mei 1940

begin van W.O.II. de Ford fabriek wordt door de Duitsers
gebombardeerd.

10 - 25 mei 1940

plundering van de fabriek en onrechtmatige opeisingen, eerst door de Belgische
en Franse soldaten, nadien door de Duitse.

20 mei 1940

Robert H. Schmidt, voorheen in functie bij Ford Werke AG te Keulen, wordt als
commissaris aangesteld. voortaan is de Ford fabriek “unter Deutsche Verwaltung”.
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15 september 40

eerste geallieerde luchtaanvallen op de Ford fabriek en buur General motors
Continental, om de productie te kunnen voortzetten worden garages (bv. Servais & Collin en garage Laurencin te Antwerpen) en fabrieken (FN-Herstal, Defawes Bressoux, le Drapeau-Merksem, e.a.) opgeëist.

4 september 44

na de bevrijding wordt de fabriek gebruikt voor het Amerikaans leger en vangt
men aan met de productie van Jeeps.

1946

aanvang van de vernieuwing der gebouwen en machines. de productie van burgervoertuigen (in hoofdzaak nog vrachtwagens) komt stilaan op gang.

27 februari 1948

eerste bezoek van Henry Ford II aan de fabriek te Antwerpen.

26 juni 1948

een zware brand teistert de Ford fabriek te Antwerpen.

7 november 49

inhuldiging van de “Henry Fordlaan” door P.W.Segers, minister van economische zaken, tevens eerste spadesteek van de nieuwe gebouwen.

3 januari 1950

de eerste te Antwerpen geassembleerde Ford Vedette rijdt van de lijn.

21 november 50

de 300.000ste in Antwerpen geassembleerde Ford rijdt van de lijn.

14 mei 1951

inhuldiging van de nieuwe gebouwen aan de Henry Fordlaan, de gebouwen bevatten het onderdelenmagazijn, een werkplaats voor het hernieuwen van motoren, een autobergplaats voor 200 voertuigen, aangepaste kantoren en een tentoonstellingszaal.

mei 1954

tweede bezoek van Henry Ford II aan de Ford fabriek te Antwerpen.

mei 1957

voltooiing van het gebouw voor onderdelen en toebehoren aan de Noorderlaan
te Antwerpen.

1958

oprichting van de dochtermaatschappij Ford motor Company (Switzerland) s.a.

juni 1963

aanvang der werken aan de Noorderlaan voor het nieuwe “verdelingscentrum
voertuigen”

14 februari 1964

de laatste wagen, een Taunus 17M, rijdt van de assemblagelijn te Antwerpen, in
een recordtijd van zes maanden werd de fabriek omgebouwd naar een productie-éénheid voor tractoren.

1976

oprichting van de dochtermaatschappij Ford credit n.v. in België.

1978

oprichting van de dochtermaatschappij Ford credit s.a. in Zwitserland.

oktober 1993

opening van de opleidingsschool in het “Centre de formation aux technologies
de automobile” te Luik.

mei 1995

na meer dan 34 jaar verlaat Ford motor Company (Belgium) n.v. de vertrouwde
gebouwen aan het kanaaldok en vestigt zich aan de Groenenborgerlaan te Wilrijk.

januari 1997

opening van het nieuwe “trainingscenter” te Kontich.

maart 2007

verhuis naar Brussel.
Antwerpen is voorbij !!
Wdk
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De geslaagde metamorfose van Land Rover
Een verhaal vol ups en downs. Zo kan je de geschiedenis van Land Rover - het levenswerk van Spencer
en Maurice Wilks - kort samenvatten. Geïnspireerd door de legendarische legerjeep Willys startte het
broederpaar in 1948 in het Engelse Solihull met de productie van de Defender. Bijna zeventig jaar later
rijdt 70 procent van alle geproduceerde Land Rover's nog altijd rond. Het merk zelf dreigde intussen enkele keren figuurlijk overkop te gaan.
IJzersterke werkpaarden op
vier wielen
De Willys Jeep was eerst. Rudimentair, niet kapot te krijgen
en legendarisch geworden door
zijn heldhaftige optredens in
honderd-en-een Amerikaanse
oorlogsfilms. Het verhaal klopt
dat sommige legergeneraals
meer genegenheid toonden
voor hun Willys dan voor hun
soldaten.
De Willys ging, de Defender
kwam: eenvoudig van concept,
gebruiksvriendelijk, synoniem
voor duurzaamheid en uitzonderlijk goed onderweg in onherbergzaam gebied. En daarom eerste keus van
expeditieleiders en avonturiers van over de hele wereld.
In zijn spoor volgden - vele jaren later
- de Mercedes G, Mitsubishi Pajero,
Nissan Patrol, Range Rover, Toyota
Landcruiser en noem maar op: ijzersterke werkpaarden op vier wielen die
elke helling en hindernis aankunnen en
die zelfs niet terugdeinzen voor ondiep
water. Met de jaren en het aantal kilometers op de teller groeit de band tussen mens en machine. Oordeel zelf:
bijna zeventig jaar nadat de eerste Defender van de band liep in de Roverfabriek van de broers Wilks in Solihull, rijdt 70 procent van alle geproduceerde exemplaren nog altijd rond van Alaska tot Zuid-Afrika.
Van offroader tot allrounder
In de loop der jaren heeft de Defender zijn voortrekkersrol binnen het Land Rover-gamma kwijtgespeeld
aan de statige en luxueuze Range Rover die zowel off road als op de autoweg best of class is.
De grootste omzet maakt Land Rover echter met afgeleide modellen zoals de Range Rover Sport, Freelander en Evoque. Die profiteren van de aanhoudende SUV-manie want terwijl de autoverkoop in Europa
terugloopt, blijft de SUV-markt aangroeien én proberen nu ook de Aziatische en Duitse (premium)
merken een graantje mee te pikken. Dat lukt het ene merk al beter dan het andere.
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Land Rover behoort tot die laatste categorie. Het breekt al enkele jaren op rij het ene verkooprecord na het andere. Dat heeft er
volgens LR-verkoopdirecteur Jan Vroemans mee te maken dat het merk is blijven vasthouden aan zijn eigenheid

én is blijven investeren in technologische vernieuwing én uitbreiding van het gamma.
'Land Rover heeft een pioniersrol vervuld;
vervolgens hebben onze ingenieurs het
systeem van vierwielaandrijving constant
verbeterd en geperfectioneerd. Bovendien
hebben ze een krachttoer volbracht door
een initieel nutsvoertuig om te vormen tot
een luxeproduct. Met de introductie van
de Range Rover Sport, Freelander en Evoque zijn we er ook in geslaagd om nieuwe
doelgroepen aan te spreken en onze omzet
te verveelvoudigen. Dat was nodig om te
kunnen overleven in een hard bevochten
marktsegment waarin we de strijd moeten
aanbinden tegen de grootste automerken
ter wereld.'
Verschil in benadering en concept
Het merendeel van die concurrenten heeft eerst ervaring opgedaan als autobouwer en is zich pas de laatste tien à vijftien jaar gaan
toeleggen op het SUV-segment. Vergelijk je hun modellen met die van Land Rover, dan merk je een verschil in benadering en concept. De
meeste SUV's zien er gespierd uit maar
ze bezitten meestal geen vierwielaandrijving en rijden zich naast de weg hopeloos vast. Land Rover daarentegen heeft
weliswaar een opmerkelijke metamorfose ondergaan zonder dat zijn modellen
hebben ingeboet aan hun intrinsieke offroadkwaliteiten: een Land Rover blijft
in ook in de ongunstigste weers- en rijomstandigheden een robuuste reisgezel
waarop je honderd procent kunt vertrouwen. In deze vaststelling ligt allicht het
geheim van de succesformule van het
merk besloten.
Jan Vroemans: 'Onze klanten kiezen bewust voor een in alle omstandigheden veilige en betrouwbare wagen, die bovendien comfortabel rijdt en
luxueus is uitgerust. Het feit dat onze wagens een gevoel van veiligheid en geborgenheid uitstralen, is een
sterk verkoopargument. Het besef dat je al het mogelijke doet om je gezin de best mogelijke bescherming
te bieden, relativeert meteen tegen de meerprijs van de vierwielaandrijving. Onze klanten beschouwen
hun auto als een investering in gezondheid en veiligheid. Het modulair karakter van onze modellen garandeert daarenboven een polyvalent gebruik.'
Voor de Land Rover Discovery Sport is geen beek te diep
Miraculeuze redding
Dat het Land Rover nu voor de wind gaat, is in feite een half mirakel. Vanaf eind van de jaren zestig tot midden de jaren negentig maakte het achtereenvolgens deel uit van British Leyland en Rover Group, die beide al lang uit ons geheugen zijn gewist. Door een compleet
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Door een compleet gebrek

aan competentie, visie en ondernemerschap zakte de eertijds zo innoverende en sterke Engelse autonijverheid immers als
een pudding in elkaar.
In 1994 stak eerst BMW een reddende hand uit, in 2000 was het de beurt
aan Ford om Land Rover en Jaguar
van de ondergang te redden. Toen de
Amerikaanse autobouwer zelf ook in
financiële problemen raakte, diende
in 2008 de Indiase staalmagnaat Ratan Tata zich aan als reddende engel.
Hij gaf het managementteam onder
leiding van de Duitser Ralf Speth carte blanche voor een ingrijpende vernieuwing én uitbouw van het gamma.
Best of class
Zo gezegd, zo gedaan. Met de Evoque werd eerst het gamma in de breedte uitgebouwd om vervolgens
van de opvolger van de Range Rover opnieuw the king of the road te maken. Voor enkele weken kregen
we dan de gelegenheid om de nieuwe Discovery Sport aan een roadtest te onderwerpen - in een duister en
ondergesneeuwd IJsland. De opvolger van de Freelander liet op geen enkel moment twijfel bestaan over
zijn afkomst en baande zich gezwind een weg over sneeuw en ijs, op een overtuigende wijze zoals we die
nog maar zelden hebben beleefd. Want hebben we hier niet te maken met een moderne SUV die qua look
en feel meer aanleunt bij een lifestyleproduct dan bij een volwaardige offroader voor wie in IJsland echter geen berm te hoog en geen beek te diep bleek. In een onherbergzaam gebied en in penibele weersomstandigheden zette die inderdaad een meesterlijke prestatie neer. Het Terrain Response-systeem biedt
keuze uit vier rijprogramma's: normaal, gras/grind/sneeuw, modder en zand. Optioneel zijn ook Active
Driveline, Torque Vectoring by Braking en Adaptive Dynamics met Mange Ride leverbaar.
Allesomvattende uitrusting, luxueuze afwerking
Maar ook als lifestyle product kan hij overtuigen: allesomvattende uitrusting en luxueuze afwerking, een
infotainmentaanbod dat met een 8" aanraakscherm en dubbelbeeldtechnologie en Rear Seat Entertainment-pakket state of art is. Hoewel hij slechts 4,599 m lang is, is hij leverbaar met drie zetelrijen en biedt
hij plaats aan vijf volwassenen en twee kinderen, waarbij de tweede zetelrij zich over een afstand van 16
cm vooruit of achteruit laat schuiven. In de achterste positie biedt de tweede zetelrij quasi evenveel plaats
als in de Range Rover. De compacte Discovery Sport laat zich bovendien in een handomdraai flexibel
omvormen tot een grote gezinsauto of kleine bestelwagen.
Het motorenpallet omvat een gloednieuwe 2 liter dieselmotor (150pk en 119 g/km CO2) die enkel de
voorwielen aandrijft terwijl de 2.2 TD4 (150 of 190 pk) enkel in combinatie met vierwielaandrijving verkrijgbaar is, met een manuele 6-versnellingsbak of 9-traps automaat. De goedkoopste Discovery Sport
kost 32.900 euro en dat is echt wel een knalprijs. De 2 liter en 240 pk sterke benzinemotor mét 9-traps
automaat kost 40.100 euro, maar die kan zijn meerprijs tegenover de soepele dieselversie niet rechtvaardigen.
Hoe het ondertussen is gesteld met de Defender? Die rijdt en rijdt en rijdt. Over zeer afzienbare tijd komt
echter zijn opvolger eraan en ook die belooft voor vuurwerk te gaan zorgen, het sluitstuk van een geslaagde metamorfose. (Knack )
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7/6/2015 TEDG BBQ

Zoals alle jaren zal het weer gezellig worden. En dit jaar extra
lekker (Lamsfilet, Gamba’s)
Onze dames worden bijgestaan door chefkok Dave en zullen er
weer een waar festijn van maken!!!!
Waar : Bellekenshoeve St Willebrordusstraat , Wuustwezel
Traditiegetrouw mogen al onze leden vrij zorgen voor het
dessertbuffet.
Een kleine rit zal starten om 10u30 (vertrek word nog meegedeeld)
BBQ aperitief start om 14u30.
Prijs p.p. 18.00€ leden + 7.00€ niet leden
clubrekening BE17737029650721

Lid nr. : ……………………………………………………………………………………
Naam : ………………………………………………………………………………………
Voornaam : …………………………………………………………………………………
Aantal : ………………………………………………………………………………………
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Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING TEDG dd. 03.02.2015
Aanwezigen:
Bestuur:

David Smit, voorzitter
Pascal Quirijnen, ondervoorzitter
Paul Everaert, redacteur
Luc Faes, penningmeester
Walter de Keulenaer, evenementencoördinator ad interim
Min Gijselings, secretaresse
Totaal aantal aanwezige leden met stemrecht: 51
=================================================================

Notulen van de Algemene Ledenvergadering:
1) Verwelkoming door de voorzitter: hij dankt de leden om aanwezig te zijn op de ALV en vermeldt dat het
lidgeld voor 2016 al dan niet zal verhoogd worden afhankelijk van de stemming om terug toe te treden bij
BFOV.
2) De secretaresse telt de aanwezige leden, laat de leden tekenen op de aanwezigheidslijst.
3) De ondervoorzitter overloopt het verslag van vorige ALV (2013). De leden hebben hieromtrent geen
opmerkingen.
4) De penningmeester meldt dat de club een gezond financieel jaar achter de rug heeft en overloopt de
jaarrekening, de balans, het kasboek 2014 en licht toe waar nodig is.
Twee leden zijnde Van Dessel Louis (lidnummer 298) en Cloots Jean-Pierre (lidnummer 24) voeren een
controle uit over de boeken en geven hun goedkeuring over de balans 2014.
Jaarrekening 2014 wordt afgesloten met positief saldo.
Activa: zijnde voorraden clubartikelen, roerende goederen en bankrekening // Passiva (schulden): geen.
5) Lidgeld en BFOV 2016
Na de stemming over al dan niet toetreden tot BFOV wordt besloten om terug toe te treden. (38 voor en 6
tegen, 7 onthoudingen). Vandaar dat het lidgeld voor 2016 op 40€ zal worden gebracht.
Het extra lidgeld voor 2015 zal door de club worden bijbetaald.
6) Begroting 2015:
Inkomsten (lidgelden/advertenties/activiteiten/clubartikelen) en uitgaven (drivers news / website /
werkingskosten/ beurzen/ huren) lopen gelijk, rekening houdende met een ingebouwde reserve.
7) Herverkiezing bestuursleden:
Ondervoorzitter: heeft zich terug kandidaat gesteld voor de volgende 4 jaren en kandidatuur wordt met
algemeen handgeklap goedgekeurd.
Penningmeester: heeft zich eveneens terug kandidaat gesteld voor de volgende 4 jaren en kandidatuur
wordt met algemeen handgeklap goedgekeurd.
Redacteur: heeft zich niet terug kandidaat gesteld, maar vermits er geen andere kandidatuur is binnen
gekomen, zal hij deze taak nog verderzetten tot het aantreden van een nieuwe redacteur. Algemeen
handgeklap ter goedkeuring.
Evenementencoördinator: Deze kandidatuur is normaal herkiesbaar in 2017, maar vermits Walter de
Keulenaer deze taak ad interim op zich had genomen na ontslag van Eric de Wever, wordt deze functie nu
herkiesbaar gesteld. Tijdens de ALV heeft Peter Verbrugge zich kandidaat gesteld. Deze kandidatuur geldt
tot de ALV van 2017.
7) Décharge van de bestuursleden:
Na controle van de rekeningen, kasboek en balans wordt er door de leden goedkeuring gegeven en voor
akkoord getekend. Vervolgens wordt er volledige décharge gegeven aan het bestuur zonder enig
voorbehoud.
8) Slot
De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en hun inzet in het afgelopen jaar en sluit officiëel de
algemene TEDG ledenvergadering van 03.02.2015.
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Laatste nieuws en aankondigingen
Zoals al aangekondigd in de vorige edities van DRIVERS NEWS zullen alle mededelingen
van het bestuur, uitnodigingen tot evenementen en andere, voortaan enkel nog gebeuren via
dit clubblad, waardoor een kleine besparing gerealiseerd wordt op de werkingskosten. Tussendoor kan er nog een flash bericht komen, per mail, uitsluitend voor leden die hun mail
adres opgegeven hebben bij de secretaris.
Gelieve rekening te willen houden met de uiterste inzenddatum, namelijk tot de 20ste van
de maand voorafgaand aan verschijningsdatum (de verschijningsdata zelf vindt u vooraan in
deze DRIVERS NEWS).

Sponsoring
Heeft uw buurman kennis of zakenrelatie het goed getroffen, of zijn er andere feestelijkheden? 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 en nodig ze uit!
- per ½ blad, volledige jaargang:
€ 120,00
- volledig blad, volledige jaargang: € 240,00
- achterkant, volledige jaargang:
€ 260,00
Hierin zit natuurlijk ook de projectie tijdens de beurzen waaraan we deelnemen vervat.
Andere vormen van sponsoring zijn steeds bespreekbaar met het bestuur.

Brandnew memberships
Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG-ers.
We do hope you will spend a prosperous time with us.
Kegeleers Guido – MGA 1962
Mertens Ernest - Triumph Spitfire 1500 1975
Welter Bert – Jaguar XJS 1988
Ramsdam André – Wolseley Wast 1936
Malige Dave – Triumph TR4 1962
Van Kuyck Guido – MGB 1976
Van den Nest Walter – ??
Swinnen Mieke – Triumph Spitfire 1975
De Kerf Luc – Jaguar XJ6 1976
Seghers Raoul - Triumph Spitfire -

Te Koop/Gevraagd:
Peter zoekt nog steeds Scalelectrix auto’s, liefst Engelse. Tel 03 297 07 58 na 20.00 uur
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Kalender TEDG
April 2015
•
7 Praatavond
•
6 Paasmaandagrit Organisator gezocht
Mei 2015
•
5 Praatavond
•
10 Vikingtocht Steven Adriaans
•
14 Havenrondrit Thor Janssens
Juni 2015
•
2 Praatavond
•
7 BBQ Eric De Wever
•
28 Waalwijk Ron
Juli 2015
•
7 Praatavond
•
5 Ladiesrit Linda
•
19 Zomerrit Daniël Weper
Augustus 2015
•
11 Praatavond
•
7-8-9 Château Bleu Weekend Thor Janssens
•
30 Teambuilding Ronny Eric Albert
September 2015
•
1 Praatavond
•
x
Oktober 2015
•
6 Praatavond
•
x

Woordje van de voorzitter
Graag wil ik de leden en medewerkers aan onze clubstand op de Oldtimer beurs in Antwerpen
heel hartelijk bedanken voor jullie inzet !
Verschillende leden zijn er elke dag geweest en hebben de TEDG stand geweldig vertegenwoordigd, dat is heel positief overgekomen bij veel standhouders en ook bij SIHA de organisatie!
Iedereen heeft zijn best gedaan om er een succes van te maken.
De vrouwen liepen af en aan met koffie, wijn, koekjes, chips en nootjes en een ander liep het hele weekend consequent in een schots pak rond !
Ook de taart voor de 94 jarige Norman Dewis was een groot succes, hij heeft ervan gesmuld en
hij liet mij ook weten dat zijn foto nog nooit op een taart gestaan had!
Onze kersverse Evenementen Coördinator Peter heeft zijn best gedaan, maar zonder de ervaring en hulp van Eric had hij het zeker niet voor elkaar gekregen.
Ja, jullie hebben de naam van TEDG zeer hoog in het vaandel gedragen en daar ben ik heel blij
mee.!
Het geeft aan dat wij een geweldig goede en gezonde club zijn, waar we fier op mogen zijn!
Namens het bestuur en ook van mij heel hartelijke dank voor jullie inspanningen,
David, voorzitter TEDG
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