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Disclaimer & copyrights
Noch de redactie, noch het bestuur van
The English Drivers Guild kan
verantwoordelijk gesteld worden voor de
inhoud of de eventuele standpunten
weergegeven in de artikels en de
advertenties.
Niets uit deze uitgave mag overgenomen
worden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de redactie.

Deadlines
Artikels en/of beeldmaterialen zijn steeds
welkom. De uiterste inzenddatum voor
kopij is 20 dagen voor de
verschijningsdatum. DRIVERS NEWS
verschijnt op 31 maart, 30 juni, 30
september en 27 december
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Woordje van de voorzitter
Dag Vrienden,

De dagen zijn al flink aan het korten, het weer wordt guur en de natuur verandert, wind, buien en grauwe
lucht, afgelopen week heb ik de eerste natte sneeuwbuien in de buurt van Saint Hubert reeds mogen
ervaren.
We hebben allemaal onze klok al een uurtje verder mogen zetten, dus het einde van het jaar komt er
weeral aan.
Dus tijd om eens even stil te staan bij het afgelopen jaar.
Over politiek en dergelijke ga ik het niet hebben, ook niet over allerlei conflicten die zich her en der
afspelen en toch wel een impact hebben op onze gemoedsrust.
Waar ik wel even bij stil sta is onze club, waar het nog steeds gezellig vertoeven is en waar we ons goed
voelen.
In 2017 hebben we ons met onze Engelse wagens weer goed geamuseerd, de activiteiten waren er
veelvuldig, tof en voor ieder wat wils.
Daarom een woordje van dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen om van dit jaar te maken
wat het geworden is.
Namen ga ik niet noemen, want het risico is te reëel om iemand te vergeten en ik hoop dat we volgend
jaar weer evenveel enthousiasme en engagement terugzien om verder te werken waar TEDG voor
gekend is, namelijk: Engelse wagens, vriendschap, enthousiasme, plezier, samen uit samen thuis...
December is traditioneel een maand van familiegebeuren, de Sint komt op bezoek ( weeral een paar
Union Jack sokken), Kerstmis wordt gevierd en cadeautjes worden uitgedeeld nieuwjaarswensen worden
uitgesproken, bij sommigen zullen de kinderen of kleinkinderen nieuwjaarsbrieven komen voorlezen...
Daarom mijn wensen aan jullie allemaal, aan iedereen wens ik het beste wat je wensen kan.
Een goede gezondheid, veel liefde, veel kameraadschap en plezier in je naaste omgeving en bij ons in de
club.
2017 was goed, 2018 hopelijk nog beter!
Eric
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Techniek
In de vorige editie van Drivers News brachten we het eerste in een reeks van 6 interessante artikels over
het onderhoud van een MG die een tijdje geleden verscheen in MG-Nieuws, het clubblad van de MG Car
Club Holland.
Aangezien heel wat Engelse auto's van die periode qua techniek vaak sterke gelijkenissen vertonen vond
Eric, onze voorzitter, dat deze reeks artikels met tips en tricks misschien voor heel wat leden van onze
club interessant en leerrijk zou kunnen zijn.
Hij heeft contact opgenomen met de redactie van MG-Nieuws en de vraag gesteld of wij deze artikels
mochten publiceren in Drivers News, en dat vonden onze sympathieke Noorderburen én collega
oldtimerliefhebbers geen enkel probleem en prompt bezorgden ze de reeks artikels met bijhorende
foto's aan onze redactie !!
Op de volgende pagina's leest u het tweede artikel uit de reeks.
In naam van TEDG en al haar leden willen we de MG Car Club Holland, en in het bijzonder Bert Ewalds
(schrijver + foto's), bedanken voor het delen van deze info en kennis.
Merci Bert !!
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CO
VERSTO
RY
Een Hurricane in Wijnegem
Tijdens een oldtimermeeting in Wuustwezel werd ik aangesproken met de vraag of ik met de Hurricane
niet wilde deelnemen aan een ?Concours d?Elegance?. Die vraag was mij op de Antwerp Classic, toen de
auto op de clubstand van AS Dutch stond, ook al eens gesteld, maar toen hoorde er een behoorlijke som
inschrijvingsgeld bij. Met dit gegeven in gedachte had ik opnieuw niet gereageerd. De organisator moet
gedacht hebben: ?de aanhouder wint? en stuurde mij wat later volgende mail: ?Ieder jaar worden 100
bijzondere wagens uitgenodigd voor het Antwerp Concours waarbij streng wordt geselecteerd op
authenticiteit, originaliteit en zeldzaamheid. Deelname is gratis en kan alleen op invitatie. Wij hopen u op
zondag 10 september te mogen verwelkomen op Kasteel Belvédère?
Wellicht moest de Hurricane het opnemen tegen andere exclusieve merken en dat is ook gebleken. Wat
dacht u van een Gregoire met een koetswerk van Henri Chapron of een Siata Diana Trasformabile by
Stablilimenti Farina? Na lang aarzelen hebben we de keuze gemaakt om deel te nemen. Het was deze
keer immers gratis en het was vooral een goede gelegenheid om het merk Armstrong Siddeley aan een
breder publiek voor te stellen.
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Er was ondertussen wel een probleem gerezen. Op onze terugweg van het internationale Armstrong
Siddeley Club Weekend in Derby (Engeland) had het mechanisme van het linker raamdeur het begeven.
Het raam was gewoon naar onder gezakt. Dit moest zeker nog hersteld worden want de weerberichten
waren voor het weekend niet gunstig. We konden ook thuis blijven?
Toen ik uiteindelijk de moed vond om de
bekleding van de deur weg te halen, vond
ik onderaan de deur een hoopje kabel en
ketting maar ik had geen idee hoe het
systeem eigenlijk werkte. Gelukkig is er
een Yahoo groep die, nadat ik een
noodkreet had geslagen, onmiddellijk
reageerde vanuit Australië met het
doorsturen van een schema. Met wat
gefriemel en trial and error was het raam
toch vrij snel hersteld.
Op zondagochtend zag het weer er beter
uit dan door de weergoden voorspeld
was, en beloofd is beloofd, dus stuurden
wij de Hurricane naar Wijnegem. Hoe
dichter wij de locatie naderden hoe meer
bijzondere merken voor en achter ons
opdoken. Vele weliswaar op een trailer
maar het waren dan ook bijzondere
wagens. Wij werden ingedeeld in de
categorie: ?traveling in style ? Luxury cars
from the late ?40s and early ?50s.? De
andere deelnemende auto?s zagen er
prachtig uit.
Toen de jury kwam, werd de auto uiteraard langs alle kanten bekeken, vroeg men een aantal bijzondere
kenmerken (ook voor hen was Armstrong Siddeley onbekend vrees ik), en moest de motor gestart
worden. Ik was naast de auto blijven staan, had de contactsleutel omgedraaid en drukte op de starknop.
De auto sloeg moeiteloos aan waarbij het jurylid opmerkte dat de Hurricane stiller was dan de Bentley
van daarjuist. ?Dat punt is binnen?, dacht ik. Ze bleven nog een aantal keer rond de verschillende
deelnemers lopen en waren duidelijk aan het overleggen. Er was echter niets af te lezen van hun
gezichten.
Nu hadden we de tijd om zelf rond te lopen. Inderdaad, de organisatoren zoeken echt naar auto?s die je
niet alle dagen ziet. Tegenover ons stond een Talbot 105 by ?Abbott of Farnham? van 1933, een uniek
exemplaar. In de categorie ?Phantom of the Opera? stonden 6 Rolls Royces naast elkaar. De meeste
waren nog origineel maar toch zo goed als nieuw. Toen de (gerestaureerde) Phantom III van 1936 met
een V12 de motor moest starten, was het net of alleen de ventilator draaide.
Op het voorplein stond de expo van Alfa Romeo?s. Daar waren zeer unieke prachtexemplaren bij
waaronder ook een 1900CSS Ghia Savonuzzi van 1954, die gekozen werd tot de?best of show?.
Ik kan eindeloos blijven opnoemen. Wie bijzondere auto?s wil zien, brengt dit evenement best een bezoek
zoals een aantal van onze clubleden hebben gedaan.
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GREGOIRE

Kort na de middag was er behoorlijk wat volk komen opdagen en werden we gevraagd met de auto rond
het kasteel te rijden. De organisator gaf zelf al wat uitleg maar ook de eigenaars kregen de mogelijkheid
om aan het publiek het merk voor te stellen. Toen we terug naar onze plaats reden vroeg een
toeschouwer glimlachend of dit de eerste elektrische auto was. De Armstrongs zijn inderdaad heel stil in
vergelijking met andere tijdgenoten. De onze is onder andere uitgerust met hydraulisch geregelde
kleppen.
Ook een fotoreportage stond op hun vragenlijst. Dat kon ik niet weigeren. We waren op een prachtige
locatie en een tiental fotografen stelden hun dure toestellen op verschillende plaatsen rond de auto op
om die zo goed mogelijk in beeld te krijgen.
Ook al was de zon af en toe van de partij, laat in de namiddag voelde het toch fris aan en uiteindelijk was
het een lange dag (wachten) geweest. Uit beleefdheid verkozen wij om te blijven tot na de prijsuitreiking.
Zoals gezegd was het onze bedoeling om het merk in België te promoten en groot was onze verbazing
dat wij in onze klasse de eerste prijs hadden behaald.

Armstrong Siddeley staat in België nu ook op de kaart!

Wim Van Herwegen (596)
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RILEY RMC ROADSTER

SIATA DIANA 1400 TRASFORMABILE

14

www.tedg.be // DriversNews 108

TALBOT 105 - 1933

Woordje van dank !
In dit laatste nummer van Drivers News van 2017 houdt het bestuur eraan om toch enkele personen en
bedrijven te bedanken voor hun zeer gewaardeerde steun aan onze club voor het afgelopen jaar.
Uiteraard dank aan al onze leden, want zonder leden is er geen club !
Dank aan alle leden die een rit hebben georganiseerd of hun schouders hebben gezet onder een ander
evenement, en aan iedereen die een helpende hand heeft gereikt.
Dank aan alle sponsors en adverteerders, want zonder hen zouden onze middelen schaarsers zijn en
zou dit clubblad er helemaal anders uitzien !!
Maar vooral ook een hele dikke merci aan de sponsors van onze rallyborden :

- ANGLO PARTS uit Mechelen (www.angloparts.com)
- GYPRO BEZETTINGSWERKEN uit Oud-Turnhout (www.gypro.be)
- VAN DER KOLK ASSURANTIËN uit Breda (www.kolk.nl)
Nogmaals aan allen een welgemeende "DANK U" !!

We hopen in 2018 ook weer op jullie steun en sympathie te mogen rekenen.
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Agenda Algemene Ledenvergadering dd. 6/2/2018
1) Verwelkoming door de voorzitter
2) Telling der aanwezige leden door de secretaresse + handtekening van de leden
3) Verslag van vorige ALV (2016) door de voorzitter
4) Overlopen van de jaarrekening, de balans en het kasboek van 2017 door de penningmeester
5) Lidgeld 2019
6) Begroting 2018: Inkomsten en uitgaven voor 2017.
7) Bekrachtiging van de kandidatuur van redacteur, zijnde Frank Van de Wyer, tot de ALV van 2019.
8) Décharge van de bestuursleden
9) Info over Europese richtlijn wet op privacy
10) Slot
P.S.
Leden, die nog graag andere punten op de ALV besproken willen hebben, gelieve deze schriftelijk of per
mail aan de voorzitter te richten.clu b.voor zit t er @t edg.be

De mooiste dag van je leven ...
Volgende email kwam binnen op het info@tedg.be :
"
Beste,
Wij trouwen volgend jaar in mei, en wij zouden heel graag met
een oldtimer rijden of laten rijden.
Ik ben bij jullie terecht gekomen via Staf Verret. Hij was een
leerkracht op mijn middelbare school, en hij zei dat ik mocht
zeggen dat ik via hem bij jullie terecht ben gekomen. Met zijn
auto was geen optie want hij heeft maar 1 extra zitplaats.
Ik weet niet of dat bij jullie wordt gedaan, dat jullie rijden voor
een trouw?
In afwachting op uw antwoord.
Vriendelijke groeten
Shana Braeckmans
"
Leden die Shana kunnen en willen helpen om haar
huwelijksdag mee vorm te geven mogen met haar contact
opnemen via shanabraeckmans@hotmail.com
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Classis Car Run oktober 2017
Het werd de eerste tour van het najaar 2017, sinds wij weer
waren toegekomen aan de Costa del Sol, na een verblijf van
ruim 3 maanden in Vlaanderen. De start was nabij Estepona
bij het restaurant El Caseriodirect naast de A7 / N340 richting
Sotogrande / Gibraltar.
Hier verzamelden ruim 30 klassiekers en young timers ,
meestal van Britse origine. Gebruikten ons ontbijt hier ook op
Britse wijze , dusham/eggs + toast. Aan de taal te horen
waanden we ons hier in de UK en zeker niet in Andalucia, je
zou haast zeggen; we waren in Little England.
Kregen een hartelijk welkom van de president van de CCCA,
Classic Car Club Andalucia en een toelichting op het
Roadbook, samengesteld volgens het ?Tulip ? systeem ofwel
bolleke-pijl. Een richtingwijzend systeem ooit eens
?uitgevonden? door Hollanders voor de Tulpen Rallyroutes.
De route van vandaag voerde ons door de Sierra Bermeja,
liggende zo?n 10 km ten noorden van Estepona met
berghoogten tot 1450 m. De MA8300 weg bracht ons in
Casares een typisch wit Andalusisch dorp ?geplakt ? tegen de rotsen van de Sierra. Vandaar ging het via
de A377 en de zeer bochtige MA9300 naar El Colmenar, bij een temperatuur van zo?n 25° C. Redelijk hoog
voor deze tijd van het jaar. Met prima net opnieuw geasfalteerde
wegen die ons naar Reserva Nacional de Cortes de la Frontera
leiden. De kwaliteit van de weg door dit
Kurkbomen/Phellodendron park was in sterk contrast met de weg
naar het park; vol gaten, kasseien en slecht asfalt. Hier reden we al
hobbelend en schuddend door een oerwoud van kurkbomen met
dikke schorslagen. Deze eiken bomen hebben een levensduur van
250 tot wel 350 jaar, waar om de 9 jaar de schors van wordt
geschild. Het schors groeit op die eikenbomen vanzelf weer terug.
Zo kunnen de bomen
jarenlang het schors produceren. Het schors dat niet alleen als
kurken voor wijn flessen wordt gebruikt, maar ook een mooi
decoratie- en uitstekend isolatiemateriaal is.
Nadat we dit natuurpark via een breed wildrooster in de weg
hadden verlaten, ging het richting Algatocin via de A 369 naar
Ronda. Lieten Ronda links van ons liggen om langs de zuidelijke
rondweg via de A397 naar het zuiden te koersen op weg naar
San Pedro.
Kwamen op deze zeer bochtige wel bekende route, de snelle
motorrijders weer tegen.
Ter hoogte van Benahavis parkeerden we bij Venta Los Almendros. Hadden hier de lunch, op het
buitenterras, met uitzicht op zee, waar deze 100 miles lange rit eindigde.
Pieter van de Lustgraaf
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Verslag Havenrit
Op zaterdag 17 juni kwamen we met een 15-tal autootjes (allen TEDG-ers) samen bij HCS Historic Car
Services in Wommelgem.
We genoten van een broodjeslunch tussen de prachtige pre-war bolides.
Waarna we langs het Albertkanaal en langs het nieuwe Havenhuis en via de Royersluis het havengebied
binnenreden en we het rangeerstation van de NMBS bezochten
Maar er was maar weinig rangeren te zien !!
Dan maar verder langs de bedrijven Indaver en Amoras (slibverwerking) en langs de Hoge Maai om via de
Thysmanstunnel naar de grootste sluizen, Zandvlietsluis en Berendrechtsluis, te rijden.
Verder naar het ex-polderdorp Lillo voor een welverdiend drankje met een laatste blik op de Schelde en
het spookdorp Doel naast het gigantische Deurganckdok.
Terug naar Wommelgem voor een afsluitend etentje op het zonovergoten terras van tennisclub Forest
Hills.
Hector Janssens
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Tour d?Extremadura
We verlieten met onze Classsic Car, een Triumph TR 250, Benalmádena-Pueblo
om via de Auto Piste, de AP 7 ten noorden van Malaga te rijden, over de N340
naar de A7000. Een bergweg met vele haarspeldbochten, en circuit rondingen
van 360 graden met links van ons het Parque Natural Montes Malaga, rijdende
in noordelijke richting naar een hoogte van ruim 960 m. (NAP ofwel NMP) naar
Antequera. Hadden onze lederen
antieke koffer op het achterrek van
de kofferbak gemonteerd.
We waren op weg voor een 6-daagse tour naar en door
Extremadura,
Eén van de 17
zelfstandige regio?s
(comunidades
autónomas) van
Spanje. Deze regio,
bestaande uit 2 provincies, heeft als hoofdstad de plaats Mérida
met slechts 41.600 inwoners.
Extremadura is qua oppervlakte vergelijkbaar met Zwitserland,
doch heeft in zijn totaliteit slechts 1.100.000 inwoners. Hier hebben
de Romeinen, Moren, Moslims en Christenen in het verleden het
hedendaagse Extemadura gesmeed en hun stempel achtergelaten. Het landschap wordt
gekarakteriseerd door de bergen range van Cordillera Central, Montes de Toledo en Sierra Morena. In het
vlakke westelijke deel van het lager gelegen Extremadura razen de wilde zwarte Iberian varkens, die zich
te goed doen aan de vele eikels en eikenbosjes hier, om uiteindelijk te eindigen als de heerlijke Jamon
Iberico / Pata Negra.
Dit land gingen we verkennen, meteen verzameling van 30
verschillende types classic cars, waarvan één , een Bentley, van
1936. Allen lid van de CCCA, Classic Car Club of Andalucia. Ons
gezamenlijk vertrekpunt was Venta Carlos del Mirador, niet ver
van Colmenar, waar de Porches, Jaguars, Bentleys, MG?s,
Triumphs, Mercedessen, Morgans en Ferrari?s al op ons stonden
te wachten. Sommige van de deelnemers waren ons (nog)
onbekend, dus was het wel een gemak om onze naambadgets te
dragen om zodoende het onderling contact te vergemakkelijken.
30 auto?s met 2 inzittenden betekende 60 deelnemers, waarvan
de meesten met de Britse
nationalitieit en 9 niet-Britten ofwel buitenlanders, waarvan dan
weer4 Nederlanders, en 1 Vlaams echtpaar. Kun je raden welke taal
er werd gesproken ; nee, zeker geen Spaans.
De voorzitter van de club informeerde ons over de te rijden route, het
roadbook en te verwachten obstakels e.d. van deze eerste dag.
Waarna we met korte tussenpauzes één voor één, de tour konden
aanvangen, rijdende volgens het Bolletje/Pijlsysteem.
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Deze eerste dag hadden we zo?n 260 km?s voor de boeg. En ging het via de A7000 en de A 341 in
noordelijke richting met stijgingen van ruim 12 %. Een berglandschap vol olijfbomen en dan ook alleen
maar olijfbomen. Totdat we in Iznajar het meer passeerden over de lange brug en zagen hoe laag het
waterniveau van dit meer was gezakt, wel tot zo?n 12
m lager dan het normale niveau. Ook aan het dorre
landschap was de nood aan water waarneembaar. Bij
Santa Cruz zagen we dan aan een grote graansilo dat
we waren toegekomen in het land van de
graanboeren. Grote graanvelden waar inmiddels de
oogst was binnengehaald.
Vervolgens ging het verder in NW richting naar
Cordoba en bereikten via de N432 de eerste Parador
ten noorden van Cordoba.
Hier genoten we met het gehele gezelschap van een
goedverzorgd diner. Allen gekleed naar de normen
(dress-code) van de avond.
Werden na de eerste nacht wakker in de Parador de Cordoba. Deze Parador met de volledige naam
Parador La Arruzafa is ooit gebouwd als een zomerpaleis, waar de eerste palmbomen in Europa werden
geplant en de naam Arruzafa komt van het Arabisch, wat betekent ?tuin van de palmbomen?.
De stad Cordoba o.a. beroemd om zijn World Heritage Mosque, de Synagoque en de romeinse brug over
de rivier Guadalquivir.
Vertrokken de volgende morgen noordwaarts over de N 432,
een zeer bochtige weg met veel haarspeldbochten en soms
meer dan 12 % stijgingen tot zo?n 695 m hoogte in de richting
van Badajoz.
Een dor landschap met weinig of geen bebouwing, dan her
en der een boerderij, waar de armoe vanaf straalde. Veel
vervallen onbewoonde huizen. Hoe armer het landschap
werd hoe meer geiten en schapen we ontwaarden.
Passeerden dan na ruim ca. 200 km de grens met de regio
Extremadura. Met nauwelijks enig verkeer was het geen
moeite om daar een foto van te schieten. Passeerden enkele
lange smalle (stuw)meren waar het waterniveau ook sterk
was gedaald. Dan na ruim 280 km?s kwamen we aan in Guadalupe, waar de Parador was gelegen in het
midden van het dorp tegenover een Monastario. Deze
Parador was ooit een ziekenhuis, in de 15de eeuw
opgezet door St John de Baptist. Hier werden de 30
voertuigen als haringen in een ton op de kleine
binnenplaats gestald voor de nacht.
De Paradors, waar we gedurende deze tour
overnachten, waren vroeger vaak kloosters , kastelen
of haciënda?s die Koning Alfonso XIII vanaf 1928
uitkoos om te verbouwen tot hotels om het touristen
imago in Spanje te bevorderen.
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De volgende morgen openden we de balkondeuren van onze kamer en genoten van de frisse lucht en
helder blauwe hemel.
Ademden dat alles eens goed in. Hier in Guadalupe, met nauwelijks 2000 inwoners, is het gezond wonen.
Ja wat wil je, in een land (streek) waar geen of
nauwelijks enige (maak) industrie aanwezig is, laat
staan petro-chemische industrie. Hoge industrieële
schoorstenen ontbreken. Her en der wel een
meubelfabriekje.
Hier in Extremadura is het de land-en wat tuinbouw
met voornamelijk olijfbomen die het beeld bepalen.
Rustige autovia?s die ons door dit dunbevolkte gebied
leiden, waar tol wegen ontbreken. En we nergens door
files werden opgehouden.
Hoe verder we naar het westen reden en hoe dichter we de Portugese grens naderden, constateerden we
dat de graanvelden wel erg dun/mager waren begroeid en er zeer ?arm? bijstonden. Het gebrek aan
regenwater was duidelijk waarneembaar. De weersvoorspellingen waren voor deze streek niet gunstig,
nauwelijks enige regen in de komende weken te verwachten, met temperaturen tot wel 28 C en dat in
eind Oktober.
Verlieten de derde dag van onze tour Guadalupe en
hadden vandaag slechts 100 km af te leggen. Reden
van de Parador in oostelijke richting, via een zeer
bochtige weg de EX102 met links boven ons de Sierra
de Guadalupe met berghoogten die varieerden van
880 m tot 1124 m. Passeerden bij Puerto de San
Vicenta de grens met de provincie La Mancha.
Constateerden dat de landerijen steeds groter en
ruimer waren aangelegd en zagen her en der een
moderne boerderij, sommige met grote graansilo?s.
Verder werden de landerijen vlakker, en zagen vele
?sprinkler ? en besproeiingsinstallaties die de
landerijen vochtig en groen hielden. Kwamen voor El
Barcial nog langs een Romeinse ruïne en passeerden over een brug bij El Puentede Rio Tajo alwaar een
stuwdam het water in het Embalse de Valdecanas
meer op hoogte hield.
Enkele km?s verder kwamen we via de CM 4100 aan
in Oropesa de plaats waar we in de Parador gingen
overnachten.
Deze Parador, ooit het huis van de Álvarez de
Toledo familie , was gebouwd in de XII en XIII eeuw,
in de gothische stijl, die het nog steeds uitstraalt.
Vandaag reden we van Oropesa naar Trujillo een
afstand van ruim 130 km via de E90 een vierbaans
autoweg, met nauwelijks enig verkeer, tot aan de
zuidelijke provincie Badajoz. Waren nu weer in
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een gebied met veel ongerepte natuur, met nauwelijks enige woningen of boerderijen aanwezig. Reden
dan ook door het Nationaal Parkvan Monfragüe.
Via wat ?provinciale? wegen als de EX 338 en de EX 344
kwamen we door dorpen, als Palomas en Hornachos
waar nauwelijks enig teken van leven waarneembaar
was. Vonden dan in één van die stille dorpen een
Meson waar we een koffie konden nuttigen.
Passeerden bij Almaraz weer de rivier de Tajo. Zagen
de stad Trujillo reeds op grote afstand, vanwege het
hoog gelegen enorme Kasteel, omringt door grote
muren. Hier in Trajillo gelegen in de provincie Cáceres,
één van de 2 provincies van Extremadura, woonden in
het verre verleden de Romeinen en gedurende vijf
eeuwen de Moren. Bereikten dan via de Plaza Mayor,
met het standbeeld van Francisco Pizarro (deSpaanse
ontdekkingsreiziger van Peru) de Parador de Trujillo.
Hier in Trujillo wonen ca. 10.000 mensen op een
hoogte van 565 m.
Werden de volgende dag wakker bij een
buitentemperatuur van14° C, met strak blauwe hemel
en opkomende zon. Vertrokken in colonne in
zuidelijke richting via de E90, een autovia waar we
nauwelijks enig verkeer tegenkwamen. Al snel gingen
de racehonden, Ferrari?s Porches etc. ons voorbij om
hun top snelheden op deze rustige wegen eens uit te
proberen. Veilig? Hier in het zuidelijk deel van Extremadura
troffen we weer grote boerderijen aan met her en der een
grote graansilo. Kwamen bij Bon Benito door een tamelijk
vlak landbouw gebied, en reden voor ruim 1 ½ uur over de
EX338/103 door een zeer rustig heuvellandschap wat zodra
we de grens met Andalucia passeerden overging in een
beschermd natuurgebied. Reden nu over een tweebaansweg
de N433 nog steeds in zuidelijke richting, hadden de zon pal
in ons gezicht en was de temperatuur al weer opgeklommen
naar 29° C en dat op 27 oktober. Zagen de rijke vegetatie om
ons heen en reden langs de Sierra de Arcena met her en der
in de vele boomgaarden de grazende Iberian Varkens.
Arriveerden bij het Hotel Convento in Aracena, alwaar we
onze bolide in een overdekte parkeergarage veilig konden achterlaten. Met ruim 270 km op de klok en 3
½ uur laten, waren we nog ruim op tijd voor een bezoek aan de kalksteen grotten en de grotten van
Marvels. Zagen ook hoe het Aracena Kasteel, gebouwd in de 12de eeuw, nog steeds dominant boven de
stad uitsteekt.
De laatste dag van deze tour bracht ons ten zuidwesten van Ronda naar Molino del Santo, een
hotel/restaurant in de plaats Benaoján gelegen op 12 km afstand van Ronda . Vertrokken dan uit Aracena
via de N433, een ruime 2-baans ?provinciale weg? in de richting van Sevilla alwaar we na 12 km werden
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verwelkomt in de Distilleerderij / Museum Martes Santo. Een distilleerderij/likeurstokerij gesticht in1870,
waar we konden proeven van de vele soorten Rums, Vodka?s, Whisky?s etc. die hier worden gestookt.
Vervolgden dan onze tour via de N433 en verbaasden ons over de enorme grote akkervelden. Zover we
konden kijken over dit glooiende landschap zagen we slechts hele hele grote landerijen. Hier zijn het
grote boeren die deze landerijen bewerken en beheren. En deed me denken aan de enorme akkerbouw
gebieden in Manitoba Cdn. en Noord- en Zuid-Dakota in de USA. En wel zeker toen ik zag dat deze
Spaanse boeren gebruik maken van groene John Deer tractoren. Nee, zeker geen keuterboertjes hier.
Reden aan de westzijde van Sevilla
over de El Paquito brug over de rivier
de Guadalquivir , die Sevilla verbind
met de Middellandse Zee. Deze hoge
tuibrug lijkt enigzins op de Golden Gate
Bridge in San Fransisco. Kon helaas
niets ontdekken van het eiland La
Cartuja waar in 1992, dit jaar precies 25
jaar geleden, de Wereldtentoonstelling
plaats vond. Dat was toen voor mij ook
de 1ste keer dat ik Sevilla bezocht.
Vervolgde onze tour via de E 803 in de
richting van Utrera en reden al rap door de Sierra
de Ronda, alwaar we over de Ma 8403 door een
prachtig rotsachtig berglandschap reden met diepe
ravijnen links en rechts van ons. Na ruim 230 km

eindigde deze Extremadura tour dan in Benaoján, alwaar
we in het Molino del Santo restaurant genoten van een
afscheidslunch met onze tourpartners. Na deze lunch
was het nog een 100 km rijden om thuis te komen.
Reden deze afstand over de zeer bochtige, beruchte, 50
km lange A 397 weg, van Ronda naar San Pedro met
meer dan 100 bochten, maar kwamen veilig thuis.
Parkeerden de bijna 50 jarigeTriumph op zijn vertrouwde
plaats in de garage en constateerde na een nacht rust
dat het autootje nauwelijks enig olie had verbruikt en
ook de radiator nog vol koelvloeistof stond en dat na een
tour van ruim 1.250 km?s.
Pieter van de Lustgraaf.
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Ode aan de Ladiesrit (Een ritverslag in rijmvorm !)
Samenkomst in De Neus,
lekker ontbijt, heus.
Met het roadbook bij de hand,
dat maakt het spannend en plezant!
Avontuurlijke, stoere vrouwen,
we zijn niet meer te houden!
Jaguar, MG, Mini, Morgan, Figaro, Morris Minor van de partij,
dat maakt ons blij.
Bij den boer onze eerste plasstop,
ook champagne volop!
Oeps, de Figaro heeft zijn eerste pech,
gelukkig niet op de weg.
Wel bij de koeien,
die rustig staan te loeien.
Startkabels in de koffer?
Oef, is dat even een boffer.
Terug de baan op
vinden we top.
Met het roadbook aan ons zij
controleren we Erni en Gerda met jolijt.
Zij rijden nog steeds op kop en
nee, nee dat is geen mop!
1 keer spookrijden hoort erbij,
maar dit weet je niet van mij.
Maar we zijn niet bang,
we krijgen zelfs al noten op onze zang!
We hebben het noodnummer van Linda, Robert en Danny op zak,
En zijn dus volledig op ons gemak.
Bij de middagpicknick eten à volonté,
tomaatjes, ham, kaas, brie slaatjes en paté.

Valt ons dat hier super, reuze, keigoe mee!
Plus een gratis drankje bij ?De Banaan?,
onze cappuchino komt er snel aan.
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En ? nee het is nog niet gedaan.
Van de prachtige wegen en uitzichten genieten
en af en toe nog vlug een paar foto?s schieten.
Bij het keurig flink volgen aan de laatste rotonde
deden Erni en Gerda nog een extra rondje.
Zo kwamen wij dus achteraan, aan het kontje.
Als gevolg kwamen wij als laatste aan,
maar we hebben geen spijt van hetgeen we hebben gedaan.
We hebben het ?s avonds, bij het lekkere eten wel geweten,
en hebben nu flink moeten zweten.
Want, de laatstenmochten de eersten zijn om een tekst te schrijven over de 4e ladiesrit.
Dus geven we een tip: zorg dat uwe knappe wagen volgend jaar niet de laatste is.
We hebben oprecht genoten
van alle leuke stoten.
Ook van de helpende handen,
want Linda, Gerda, Robert en Danny, jullie wisten van wanten.
Dank u wel voor deze fijne, zonnige, mooie dag.
Karin en Kristel
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Noteer alvast in uw agenda
Blokeer alvast het weekend van vrijdag 2 maart 2018 (vanaf 14.00 uur ) tot en met zondag 4 maart 2018
in jullie agenda's !
Dan gaat het 41ste Antwerp Classic Salon door in Antwerp Expo. Het thema dit jaar is "24 Uren van Le
Mans". (www.antwerpclassicsalon.be)
Uiteraard staat onze club ook dit jaar weer met een mooie stand op deze beurs, en het belooft een echte
eye-catcher te worden ! De voorbereidingen zijn volop aan de gang. Onder leiding van Erik Goorden
worden de taken verdeeld, connecties aangesproken en ideeën uitgewerkt.
Op zondag 4 maart om 12.00 uur wordt naar goede gewoonte de Trofee Jan Van der Steen uitgereikt op
onze stand.
Meer informatie over de beurs en onze stand volgt nog, maar we hopen en rekenen op het bezoek van
veel op onze leden !

Niet-TEDG activiteiten
Elke vierde zondag : Cars en Coffee in Kapellen
Elke derde zondag: Winter op wielen te Brasschaat
Elke derde vrijdag van mei tot en met september : Oldtimermeeting, Markt Wetteren: info
www.deretrovrienden.be
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Challenge 2017
Reglement
Vermits TEDG een oldtimer-clubke is voor enthousiastelingen van Engelse auto?s heeft het bestuur
besloten om vereenvoudigingen door te voeren in verband met het toekennen van challengepunten.
Ook willen we de betrokkenheid van de leden met betrekking tot Drivers News een beetje aanwakkeren.
Artikels en verslagen van ritten die gepubliceerd worden in Drivers news zullen beloond worden.
Gelieve ook via de website van TEDG in te schrijven voor een evenement, want dit vergemakkelijkt het
invullen van de challengepunten.
Hierbij het overzicht van de te verdienen punten:
Or gan isat or

Deeln em er aan

Au t eu r

Alleen

M eer der e

M eer daags even t
(alleen )

M eer daags even t
(m eer der e)

25 punten

18 punten pp

40 punten

30 punten pp

Pr aat avon d

Dagr it

M eer daagse t ou r

5 punten

15 punten

25 punten

Ar t ik el Dr iver s New s
5 punten
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Hoog bezoek op de TEDG praatavond ...
Tijdens de recentste praat avond op dinsdag 5 december kregen we het onverwachte bezoek van de Sint
en twee van zijn Pieten. Voor deze gelegenheid had hij zijn 2 trouwe helpers, Blauwe Piet en Zwarte Piet,
meegebracht.
Onmiddellijk werden we allemaal verwend met koekjes en
ander snoep !!
Iedereen was ook het afgelopen jaar weeral heel braaf
geweest, maar onze oud-voorzitter, alle leden van het
bestuur en de lieftallige dames die ons altijd zo goed
verwennen tijdens onze praatavonden mochten toch even
wat meer tekst en uitleg gaan geven bij de Sint. Sommigen
onder hen mochten op zijn schoot gaan zitten, terwijl hij
anderen liever in een stoel naast hem zag plaatsnemen.
Ook had de heilige man voor iedereen een lekkere
speculoos meegebracht, want dat hadden we wel verdiend
na ons weeral een jaar voorbeeldig gedragen te hebben ...

Bedankt Sint en Pieten, en hopelijk tot volgend jaar !!!!
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Bedankt Sint en tot volgend jaar !!
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Remembrance Tour 2017
Vandaag, 11 november 2017, reden we met de Classic Car Club Andalucia de
?Remembrance Tour? , en was het precies 99 jaar geleden dat er een einde
kwam aan de 1ste Wereld Oorlog. We reden gedeeltelijk rond het Reserva
Nacional de la Serrania de Ronda.
Voor de start van deze tour nabij Ojen hielden we één minuut stilte ter
nagedachtenis aan het feit dat om precies 11 uur op de 11de dag van de 11de
maand in 1918, er een einde kwam aan de 1ste Wereld Oorlog.
Het waren dan ook vooral de Engelse deelnemers aan deze tour die met trots
hun Poppie (klaproos) droegen en mij deden denken aan het gedicht van de Canadese Sergeant Major
John Mc Crae :
? In Flanders Field the Poppies Blow,
Between the crosses, row on row,..............?
Deze Sergeant Major sneuvelde bij de 2de slag om Ieper in
1915, waar bij Passendale op het Tyne Cot Cemetery bijna
12.000 Britse en
geallieerde
soldaten liggen
begraven. Het
Britse rijk, (incl. de toenmalige koloniën, als Canada,
Australië, Nieuw Zeeland etc.) verloor ruim 900.000
militiairen.
Na deze korte ceremonie reden we met bijna 30 auto?s in
noordelijke richting naar Monda, zagen op de A355 links
over onze schouder het Castillo De Mondamet de
Nederlandse driekleur in top en kwamen al snel bij de
Sierra Blanca op een hoogte van 1216 m. Passeerden de Rio Grande waar we nauwelijks enig water in
konden ontdekken. Hadden na ruim 28 km een koffiestop bij Venta Gallardo nabij Guaro aan de A366 en
ontdekten voor ons rijdende, een moderne cabrio Jaguar met een NL nummerplaat.
Behorende tot de Classic Car Club ? Vroegen we ons af. Dat viel
wel op, tussen al die Spaanse en Britse nummerplaten van olden young-timers.
Lieten Alhaurin el Grande links van ons om via de A387 en
urbanisatie Valtocado nabij Mijas weer in zuidelijke richting te
touren. Hadden bij La Calla Mijas en urbanisatie El Soto op een
hoogte van ruim 500 m een prachtig uitzicht over de
Middellandse Zee en zagen de kust van Noord Afrika en Gibraltar.
Het was dan ook een zeer heldere dag met een middag
temperatuur van ruim 22° C. Kwamen via Av. De Espana
uiteindelijk bij Elviria weer op de autoweg A7 om bij Las Chapas / Marbesa te eindigen bij Venta Simbads.
Hier konden we allen parkeren nabij het strand en voor het restaurant, waar we met de hele groep van
een uitgebreide lunch genoten. Spraken tijdens de lunch met meerdere Engelsen over de betekenis voor
hen van Remembrance Day en kreeg diverse spontane reacties over hun bezoeken aan Ypres (zoals de
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Engelsen dat uitspreken) en Passendaele. En hun bewondering uitten over het Tyne Cot Cemetery, dat
inmiddels tot Engels grondgebied is verklaard. En waar in de zomer van 2018 een groot Memorial Event
zal plaatsvinden bij het feit dat het dan 100 jaar geleden is dat de vrede van The Great War werd
getekend. Een oorlog waarbij ruim 35 miljoen slachtoffers vielen.
Het grootste aantal ooit in enige oorlog.
Vertelde hen dat we in augustus 2018, met de Belgische Classic Car Club, TEDG The English Drivers Guild,
zullen deelnemen aan een speciale tour rond Ypres ;
? The Memorial Tour of Flanders Field.?
Alwaar zo?n honderd Classic Cars worden verwacht met veel deelnemers uit de UK.
Vragen waar ze zich konden aanmelden bleven niet uit.
Na het dessert namen we afscheid en reden huiswaarts. Hadden bij de oprit van onze garage een
spontane ontmoeting met onze Duitse buren, (2 huizen verder) , en vertelden hen waar we met die
klassieker dan wel waren geweest.
Deden verslag van deze Remembrance Tour en de feiten van het 11de uur van de 11de dag van de 11de
maand in 1918. Wat hen totaal niets zei. Dat in contrast met onze beleving van deze dag met de Britten.

Pieter van de Lustgraaf.
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Nieuwe leden
Van den Briel Wim

Triumph Herald

1970

Minnen Kris

Rolls Royce Phantom III

Lalor Christopher

MG Austin Maestro EFi 2.0 1986

Reynders Carl

Triumph TR6

1975

Alle leden van TEDG heten jullie van harte welkom !!

Betaling lidgeld 2018
Graag willen we al onze leden verzoeken om zo snel mogelijk het lidgeld voor 2018 te storten op de
rekening van de club. (KBC : BE17 7370 2965 0721)
Het lidgeld voor 2018 bedraagt 45,- EUR.
Wie reeds betaald heeft willen we alvast bedanken om dit al in orde gebracht te hebben !!
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Allerlei
Wij hebben op facebook een groep aangemaakt (https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) voor de
leden van de club. Deze kan gebruikt worden voor de aankondiging van evenementen.
Je kan hier zelf ook dingen opzetten over bv andere rittenwaar je aan deelneemt en vragen wie er
meerijdt of andere zaken, zolang ze maar enigszins club gerelateerd zijn.
Jullie kunnen zelf ook foto?s uploaden van ritten die je zelf meegereden hebt. Dit is een mooie aanvulling
van de fotopagina op de site.
Als je dus zelf een facebook account hebt, ga dan even naar de pagina
(https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) en stuur een leden-verzoek. Van zodra wij die goedgekeurd
hebben kunnen jullie van deze groep gebruik maken. Tedg gaat dus mee met zijn tijd hé
Frank Van de Wyer is onze redactieverantwoordelijke. Artikels voor het boekje zijn steeds welkom, dus
gelieve deze naar iemand van het bestuur door te mailen en dit voor de 15de van elke trimester (15/3,
15/6,15/9,15/12): dus allen snel pen en papier( = pc) en schrijven maar, ook foto?s zijn welkom!! - Aan alle
organisatoren: ten laatste een maand na evenement, graag de deelnemerslijst naar Min doorsturen voor
de challenge.
- Ivm inschrijvingen en betalingen: graag duidelijk lidnummer, naam, rit en aantal personen vermelden.
- Nog ivm inschrijvingen: graag voor evenementen inschrijven via de w ebsit e, dat spaart veel werk bij het
invullen van de challenge.
Met vriendelijke oldtimergroeten
Min Gijselings
Secr. TEDG
0478/266 557
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Adverteerders
Heeft uw achterneef Euromillions gewonnen, of wenst uw lokale bakker een breed publiek te bereiken,
dan kunnen zij adverteren in DRIVERS NEWS !!
-

per 1/2 blad voor een volledige jaargang (4 nummers) ? 120,00
volledig blad voor een volledige jaargang (4 nummers) ? 240,00
achterzijde voor een volledige jaargang (4 nummers)
? 260,00

Car Quote

Car Wisdom

41

www.tedg.be // DriversNews 108

AG
ENDA2018
januari 2018
2

Praatavond

3

Betaling lidgeld 2018 (45,- EUR) op rekening KBC : BE17 7370 2965 0721

februari 2018
6

Praatavond en ALV

17

Drivers Diner

maart 2018
2-4

Oldtimerbeurs Antwerpen (Erik Goorden)

6

Praatavond

25

Hollandtour (Ron)

april 2018
2

Paasmaandagrit (Benny en Kamiel)

3

Praatavond

mei 2018

42

8

Praatavond

13

Vikingentocht (Roland)

17

Kroatiëreis (Eddy Deno)
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juni 2018
5

Praatavond

10

BBQ + waardebepaling

17

Havenrit (Tor)

19-24

La Bresse

juli 2018
3

Praatavond

12

Schotlandreis (Pascal)

augustus 2018
7

Praatavond

?

Rondrit 4 Specials

12

Zomerrit (Peter)

17 - 19

British Tour (Pieter)

26

Saillability (Erik Goorden)

september 2018
4

Praatavond

9

Ladiesrit (Linda en Gerda)

13 - 16

Gran Premio Nuvolari

oktober 2018
2

Praatavond

?

Winteruitstap Mahymobiles Leuze en Hainaut (Tor en Eric)

november 2018
3

Nachtrit (Ronny)

6

Praatavond

december2018

43

4

Praatavond

23

Kerst Cars & Coffee (Peter en Steven)
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