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inhoud of de eventuele standpunten
weergegeven in de artikels en de
advertenties.
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Deadlines
Artikelen en/of beeldmaterialen zijn
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voor kopij is 20 dagen voor de
verschijningsdatum. DRIVERS NEWS
verschijnt op 31 maart, 30 juni, 30
septemver en 27 december
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Woordje van de voorzitter
Beste vrienden,
Het jaar is mooi begonnen, en de zomer heeft zijn intrede al gedaan, de meesten
hebben al leuke ritjes gemaakt - sommige TEDG-ers zitten momenteel in Ierland maar er staan nog veel toffe activiteiten op de agenda.
Afgelopen weken heb ik via verschillende kanalen vernomen dat er tegen 2030 enkel
nog elektrische wagens zullen ingeschreven worden.
Mogelijks is dit een ultieme droom van fabrikanten van batterijen of uitgesproken
visionairs. ( Politiekers met aandelen bij Engie? )
Tesla, Google... allen zijn ze bezig met zelfrijdende wagens te fabriceren, mooi achter
elkaar in de file, start -stop, adaptieve cruise control, car-sharing, allemaal heel mooi
als je wagen louter een middel is om van A naar B te geraken.
Als je er al geraakt, want met de doorsnee actieradius geraak je momenteel niet ver.
Allen achter elkaar, "zelfrijdend" in de elektrische kudde.
Nu heb ik niets tegen elektrische wagens, maar de ziel van deze wagens is een beetje
zoek, ze blinken en ze bollen, maar waar is dat unieke motorgeluid gebleven?
Waar is die soms nukkige versnellingsbak? Waar moet ik met mijn karton naartoe dat
ik gewend ben te gebruiken om het laatste drupje olie op te vangen?
Wat als ik mijn lief wil verwennen met wat verse olie of bougies...
Hoe moet ik nu nog zwarte handen krijgen?
Waarschijnlijk zal het allemaal zo'n vaart niet lopen maar ik hoop dat men onze
hobby niet te veel aan banden zal leggen en ons nog zal laten genieten van het
prachtig Brits erfgoed waar we ons zo happy in voelen en dat we met een brede
glimlach kunnen blijven rijden al dan niet zonder een dak boven het hoofd, speurend
of die donkergrijze wolk nu in onze richting komt.
Gelukkig is dit nu nog niet aan de orde. Daarom wens ik alle leden een prachtige
zomer waar we met z'n allen of apart nog veel leut beleven in " our real British car ".
See you this summer!
Nukkig en eigengereid, genietend van de zon en de regen.

Eric
Uw kersverse voorzitter

P.S. Met bovenstaande neem ik absoluut géén stelling in betreffende het
klimaatverdrag. Globaal dient er wel degelijk actie ondernomen te worden maar de
impact van onze oldtimers lijkt me verwaarloosbaar.
4

www.tedg.be // DriversNews 106

5

www.tedg.be // DriversNews 106

TEDG afscheidsspeech Voorzitter - Alg. Ledenvergadering februari 2017
Welkom op onze jaarlijkse A.L.V.
Ik ben blij dat er zoveel leden aanwezig zijn.
Deze ALV heeft zeker voor mij een bijzondere betekenis.
Na 16 jaar uw voorzitter te zijn geweest, ga ik deze functie overdragen.
lk heb dit met veel inzet en plezier gedaan. Het was echter onmogelijk geweest dit goed te doen
als ik niet zulke goede bestuursleden had gehad en ik ben hen zeer dankbaar dat ik met hen
mocht samenwerken ! Applaus !!!!l!
Meer dan een jaar geleden, had ik al aangekondigd dat ik geen 5" termijn van 4 jaar wilde ingaan I
16 jaar als voorzitter is meer dan voldoende, want helaas de jaren beginnen te tellen I
lk weet nog goed, 16 jaar geleden werd ik voor het blok gezet om de club te promoten op de
Persconferentie van de Antwerpse Oldtimer Beurs. lk werd van het ene op het andere moment
gebombardeerd van gewoon clublid tot Voorzitter Ad lnteriml
OK, ik zou dat doen tot de eerstvolgende ALV , niet wetende dat deze functie 16 jaar zou gaan
duren.
lk geef toe dit is de mooiste club waar ik voorzitter van heb mogen zijn.
Het is een club met veel actieve leden, die dit ook uitstralen, want door de positieve
ingesteldheid van al onze leden groeide de club gestaag!
Door jullie uitstraling binnen en buiten de club kwamen er steeds meer leden bij. De beurs van
Antwerpen was altijd een hoogtepunt van toetredende leden, maar ook alle ritten door de leden zelf
De TEDG heeft o.a. naam gemaakt, omdat we in rode hemden ons kenbaar maakten, er altijd
veel plezier was op de stand en er ook altijd veel leden aanwezig waren die plezier uitstraalden,
waarbij de dames fantastisch werk gedaan hebben.

l k ben ervan overtuigd dat dit onder leiding van onze nieuwe Voorzitter, Eric De Backker, verder
gezet zal worden.
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan en mijn tijd van gaan is gekomen !
Bij deze wíl ik de moker des gezags overhandigen aan mijn opvolger en ik wens hem alle geluk en
voorspoed toe om de club in goede banen te leiden.
Nogmaals dank aan het bestuur en alle leden dat jullie mij 15 jaar lang het vertrouwen hebben
gegeven.

l k blijf gewoon lid en als ik het bestuur van dienst kan zijn, mogen jullie altijd een beroep op mij
doen.
Bij deze wil ik dan Eric De Backker officieel installeren als Voorzitter van The English Drivers Guild

6

www.tedg.be // DriversNews 106

Woordje van de nieuwe redacteur
Beste TEDG-ers,
de voorzitter vroeg me om als kersverse redacteur van Drivers News ook even het woord tot jullie te
richten. De ideale manier om mezelf even voor te stellen, want als redelijk nieuw lid (nog geen vol jaar)
zijn er waarschijnlijk velen onder jullie die mij nog niet of amper kennen.
Ik ben dus Frank Van de Wyer ben gehuwd met Caroline en heb een zoon en dochter (Louis & Margot). Ik
woon in Schilde en heb sinds juni vorig jaar een MG B Roadster uit 1963 (zie foto hieronder). Ik heb TEDG
leren kennen door te klikken en te surfen op het internet, Aangezien de praatavonden doorgaan in
Broechem, en dat is redelijk dicht bij huis, heb ik besloten om lid te worden. Daar heb ik nog geen
seconde spijt van gehad. Wat een fijne club! Ik voelde me direct zeer welkom, en daar moet ik jullie alvast
voor bedanken.
Toen enkele praatavonden geleden werd gemeld dat er gezocht werd naar een nieuwe redacteur voor
Drivers News, had ik niet direct de intentie om mij hiervoor kandidaat te stellen. Toen ik echter merkte
dat er niemand zich geroepen voelde om deze taak op zich te nemen dacht ik bij mezelf "Ach, waarom
niet!". En club als de onze bestaat immers voor, maar vooral ook door haar leden. Voor Drivers News is
dat niet anders !! Ook dit boekje bestaat voor en door jullie allemaal (en de sponsors en adverteerders
natuurlijk ). Ik wil dus een warme oproep doen aan iedereen om artikels, foto's, nieuwsjes, zoekertjes,
tips, vragen, ... aan te leveren zodat we elk kwartaal een interessante en boeiende editie van jullie
clubblad in de brievenbus kunnen droppen.
Mocht er zich toch nog iemand geroepen voelen om samen met mij aan Drivers News te werken, aarzel
dan zeker niet om uw spreekwoordelijke vinger op te steken.
Veel leesplezier en tot binnenkort ... FRANK
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Onze leden halen de Pers !!
Op 6 en 7 mei jongstleden ging in Brasschaat het
Antwerp Classic Car event door. De vorige jaren
ging dit event nog door op de gedempte
zuiderdokken, maar door het invoeren van de LEZ
werd er uitgeweken naar het park van Brasschaat.
Zoals elk jaar trok het event een massa volk (meer
dan 12.000 bezoekers !!) en heel wat oldtimers aan.
De organisatie was uiterst tevreden over de nieuwe
locatie, en de komende jaren zal naar alle
waarschijnlijk weer voor Brasschaat gekozen
worden. Vroeger vond het event ook al plaats in
Brasschaat. Naar jaarlijkse gewoonte werd ook de
start gegeven van de Tour Amical waaraan dit jaar
250 wagens deelnamen.
Op maandag 8 mei verscheen er in de Gazet van
Antwerpen terecht ook een uitgebreid verslag over
dit gebeuren en wie stond er met een mooie foto en
een interview in het midden van het artikel ? Jawel,
onze trouwe leden Linda en Robert Van Boven in
hun prachtige Morgan !! (Een foto van het artikel vind je
hiernaast)
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CO
VERSTO
RY
TR2 Jabbeke Special
In 2010 kwam Expat en Triumph specialist Heinrich Koncki wonende in Zuid Afrika op het
idee een hulde en/of eerbetoon te leveren aan de opkomende verjaardag in 2013 van de
welbekende MVC575 snelheidsrecord houder.
Het idee was gegroeid omdat de originele TR2 genaamd MVC575 uit
het oog was verloren en Henrich vond dat dit niet onopgemerkt
mocht voorbijgaan.
Er werd in 2010 gezocht naar een TR2 en ook gevonden. De TR2 met
chassisnummer TS6949 en motor nummer TS7353E was één van de
laatste TR2?s die compleet werden gebouwd in de UK voor de Zuid
Afrikaanse markt. Later kwamen de wagens in onderdelen aan en
werden ze geassembleerd in ZA. De project auto (onderdelen) was 25
jaar lang opgeborgen geweest in een container en niet in een al te
beste staat. De volledige restauratie heeft 18 maanden in beslag genomen en alle
onderdelen zijn in ere hersteld en/of vervangen. Verschillende bedrijven hebben hun
beste kunnen laten gelden om dit project tot een perfect einde te leiden. De auto is zo
gerestaureerd dat hij in de twee uitvoeringen perfect te gebruiken is; TR2 zoals we deze
allemaal kennen en de uitvoering TR2 Jabbeke Special race versie.
Toen het project bijna was afgerond is de TR2 in Mei 2012 vervroegd voorgesteld tijdens
de ?Plettenberg 2012 Truimph Nationals?. Door een te hoge
oliedruk in de motor kon de wagen niet meedoen voor de prijzen
en alleen maar tentoongesteld worden. Het publiek was positief
verrast door de Jabbeke Special en dat heeft de pers aangegrepen
om een artikel te schrijven over deze wel zeer merkwaardige
wagen. Zo is in de editie van Aug/sept 2012 van het magazine
?Classic and Performance Car Africa? een mooi artikel verschenen.
Het kon ook niet uitblijven dat de TR2 ?Jabbeke Special? in April
2014 tijdens de ?Triumph Club Nationals KNZ? de hoogste prijs in
ontvangst mocht nemen ?GOLD medal Concourse d?Elegance
winner ?.
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In de aanvang van 2016 ben ik in bezit gekomen van deze TR2, en het sprak me direct aan
omdat het toch ergens een Belgische tint bevatte die de verbinding maakte met België.
Toen ik terug naar Belgie kwam wonen mid 2016 is mijn TR2 het oog van de kenners niet
ontgaan. Ik ben gecontacteerd geweest door de organisatoren van de Antwerp Concours
d?Elegance om de TR2 in de Jabbeke Special uitvoering voor te stellen tijdens dit event dus
1 van de 100 auto?s. Wel niet om mee te dingen naar een prijs maar wel om als Tribute Car
voor te stellen aan het publiek. Dit heeft voor enorm goede respons gezorgd. Tijdens deze
periode was de Originele MVC575 reeds in restauratie bij de nieuwe eigenaar Glen Hewett.
Ik heb contact opgenomen met Glen en zo is het idee gekomen om de wagens ooit eens
samen te presenteren in Jabbeke op de plaats waar het eigenlijk begon. Tijdens onze vele
schriftelijke conversaties heeft Glen aangekondigd dat het TR-register UK op 20 Mei 2017
een samenkomst zou houden in Jabbeke en dus dat ik aanwezig mocht zijn.

Zo zijn we samen gekomen in Jabbeke en hebben de beide wagens een ere gebracht aan
de Stad alsmede het snelheidsrecord van 1953. Tijdens dit event zijn er verscheidene
Belgische TR2, 3 en 3A de revue gepasseerd om de wagens allemaal samen op te stellen
aan het cultureel centrum te Jabbeke.

Marc Martens
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Hoe kwam de Paasmaandagrit 2017 tot stand?
Het is september 2016 en we (Benny en ik) overwegen om toch nog maar eens de
Paasmaandagrit te verzorgen, tenminste als Benny overwegend de organisatie voor zich
neemt en ik me mag concentreren op de rit.
Na goedkeuring, door de Raad van Bestuur, leg ik me in oktober toe op het in grote lijnen
uitzetten van de te volgen route. Vooreerst kijk ik eens terug in mijn verzameling van
reeds vroeger uitgestippelde ritten. Daarin vind ik enkele korte BBQ-ritten van zowat 10
? 12 jaar terug die perfect aan elkaar kunnen gelinkt worden, zij het dan die ene in
omgekeerde richting. Hieruit bepalen we dan vertrek- en aankomstplaats.
Uit ervaring weten we dat Lunch Garden Zemst open staat om ons ?s morgens te
ontvangen met een ontbijt,. De zus van een vroeger club lid, met mijn zelfde familie
naam, heeft onlangs een brasserie geopend in de oude melkerij van Zemst waar we wel
eens kunnen informeren of zij ons willen ontvangen op Paasmaandag. Dit is wel één van
hun sluitingsdagen maar voor een afsluitdrankje willen ze de zaak voor ons wel even
open houden.
Nu vertrek- en aankomstplaats zijn gekend kan de route worden uitgetekend. Tijdens de
babbelavonden is me meerdere malen opgevallen dat er leden benieuwd zijn naar het
restauratie bedrijf Moens in Mechelen, maar moeite hebben om het te vinden of
twijfelen om binnen te gaan. Het idee rijpt om er dan zelf maar eens langs te gaan en
ons oor te luister te leggen bij Rudi Moens. Ja, hij heeft zin om ons ter wille te zijn en de
rit langs zijn zaak te laten passeren, blijkt dat de straat er doodloopt en we genoodzaakt
worden om allen rechtsomkeer te maken in dat al niet te brede straatje, tot Rudi ons een
schitterend voorstel doet, hij zet ook zijn achterdeur open zodat we langs zijn tuin toch
de straat op eenvoudige wijze kunnen verlaten. Onze zoektocht naar rustige wegen, die
aansluiten op de ingedachte en vroegere ritten loopt vrij vlot, hier en daar beslis ik toch
even een andere straat te nemen. In Mechelen zijn grote bouwwerken aan de gang rond
de stations omgeving, zijnde ondertunneling met bovenliggend een extra spoor voor de
Talys waardoor een omleiding langs de werken mij interessant lijkt, blijkt dat op
paasmaandag reeds een groot deel van deze werken al onder een nieuwe treinbedding is
verstopt. Zo komt ook Anglo-Parts (welke, pas nadien gezien, samen met Gypro, van
Albert Jaaman, het rally bord sponsorde) in de buurt van de geplande route en gezien zij
ook enige tijd geleden zijn verhuist, de club bij een eerdere van mijn ritten hun deuren
voor ons openstelde, beslissen we ook daar maar eens langs te gaan, verder ben ik
benieuwd of de wegen van toendertijd als ook in tegenovergestelde richting nog
toegankelijk zijn, zijn zij ook nog rustig en landelijk?.
Tijdens de maand november rijden we een eerste verkennings ronde, na 20 km stoten
we reeds op grote wegen werken, doch geen probleem 100 m in die straat is een mooie
zijstraat die ons terug naar de route kan brengen, maar dat deel wordt tijdens de laatste
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maand voor de rit ook open gelegd als ook het kruispunt aan het vertrek. Her en der
worden nog langdurige wegen werken ontdekt welke wij met enige rare bochten toch
kunnen omzeilen. Enkele van deze moeilijkheden levert ons enkele interessante
aanpassingen op zo komt ook onze middagstop in het vizier. Taverne Het Bos bood ons
aan om zijn zaak voor ons speciaal te openen en een BBQ voor allen aan te bieden, nadien
gezien zeker geen haalbare zet bij minder goed weer en waren tevreden met enkel drank
en plasstop, maar een zakenman blijft een zakenman en wenste toch nog wat meer
binnen te halen wat dan weer een (te lang) wachten veroorzaakte voor sommigen,
waarvoor onze excuses.
In Grimbergen ben ik er uiteindelijk in geslaagd om een idee uit te werken om meer
spanning in te bouwen, waar ik tot nu toe niet gelukt was, maar het was weer te mooi om
waar te zijn, ook hier hebben wegenwerken mijn plan doen ontsporen, toch hoop ik u dit
toch nog een te kunnen aanbieden.
Hierdoor werd een behoorlijk deel van de route ingekort en diende een nieuw terrein
ontgonnen te worden, wat resulteerde in een toertje rond 2 Brusselse parken en me
uiteindelijk ook een schot in de roos was, al bleek het er door omstandigheden iets
drukker te zijn dan op een weekdag rond het zelfde tijdsstip. Onze weg vervolgd over
Neder-Over-Heembeek langs het brandwondencentrum, tijdens een vorige rit 10 jaar
geleden was dit centrum nog omgeven door grazende koeien, nu is het bijna onzichtbaar
geworden door de omringende woonblokken, hier geen landelijk karakter meer te
bekennen. Bij het naderen van het eindpunt nog een hele verbindingsbaan afgesloten
voor onbepaalde tijd, dus weer eens een waardevol alternatief vinden.
Uiteindelijk na 4 varianten en 5 aangepaste versies heeft u een paasmandagrit
aangeboden gekregen. Mag ik hopen dat u evenveel plezier hebt beleefd aan deze rit, als
ik aan het uit dokteren ervan. Indien u tevreden bent en ik uw goedkeuring krijg ben ik
bereid een volgende uit te stippelen, hopelijk met nu de gepaste spanning die ik geruime
tijd voor ogen heb.
Tot slot; wat doen we met de wedstrijd? Met vragen onderweg, of losstaand van de rit?
Praktische proeven? Of een combinatie van vragen en proeven? Waar, wanneer
verbeteren, ? enz? .
Wie wenst deel te nemen, we kunnen stellen, aan de hand van het aantal binnengebrachte
formulieren dat 50% niet deelneemt aan de wedstrijd, voor de andere helft is het een
noodzakelijk onderdeel.
Persoonlijk vind ik niet dat het hoort bij mijn paasmaandagrit, voor de eerste rit van een
nieuw seizoen moet het eenvoudig, ontspannend zijn, met vlotte, overwegend landelijke
wegen zodat de co-piloot ook nog even kan genieten en zo bereid is om een volgende rit
te navigeren.
Maar natuurlijk heeft iedereen het recht om al dan niet hieraan deel te nemen.
Van uw dienaar Kamiel
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Gouden Tips
Voor diegenen onder jullie die de
advertenties regelmatig uitpluizen op
zoek naar een super koopje, bekijk de
omzettingstabel hiernaast maar eens
goed !!! Mogelijks bespaar je jezelf
hierdoor een hele boel miserie.

Uiteraard komt de tabel in
tegenovergestelde richting ook wel van
pas indien je een wagen in de
aanbieding hebt waar je dringend vanaf
wil, en je de realiteit een beetje wil
verbloemen ... .
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Challenge 2017
Nieuwe reglementen
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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Ronde van Vlaanderen
Op zaterdag 3 juni vertrokken we met 5 wagens vanop de parking Carrefour te Schoten naar Oudenaarde
voor onze derde Ronde van Vlaanderen . Onderweg namen we een stop op een zonovergoten terras om
onze dorst en hongertjes te stillen , dan verder onder de hoede van Ron en Paulien langs gezellige
kronkelweggetjes naar het hotel in Oudenaarde. Daar aangekomen eventjes uitrusten en hoe kan ook
anders op de grote markt van Oudenaarde een terrasje gaan doen gevolgd door een heerlijke
avondmaaltijd.
Ondertussen waren we wel al met 14 man nog iets later kwamen de laatste 2 eraan en was de groep
compleet.
Na een goede nachtrust en ontbijt met onze acht wagens
op weg naar het Provinciaal Archeologisch Museum in
Velzeke ( ja de grote markt in Oudenaarde was
opgebroken ) Nog maar juist de parking van het hotel
verlaten of Robert stond al in panne , de kabel van de
koppeling gebroken maar we hadden er een reserve bij
dus na minder dan 10 minuten reden we al verder .
Aangekomen bij het PAM kregen we koffie en
koffiekoeken dan begonnen we er aan met als eerste de
kasseien van de Paddestraat , verder de Kauwenberg ,
Kapelleberg , Eikenberg , Koppenberg in Maarkedal en bij
Ottevaere kregen we een aperitief , verder over de
Volkegemberg , Wolvenberg, de Zwalmstreek verder verkend naar de middagstop op het domein PAM .
Guy had problemen met zijn remmen en tijdens de middagpauze heeft de Ronny dat natuurlijk opgelost
zodat we met zijn allen verder konden. In de namiddag verder door Brakel met de Pottenberg , Leberg ,
de Haaghoek enz. Voor diegene die de koers volgen gekende plaatsen.
Rond vijf uur terug op onze vertrekplaats ( het was de eerste keer dat we de rit volledig uitgereden
hebben )nog iets gedronken en een ijsje genuttigd op naar het hotel voor een zalige douche .
Rond acht uur dan maar weer eens gaan eten daar waar het
gisteren zo goed was .
Daar het een lang weekend was nog maar een nachtje
gebleven en op maandag langs kleine wegen naar huis om in
Boom aan de Schelde op het terras nog een glaasje of koffie te
nemen, waar we dan afscheid namen en ieder het laatste stuk
voor eigen rekening nam .

Bedankt aan ieder die erbij was voor het gezellige weekend dat voor herhaling vatbaar is.

Linda
22
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TEDG presenteert :
Peter 's 20ste (en laatste) nachtrit op 14 oktober 2017
Naam

Voornaam

Lidnummer

Club

Adres
Plaats
Telefoon

GSM

Merk

Type

Bouwjaar

Nummerplaat

Deelnemers
Aantal personen

x ? 15,00 (leden TEDG)

=

?

Aantal personen

x ? 17,00 (niet leden TEDG) =

______________ ?

Totaal =

?

Wij verzoeken u vriendelijk het totaal bedrag uiterlijk op 04 oktober 2017 over te schrijven op het
rekeningnummer van Peter (BE60 2200 3567 0370) met vermelding van : "Peter 's Nachtrit" gevolgd door
uw lidnummer en het aantal personen waarvoor je inschrijft en de wagen waarmee je zal rijden.

Voor een veilige en vlotte organisatie is een tijdige inschrijving noodzakelijk. Gelieve bovenstaande
sluitingsdatum dan ook te respecteren. Omdat we dit laatste jaar toch moeten reserveren en te veel
betalen is ook betalen.

Om uw inschrijving te vervolledigen, stuurt u dit formulier per post naar Peter Verbrugge, Beukenlaan 20,
2970 Sint-Job-In't-Goor of per mail naar peterverbrugge1@gmail.com vòòr 06 oktober 2017. Vol is vol !!
Telefoneer na 18.00 uur naar 03/297.07.58 of 0478/41.39.01.

Let op : uw deelname is pas bevestigd na ontvangst van het inschrijvingsgeld op de rekening van Peter !!
(BE60 2200 3567 0370).

Alvast bedankt voor uw deelname aan dit evenement!

Groetjes ... Peter
25
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4deLADIESRIT
10 SEPTEMBER 2017

Na een lek k er on t bijt om 9 u u r in ? Taver n e De Neu s? Hoogein d 85 t e 2940
St abr oek ver t r ek k en w e r ich t in g Th olen ( NL ).
On der w eg gen iet en w e van een ch am pagn est op en s?m iddags van een
h eer lijk e pick n ick m et aan gepast e dr an k en .
's Avon ds k u n n en w e blijven et en om 18 u u r m et of zon der de m an n en .
In sch r ijvin gen t ot en m et 1 sept em ber op de clu bsit e en geldig n a bet alin g
van r it en avon det en op de clu br ek en in g : KBC ; BE17 7370 2965 0721 .

In sch r ijvin gen m et ver m eldin g van :
Rit
: 15 eu r o pp. (on t bijt , r allybor d, r oadbook , ch am pagn est op en
pick n ick )
Opt ie 1 : Ribbek es aan 18 eu r o
Opt ie 2 : St abr oek s st oof pot je aan 17 eu r o
Opt ie 3 : Past a m et scam pi " De Neu s ? aan 17 eu r o
Opt ie 4 : Salade m et k ip aan 16 eu r o
Vb.
26
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British Classic Car Heritage in Autoworld
In het voorjaar werden de eerste contacten gelegd. Pascal en Eric Janssen,
tentoonstellingsverantwoordelijke van Autoworld, staken de koppen bij elkaar om een
mooie collectie van authentieke Engelse wagens tentoon te stellen.
Onze club werd aangezocht omdat er een grote verscheidenheid aan Engelse
oldtimers voorradig is.
Van Mini tot Bristol. De mogelijkheid werd geboden om mee te doen aan dit uniek
gebeuren.
Op het Salon in Antwerpen werden de banden verder aangehaald.
Pascal had de aanzet gegeven en verschillende leden gecontacteerd en deze bleken
erg enthousiast om mee te doen.
Uiteraard is dit een mooie gelegenheid om je speelgoed eens te laten bewonderen en
ook om dit mooi gepoetst (met dank aan een team van Meguaire) terug te krijgen.
Eind maart was het dan zover. In colonne vertrokken we naar Brussel, langs de A12
en dan door de stad. Iedereen geraakte "easy piezie" ter plekke, behalve Frank Van de Wyer
die ergens in de achterbuurten van Schaarbeek verzeild was geraakt, waar enkele
behulpzame lieden hem de weg toonden richting Jubelpark.
De auto's werden uitgebreid gefotografeerd en door de mooie poort naar binnen
gereden.
Gedurende de ganse paasvakantie van 1 tot 17 april blonken onze bolides op de eerste
verdieping van dit prachtige museum.
Onze praatavond van april vond plaats in de mooie Classic Lounge, die geheel ter
onzer beschikking werd gesteld.
Hier zijn we met dank aan Autoworld uitgebreid voorzien van meer dan voldoende
drankjes en versnaperingen.
Alsof dat nog niet voldoende was, hebben de Ericken en hun lieve dames nog voor
taart en méér gezorgd.
Vanaf 17 uur kon iedereen terecht in het museum, alles rustig bekijken en vergelijken
was de boodschap.
Het was weer eens wat anders en na onze vertegenwoordiging op de beurs te
Antwerpen, weeral een mooi gebeuren.
Veel dank gaat uit naar Eric Janssen en uiteraard al onze leden die zich geëngageerd
hebben om dit evenement te laten doorgaan!
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In alfabetische volgorde (de auto's) en willekeurig door elkaar (de leden):
De heren:
Wim Van Herwegen met Armstrong Siddeley (prachtige wagen)
Joris Hodister met Austin FX4, (London cab in deze kleurencombinatie, nog nooit
gezien)
Erik Kinat met Bristol 406, (een juweeltje)
Guy Mortelmans met Humber Super Snipe 5, (met zo'n naam wilt iedereen er ene!)
Danny Van Campen met Jaguar XJS, (stilleggen om te tanken!)
Patrick Beekens met Jaguar MK2, (supercar, prachtige kleur)
Wim Peters met Jaguar XK150, (prachtwagen)
Paul Vrancken met Jaguar E type S1, (wil ik ook wel!)
Marc Van De Vijver met Jensen Interceptor, (met dank aan Anglo Parts)
Lucien Hens met Marcos Mantula, (wow, super sportief)
Walter Roelandt met MG A, (één van de mooiste)
Frank Van de Wyer met MG B, (deze B vindt overal zijn weg)
Luc Faes met MG TD, (Real British)
Karl Toros met Mini Cooper S, (snel, snel snel)
Jean Luc Van Avermaet met Morris Minor Woody, (prachtig)
Jean Pierre Cloots met Scimitar SS1, (zo zie je ze weinig!)
Albert Jaaman met Sunbeam MK1 Alpine, (Prachtige Alpine roadster)
Eddy Van Briel met Triumph TR250, (sportieve luxe)
Peter Verbrugge met TR2, (real drivers car)
Dominique Van De Bogaert met TR8. (prachtstuk, de jongste?)
Foto's kan je bewonderen op de volgende pagina.

Groetjes Eric
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Nieuwe leden
-

Van den Broeck Herman
Theunis Roland
Martens Marc
Le Clercq Michel
Geboes Yannick
Frid Adam
Verheyden Stefaan
Scheltjens Patrick
Doms Jean-Paul
De Ridder Alex
Van Raemdonck Gilbert
Clare Richard
Steve Janssen

Jaguar MK2 1964 en MSB 1964
Rolls Royce Silver Spor 1982 en Truimph Spitfire 1979
AC Cobra 1988 en TR2 Jabbeke Special 1955 en Lotus 7 1989
TVR GRIFFITH 4.3 1994
Austin 1300 1972
MG
Triumph TR4 A 1967
MG F
1998
Jaguar E-type
Jaguar XJ6 1972
Triumph Spitfire 1500 1975

Alle leden van TEDG heten jullie van harte welkom !!
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40ste Antwerp Classic Salon: 3/3-5/3/2017
Zoals gewoonlijk is donderdag de grote opbouwdag van onze stand. Met vele helpende handen was deze
klus weer snel geklaard onder de deskundige leiding van onze nieuwe beursverantwoordelijke ?Erik
Goorden?. Dit jaar werd er gekozen voor een eenvoudige stand met slechts twee auto?s nl. de Rover P4 75
van Dirk van de Fonteyne en de Mini van Tony Van Baelen. De Rover van Dirk kreeg de ?Jan Van der Steen
Trophy?, en dit gebeuren werd op zondagnamiddag in de picture gezet.
Verder was er veel ruimte om onze leden te verwelkomen voor een lekker drankje en hapje. En? zoals
het hoort voor een Engelse oldtimersclub mocht de ?Guiness? niet ontbreken!.
Vele leden en andere nieuwsgierigen kwamen bij ons een kijkje nemen. Er was veel animo, veel lekkers
en drank à volonté zoals alle jaren.
Hartelijk dank aan diegenen die voor en achter de schermen hun steentje hebben bijgedragen om van
deze beurs weer een succes te maken.
Bij de prijsuitrijking stonden wij in de top 10 nl op de 10de plaats en kregen een eervolle nominatie. De
eerste prijs ging naar de Fourties en the Fifties met een ludieke stand ivm met de LEZ in Antwerpen, de
tweede prijs naar de Keverclub en cabrioclub met hun futurische verwijzing naar 2117, en de derde plaats
ging naar de BMW club met een oud ?tankstation? als stand.
Zondagavond rond 18u werd de clubstand , zoals alle andere jaren, op een zeer efficiënte manier
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 41ste Antwerp Classic Salon!
Min
Secr. TEDG
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Dikke proficiat en hartelijk dank aan
iedereen die bijgedragen heeft tot het
succes van de TEDG stand op het 40ste
ANTWERP CLASSIC SALON !!
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Bron : GVA donderdag 9 maart 2017
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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 nieuwe 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 DRIVER'S 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

Wisdom
Give a man a car :
He will be happy for the day
Give a man a woman :
He will be happy for the night
Give a man a woman who loves cars :
He will be happy for life !!
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AG
ENDA2017
juli 2017
-

4 juli

Praatavond

augustus 2017
-

1 augustus
6 augustus
12 & 13 augustus
20 augustus

Praatavond
Tourrit 4 Specials Westmalle
Teambuilding Butchenbach (onder voorbehoud)
Zomerrit

september 2017
-

5 september
10 september

Praatavond
Ladies-rit (Linda)

oktober 2017
-

3 oktober
14 oktober

Praatavond
Peter 's 20ste nachtrit (Peter)

november 2017
-

7 november

Praatavond

december 2017
-

39

5 december
24 december

Praatavond
Kerst Cars & Coffee (Kapellen)
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Toelating

België - Belgique

gesloten verpakking PB
2520 Ranst

2520 Ranst

8/4925

8/4925

