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“Soms kan je beter de olie laten zitten en 
de auto verversen. ”
      

Disclaimer & copyrights
Noch de redactie, noch het bestuur van
The English Drivers Guild kan 
verantwoordelijk gesteld worden voor 
de inhoud of de eventuele standpunten 
weergegeven in de artikels en advertenties.
Niets uit deze uitgave mag overgenomen
worden zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de redactie.
Deadlines
Artikelen en/of beeldmaterialen zijn steeds 
welkom. De uiterste inzenddatum voor 
kopij is 20 dagen voor verschijningsdatum.
DRIVERS NEWS verschijnt op 31 maart, 30 
juni, 30 september en 27 december.
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Redactie
Beste TéEéDéGéerkes,

Het is eindelijk zover. De zomer doet eindelijk pogingen om te 
beginnen (het is eind mei als ik dit schrijf ). En net nu ben ik mij 
aan’t klaarmaken om op vakantie te vertrekken. Vermits wij maar 

eind juni terug in België zijn kan ik hier 
onmogelijk nu al zeggen of de BBQ op 
3 juni een succes was, maar afgaand 
op de voorgaande jaren zal dat zeker 
geen probleem opleveren. Netzomin 
kan ik al iets kwijt over de snorrenrit, 
de Holland tour, het Waalwijk avontuur 
van Steven met de taxi-club en vele 
andere evenementen die wij gemist 
hebben. Maar gelukkig zijn we wel 
tijdig terug voor de Schotland-Tour. De 
Octaanverhogers zijn aangeschaft, de 
muggenmelk is bijgevuld en de paraplu is gechecked of hij nog wel open 
wil (-> in Schotland heb je dat naar ‘t schijnt af en toe wel nodig, hopelijk 
is dat nu niet het geval).
Ik heb ondertussen ook al vernomen dat de Saarbrücken rit ook goed 
ineen zit en de nodige deelnemers heeft. Toch leuk hé, zo’n actieve club...
Vergeet in Augustus het uitstapje naar schlosdyk, het weekendje Trooz en 
de zomerrit niet en het kan al niet meer stuk deze zomer.

Groetjes en tot Vroems s

Steven
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Clubshop

verkoop 
prijs

Logo Club Metaal 10.00
Logo Club Pin 4.00
stoffen badge 2.50
Cadeau box Logo Club 15.00
Stickers Logo Club 1.00
Balpen Tedg 1.00
Sleutelhanger met lampje 6.00
regenscherm rechthoekig rood 15
kleding
fleece rood korte sluiting L 30

korte sluiting M 30
korte sluiting XXL 30
lange sluit/zonder logo L 30
lange sluit/zonder logo S 30

polo blauw korte mouwen L 16
korte mouwen XL 16
korte mouwen M 16

rood korte mouwen S 16
korte mouwen M 16
korte mouwen L 16
korte mouwen XL 16

hemd “nieuw” rood bedrukking op mouw 30

E r wordt momenteel druk gewerkt aan een nieuwe bestelling hemden en fleeces. Er 
zijn zelfs bepaalde geruchten in de richting van long-sleeve polo’s en petjes, maar 
uitsluitsel kan ik daar bij het ter perse gaan van het boekje niet over geven. Meer info 

volgt gegarandeerd op een van de volgende praatavonden. Op dit moment zijn onderstaande 
zaken nog voorradig:
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Advertentie
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Advertentie
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Sunday, September 9
Kasteel Belvédère, Broekstraat, Wijnegem

SPECIAL 2012 EXPOSITION 
PRESENTING

PRE-1960 
FIAT & ETCETERINIVU: Ecuriebelge GCV - Niet op de openbare w

eg gooien!

Great cars, great scenery 
2012 Antwerp Concours 

CONTACT
Nicolas Van Frausum

Soraya Pedrido Vázquez
info@ecuriebelge.com

www.antwerpconcours.be

Concours d’élégance entrees and Supercars 
on invitation only

Send your application form to 
info@ecuriebelge.com

2005  8  2012
years
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TEDG in spain

Na de grondige herstel werkzaamheden, tengevolge van een accident in mei 2011.,  aan 
mijn Triumph TR 250 van 1968, uitgevoerd door Lex Classics in Waalwijk (NL) werd het eind 
Oktober/begin November 2011, weer tijd om zuidwaarts te keren naar ons winterverblijf in 

Andalucia in Zuid Spanje.
Ditmaal hadden we ons voorgenomen om wat meer historie/cultuur in onze tour te verpakken; dus 
tourden we via Bastogne,Luxembourg, Orleans, Bordeaux, Pamplona, Zaragoza en Valencia naar onze 
eindbestemming in Benalmadena-Pueblo/Andalucia.
Bastogne bekend van W.O. II, de slag om de Ardenne, (winter 1944) , “Battle of the  Bulge”, was een 
goed begin van onze tour, om daar het nieuwe Oorlogsmuseum van de Nederlandse fam. Van Kessel,  
uit Buren, te bezoeken. Luxembourg werd aangedaan, vanwege de goedkope naft die we daar 
kunnen  tanken; de banken hebben we links laten liggen. Het bankgeheim daar is ook niet meer wat 
het was.
Orleans gaf ons een reden om bij Jeanne d’Arc., de “Maagd van Orleans”, en nog altijd een politiek 
symbool , langs te gaan. Het was deze jonge dame, die op 17 jarige leeftijd rond 1428/29, gekleed 
als man(soldaat) ten strijde trok tegen de Engelse overheersers, doch uiteindelijk belandde op de 
brandstapel in Rouen. Gezeteld op haar paard pronkt zij nog altijd in het centrum van Orleans.
Bordeaux was gewoon een excuus, om onze voorraad Franse wijnen uit deze streek , vooral de 
Pomerols van Chateau du Grand Chambellan, en de Medocs aan te vullen. 
En Pamplona wilden we gewoon niet missen op onze tour naar het zuiden om nu eens zelf met de 
Triumph door die nauwe straatjes te rijden, waar deze Basken anders hun stieren laten dollen. En 
natuurlijk ook om wat te proeven van de Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Deze bedevaart 
route, (de Camino de Santiago) was voor onze Triumph na een dag, al een beproeving. Onze oude 
dame zou, over deze bergpassen,  met al haar bagage, Santiago waarschijnlijk  niet eens  hebben 
bereikt. Althans zou het een uitputtingsslag zijn geworden voor de veren en (de Koni)  schokbrekers.  
Om maar niet te spreken over wat er van de kwalitieit van onze wijnen, her en der verpakt, onder, 
achter en voor de stoelen, en op het achterrek van kofferbak, zou zijn overgebleven. 
Via Zaragoza bereikten we op onze 9de dag, rijdende door het dunbevolkte bergland van P.to de 
Villarroya en Tarayuala (ruim 1740 m. hoog), Teruel.
In deze streek (ten zuiden van Zaragoza)  hebben we in de bodega van Somontano geproefd dat de 
Enate wijnen weldegelijk concurerend zijn met de Franse chardonnay’s. Dus werden de laatste lege 
gaatjes in de Triumph opgevuld met nog meer wijn.
Vandaar via Valencia, over de Route de Mediterrannee langs “New York a.d. Mediterrannee” (sorry, 
Benidorm) naar Alicante om dan vervolgens, uiteindelijk te belanden op onze eind bestemming 
Benalmadena.
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Al met al een tour van bijna 2000 miles, waar onze Triumph TR 250 uiteindelijk  minder moeite mee had 
dan zijn piloot en co-piloot.
Het benzine verbruik was gemiddeld 1 op 10, bij een kruis- snelheid van zo’n 65 miles per uur, over de 
autoroute. Het olieverbruik over de totale  afstand  was slechts  ½  l. 

Enkele dagen na aankomst werd de Triumph grondig gewassen en gepoetst om van een wel verdiende 
rust te genieten. Deze rust duurde echter niet lang daar wij al rap na onze aankomst, konden deelnemen 
aan de Tour des Gourmandes  van de CCCA – Classic Car Club Andalucia -  welke ons naar Cadiz en 
Jerez de la Frontera  bracht,  alwaar we de diverse sherry’s konden proeven. Cadiz is eeuwenlang een 
belangrijke havenstad geweest, met name door de strategische ligging. In de Calle Zorrilla hebben we 
kennis kunnen maken van de plaatselijke keuken; vooral bekend om de diverse visschotels.
We werden in El Puerto de Santa Maria  (voorstadje van Cadiz) ingekwartierd in het  bijzonder fraaie 
Hotel Duques de Medinaceli. Van dit oude vissersstadje vertrok Christopher Columbus  twee maal voor 
zijn tochten  naar Amerika.
 
Enkele dagen later werden we vereerd met een bezoek van onze TEDG (The English Drivers Guild)  
penningmeester Alain Deckers en zijn Irene Thijs.
Zij hadden zich, tijdens een Middellandse Zee cruise, heerlijk laten verwennen en waren, vele kilo’s 
zwaarder, vanuit Malaga op weg naar huis.
Doch niet nadat Alain en Irene hadden meegemaakt hoe wij hier deelnemen aan de tours van de CCCA .
Dus reden wij, met hen, de Christmas Run  (60 mile lang) door de Sierra de las Nieves zo’n 1.125 m. hoog, 
ten noorden/westen  van Malaga.
Gedecoreerd met een rally-plaat van de TEDG, reden we via diverse haarspeldbochten door dit 
bergachtige landschap;  daarbij de omgeving van  Ronda onveiligmakend. 
De Spanjaarden / Andaluciers moeten nu toch wel weten dat de TEDG  (weer) internationaal was gegaan.    

Pieter Van de Lustgraaf
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Belgische autokentekenBelgische autokenteken

België voerde de verplichting in om automobielen met een nationale nummerplaat te voorzien vanaf 1899. 
Vanaf 1900 voerden de Belgische provincies een bijkomende plaat in, de zogenaamde provinciale belasting. 
Deze platen waren verschillend van provincie tot provincie qua vorm en kleur. Deze provinciale taksplaten 
waren op de bumpers gemonteerd vooraan de automobiel. Deze bijkomende taksplatenserie eindigde in 
1914. 
 
Periode	 nummering	 	 karakters	 	 	 	 	 	 achtergrond	
combinaties	 	 	 	 voorbeelden

1899-1912 1 - 25000  1 tot 4 zwarte cijfers     wit 
1 - 12 - 123 - 1234  
 

1912-1914 10000 - 30000  5 witte cijfers      lichtblauw 
12345  
 

1914-1918 10000 - 30000  5 witte cijfers      zwart 
12345  
 

1918-1921 30000 - 99999  5 witte cijfers      donkerblauw 
12345  
 

1921-1926 A-0001 - M-9999 1 witte letter + 4 witte cijfers    donkerblauw 
A-1234  
 

1926-1953 1 - 999999  1 tot 6 rode cijfers     wit 
1 - 12 - 123 - 1234 - 12345 - 123456  
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Periode nummering  karakters      achtergrond 
combinaties    voorbeelden 

1953-1962 A.0001 - 9999.Z 1 rode letter + 4 rode cijfers    wit 
A.1234 - 1.A.234 - 12.A.34 - 123.A.4 - 1234.A  
 

1962-1971 AA.001 - 999.ZZ 2 opeenvolgende rode letters + 3 rode cijfers  wit 
AB.123 - 1.AB.23 - 12.AB.3 - 123.AB  
 

1971-1973 A.001.A - Z.999.Z 1 rode letter + 3 rode cijfers + 1 rode letter  wit 
A.123.A 
 

1973-2008 AAA-001 - ZZZ-999 3 rode letters + 3 rode cijfers    wit 
ABC-123  
 

2008-2010 001-AAA - 999-CFQ 3 rode cijfers + 3 rode letters    wit 
123-ABC  
 

2010 - heden 1-AAA-001 - ... 1 donkerrood cijfer + 3 donkerrode letters +   wit
     3 donkerrode cijfers  
1-ABC-123 - 8-ABC-123 - 8-123-ABC - 9-ABC-123 - 9-123-ABC  
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Pierre de Caters
De afbeelding toont de Belgische Baron Pierre de Caters aan het stuur van een Mors op een 
schilderij van Peter Helck

Onderwerp is de eerste race Parijs - Berlijn in 1901 

Plaats : de afdaling van de “Arlberg pas”

Later in de race had Baron de Caters een lichte aanrijding met Louis Renault waarbij het 
voorwiel van de Mors  gedeeltelijk vernield werd

Marcel Renault..broer van Louis won de race en Baron Pierre de Caters werd achttiende met 
een achterstand van 4 uur te wijten aan de herstelling van het wiel....

De auto van Baron Pierre de Caters bestaat nog in de Collection Collier
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Advertentie

Wij zijn gespecialiseerd 
in de verkoop, wisselstukken 
en onderhoud van 
Britse oldtimers

Sint-Lenaartseweg 52 - 2320 Hoostraten
Tel 03/314.60.69 - Fax 03/314.29.33

GSM 0495/51.75.55
Website : www.bbc-cars.be
E-mail : info@bbc-cars.be

Polissen op maat door een liefhebber voor de liefhebber

voor oldtimers
volledige omnium zonder afschrijving

onbeperkt gebruik

alle verzekeringen
totaaloplossingen

maatwerk volgens uw specifieke behoeften

Ploegsebaan 37
2930 Brasschaat
www.dehert-quirynen.be

Tel. 03 633 23 32
Fax. 03 633 22 23

Email: info@dehert-quirynen.be
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Paasmaandag 
2012-04-25
PAASMAANDAGRIT

Vandaag werden we verwacht rond 9 uur in het Nateus Business Park te Zwijndrecht, door 
Toon en Ariane bijgestaan door Jan en Sylvie. We arriveerden redelijk op tijd dat wil zeggen 
we waren bij de eerste en Toon stond ons al op te wachten whit a big smile on his face. 

Hij verteld ons waar we mochten parkeren,  inschrijven bij Ariane en een overweldigend ontbijt 
te nemen, er was meer dan genoeg voor iedereen. Hier bleek dat er heel wat inschrijvingen 
waren maar ja de meeste TEDgers kennen de paasmaandagrit van de vorige uitgaven en weten 
wat goeds er kan te wachten staan. Na de nodige briefing ging het van start. Op de parking 
stond een glunderende jongedame achter het stuur van een rechts gestuurde Figaro en ze 
liet het niet los.  We mochten (lees moesten) een voor een vertrekken, Ariane gaf nog enkele 
kleine wijzigingen in het road boek, ja je kent het plots was er onderweg weer iets opgedoken 
dus een kleine omleiding etc. Voor ons was het wel effe wennen van LLL en RLL, maar het 
lukte wel. Onderweg mochten we enkele vragen oplossen waarvan enkele zeer specifieke met 
gelijknamige antwoorden, praktische proefjes doen, waar we dan weer koek en fruit kregen.  
Het was de eerste rit dus hier en daar kwamen de akkefietjes boven bij sommige wagens die 
dan ook weel snel opgelost werden, dus een open bonnet was geen uitzondering. Zelf heb ik 
nog even een tang geleend van de Willem om de druk van de remmen af te laten. ( een nieuwe 
mastercylinder  maar oude stock zorgde voor een blijvende remdruk achteraf bij Erik toch maar 
een verse gaan halen deze achteraf maar in orde brengen)  
In Temse kregen we van Ariane naar ons voeten (niet echt)  omdat we langs de verkeerde kant 
kwamen, sorry even iets verkeerd ingeschat en toch nog goed op de poten terecht komen is 
toch ook niet slecht. ? Hier mochten we op de kaai ook nog enkele vraagjes oplossen, en menig 
persoon nam van deze gelegenheid gebruik om de honger en of de dorst te stillen. Hier moest 
Albert wel wat langer op zijn eten wachten, doch het smaakte hem des te meer. Alles op en de 
tocht werd verder gezet weerom met Ron en Pauline op kop.  Op een bepaalde plek werd het 
wel heel spannend, foto’s kijken bij ander foto’s voegen, en de ene wou het beter weten dan de 
andere, en of misleiden?  Weerom de rit verder gezet, de Figaro enkele keren tegengekomen 
(kwamen ze niet aan hun km? Of miles?) De aankomst cq einde rit was in Antwerpen : CAPTAINS 
LOUNGE. Hier kregen we nog eens lekker en warm eten voorgeschoteld, dat ging er wel in op 
het laatst van de dag. Daarna nam Toon nog eens het woord om de oplossingen van de vragen 
te geven, en natuurlijk de prijsuitreiking.
De uitslag was zeer verrassend, aangezien alles flink door elkaar geschud was, mensen die 
normaal vooraan zitten in de prijzen er nu buiten vielen, en visa versa.
Grootste suprise was Lien de dochter van Erik Ronne kwam op de 2 de plaats en was zo fier als 
ne gieter, maar de jongedame met de Figaro ( met haar glunderend gezichtje en meerdere miles 
dan andere deelnemers)  viel op de EERSTE plaats wil dat nu lukken dat dit ook een dochter 
(Loes)  is van Erik en Annemie,  met als het gevolg op de Picture 3 glunderende Ronne’s.
Toon, Ariane, Jan  en Sylvie, het was een zeer schone dag, het weer was iets minder maar dat 
mocht de pret niet derven, het was geslaagd en voor herhaling vatbaar bedankt en tot ziens

TUCR
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Advertentie

 Fabrikant van Vliegenramen.
Vliegendeuren & vliegenschuifdeuren.

Ventilatiesystemen Type C + D
Ook voor zelfplaatsing / DIY

Van Oers Group BVBA – Rijkmakerlaan 5 – 2910 Essen
www.vanoers.be

+32(0) 496 156 250
Ma - Vrij  :       9-19 h
Zat        :       10-16 h

Atelier : enkel op afspraak

DONATUSSTRAAT 20
B-2220    HEIST O/D BERG

michel.wyns@skynet.be

Autobekleding
Wyns

Herstellingen of vernieuwen
van interieur & exterieur

bekledingen voor
alle voertuigen

auto
boot
moto

...

www.autobekledingwyns.be
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Vikingentocht
Zondag 13 mei

Ik kijk uit het venster met een heeeeel klein hartje. Het is 7 uur en jawel hoor: de zon is er!!! Joepie! 
Gauw kleren aantrekken en hop in de auto (gelukkig stond hij nog open). Eerst Joris gaan ophalen en 
onderweg Daniël en Wendy. Dan op naar Kallo met nog steeds volle zon.
Het ontbijt was wederom zeer goed en daarna de start van de 22ste vikingentocht.

1ste helft;

Hier en daar wat vraagjes (zelfs leuke!), een zeer goed roadbook en een leuke proef waar we een pak 
koekjes kregen. Die koekjes ‘moesten’ we iets verder wel opeten met een drankje en een sigaartje. “Het is 
toch zondag hé”. Dan weer verder met nog steeds stralende zon. Op naar de middagstop.
Daar kregen we een reuze pannenkoek die ook weer heel lekker was. Goed gevonden Patje!
Goed vol op naar het ...

2de deel;

Onderweg was er toch wel iemand jarig zeker. “De Leo”. Lekkere drankjes en koekjes, kaas enz... (en 
toevallig een creme-karretje waar we Peter onmiddelijk bijvonden (noot van de redactie)). Daarna maar 
weer verder voor nog een paar antwoorden en vooral (Peter valt in herhaling) veel zon!
Dus zeker genieten “Het is nog steeds zondag hé”. Bij de aankomst kregen we nog een lekker haantje 
met alles erop en eraan, en dan de uitslag. Er moet zeker mee geknoeid zijn want ik was er weeral niet 
bij...Had anders toch mijn best gedaan.

Patje, Rita en Natalie bedankt voor de zeer lekkere, leuke en zonnige dag. Op naar de 23ste vikingen.

Peter
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Vikingentocht
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Advertentie

www.verodesign.net
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Driversnewsen
Ik had al een aantal keren gevraagd in’t boekske of er nog mensen zijn die oude drivers-newsen 
overhebben om mijn collectie te vervolledigen en op een avond kreeg ik telefoon van een van de 
‘oudste’ leden van de club (lidnr 3): Paula Van Nimmen. Zij had nog ergens wel wat boekskes liggen en 
vroeg of ik eens kon langskomen. zo gezegd zo gedaan dus...en ik ernaartoe.
Het werd een gezellige avond waar er veel over de club gebabbeld werd (en we hadden nog veel 
langer kunnen blijven kletsen...) en dan vnl over de beginjaren. Ook nog even over de Rover gepraat en 
zij blijkt die nog steeds rijklaar te hebben.
Dan op zoek naar de boekske en jawel hoor. Zij heeft mij nog een aantal ontbrekende nummers kunnen  
meegeven (51, 53, 61, 68).
We hebben dan nog wat verder gezellig doorgebabbeld en voor ik het wist was de avond voorbij.

Bedankt Paula voor de gezellige avond en de ontbrekende Nr’s!

Peter Verbrugge

PS : Nu ontbreekt enkel nog Nr 45 en 65. Wie ze nog ergens heeft liggen laat maar iets weten.
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Wuustwezel
Zondag 20 mei.

Dit is alweer de 2e Wuustwezelse Oldtimer Meeting. Els en haar broer waren er al om 10.00 uur, maar 
ikzelf moest eerst nog gaan lopen en was er om 11.30 uur.
Er stonden veel leuke auto’s en we vertrokken om 12.20 uur met nog enkele andere Tedg-ers. Het 
was een goed uitgestippelde tour en onderweg hadden we een lekkere picnic voorzien. We moesten 
kapellekes zoeken per foto, dat was wel leuk.
Bij aankomst stonden er over ons nog een aantal Tedg-ers. Ik denk een auto of 10 - 15. Ik ben dan 
maar wat gaan rondwandelen, want er stonden in’t totaal wel een 200-tal auto’s. Mooie en heeeeeeel 
mooie. 
We kregen nog een leuke startfoto en hebben nog wat gedronken. Om 17.00 uur terug huiswaarts.
Het was een leuke dag en heel mooi weer en hebben toch heel de dag open kunnen rijden.
Zeer zeker de moeite om volgend jaar met de club te doen!

peter
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Advertentie

 

Hermano junior
Tra i teur  -  V i shande l
Stanny Jacobs

Theo Verellenlaan 27 - 2990 Gooreind

hermano-jr@skynet.be
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Advertentie

Autoglas Hugo NV
Leveren, plaatsen en herstellen van autoruiten

Nu ook tinten van autoruiten

Putstraat 2A - 2840 Rumst
tel 03/844.38.80 - gsm 0475/79.83.04

BTW 479 145 752
hugo.m3@skynet.be
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Wie is wie?
en heeft wat ooit gehad?

In deze nieuwe rubriek stellen we een aantal Tedg-leden telkens dezelfde simpele vraagjes om 
op die manier inzicht te krijgen in de donkerste delen van zijn of haar auto-geschiedenis. Om van 
wal te steken zal ik eerst zelf beginnen. Verwacht jullie binnenkort maar aan een mailtje met de 
beruchte vraagjes. Wie de volgende wordt zal door het lot bepaald worden...

Naam en Lidnummer…
 Steven Meeussen, nr98
Wat was de eerste wagen waar je mee gereden hebt?
 Dit moet de grijze Mazda 323 van mijn moeder geweest zijn in 87. Met deze auto heb ik 
leren auto-rijden en heb ik leuke tijden beleefd.
Wat was de eerste auto die je zelf ooit gekocht hebt?
 De eerste die ik zelf gekocht heb was een rode Spitfire 1500 (toen liep het al fout dus) 
op mijn 19e verjaardag. Die auto is achteraf gerestaureerd geworden (na het motorblok in 
gruizelementen gereden te hebben) en is 22 jaar in mijn bezit gebleven. Na de restauratie is dit 
de groene met beige interieur geworden waar de meesten van jullie mij nog wel eens mee gezien 
hebben.
Hoelang heb je ermee gereden?
 Zie antwoord vorige vraag...
Naar welke oldtimers keek je als kind op?
 Mijn kamer hing inderdaad vol met afbeeldingen van auto’s en daar zaten toen al vnl 
Engelse bij, ik weet nog goed dat er een MG A tussen hing, een Triumph 1600 roadster, een AH 
3000 en vele foto’s van oude bentlys en jaguars. Verder uiteraard de klassiekers voor een jonge 
kerel hé: Ferrari testarossa en Porsche 911. Ik las toen ook al veel Oldtimerboekskes dat heeft mijn 
interesse alleen maar aangewakkerd voor de Engelse ‘rommel’. De boekjes waren vnl Thoroubreds 
en Car & Classics..vandaar...
Heb je die ondertussen zelf al eens kunnen rijden?
 een Porsche 911 wel eens even en in een wazig verleden ook al eens met een healey 
rondgereden (de 3000 van toen heeft plaast moeten maken voor een 100/4, hihi), de anderen 
spijtig genoeg nog niet.
Bezoek je regelmatig oldtimer beurzen?
 Af en toe kom je mij er wel tegen ja.
Om te kijken of te kopen (memorabilia)?
 Voornamelijk om te kijken en te dromen van die prachtige auto’s. Als ik echter een boek of 
een modelletje tegenkom dat ik nog niet heb kruipt dat wel in de portefeuille ja...
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Wie is wie?
Wat was de eerste oldtimer die je ooit zelf gekocht hebt?
 Dat was ineens ook de eerste auto toucourt, nl die Spitfire.
Hoelang heb je die bijgehouden?
 22 jaar dus :)
Welke oldtimers heb je ondertussen allemaal gehad/versleten?
 Ik ben heel lang bij mijn zelfde merk/model gebleven.
 Triumph spitfire 1500 van 1980 (22 jaar gehad)
 Triumph Spitfire MK III van 1966 (16 jaar gehad)
 Austin Healey 100/4 van 1953 (een ‘beetje’ stuk op dit moment zoals jullie waarschijnlijk wel al 
weten)
 Triumph TR3A van 1960 (Dienen lichtblauwen :))
Restoreer je je wagens zelf?
 Ik probeer zelf wel wat te sleutelen aan mijn tuutekes, maar ik ben zeker geen techneut. Je zal 
mijn auto’s dus ook wel eens bij ‘den Eric’ tegenkomen. Zolang het maar ‘vijzeke-vijzeke-doen’  is kan ik 
het zelf nog wel. Voor fijner werk las ik liever de hulp van mensen in die er ‘iets’ meer van kennen dan ik.
Rijd je veel met de oldtimers?
 Het ene jaar al wat meer dan het andere. Ik zit zo gemiddeld aan een 4000 km per jaar. De jaren 
dat er een uitstap naar Engeland voorzien is is dit uiteraard een stukje meer.
Heb je nog leuke anekdotes ivm de oldtimer?
 Ik heb ondertussen in de 24 jaar dat ik al met oldtimers rondbol zo veel leuke en spannenede 
dingen meegemaakt dat dit wat veel zou zijn om ze hier allemaal op te sommen. Wat me wel vnl 
bijgebleven is is de samenhorigheid in de oldtimer-wereld. Of het nu in clubverband is of gewoon privé, 
als iemand een oldtimer naast de baan ziet staan zal hij al sneller eens vragen of er geholpen moet 
worden als hij zelf ook een oldtimer heeft staan.
Welke oldtimers zou je ooit nog zelf willen bezitten (realistisch)?
 Mijn lijstje heeft altijd bestaan uit een triumph 1600 roadster, een triumph TR3, een austin Healey 
een E-type en een morgan. De Triumph roadster is in de loop der jaren van het lijstje verdwenen wegens  
naar het schijnt niet goed rijdend en underpowered. De TR3 en de AH zijn ondertussen waarheid 
geworden, dus enkel nog de Morgan en de E-type hé
Stel je wint morgen de lotto, welke oldtimers staan er dan nog op het lijstje?
 Ik heb raar maar waar een zwak voor de Mercedes 300 SL(R) (een 190 zou ook op het lijstje 
hierboven kunnen staan) en Porsche 356 roadster. Een Aston Martin DB 4 GT Zagato of een Jaguar XK SS 
mag je ook altijd op de parking komen zetten.
Met welke wagen rijd je momenteel als dagelijkse wagen?
 Een grijze Mercedes SLK 200. een goede backup voor als de oldtimers weer eens niet willen 
starten :)
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Practische info
volgende bericht werd ons toegestuurd en zoals met zovele rondgestuurde berichten is het 

waarschijnlijk een hoop kletspraat (zeker als er bijstaat: stuur dit door naar zoveel mogelijk 
mensen..., dat wijst meestal al op spam die zo snel mogelijk naar zoveel mogelijk mailboxen 

verspreid moet worden). Trek er dus zelf de conclusies uit die je eruit wil trekken...
Het grappige aan deze tekst was wel dat ik zowel de amerikaanse tekst doorgekregen had als de 
met Google translate vertaalde versie. Die vertaalde versie zou niet misstaan hebben in de humor-
pagina’s.

De Shell Oil Company heeft onlangs een waarschuwing gegeven na drie incidenten waar bij 
mobiele telefoons dampen ontvlamden tijdens het tanken.
In het eerste geval lag de telefoon op de kofferbak van de auto deksel tijdens het tanken, het 
toestel ging af en de daaropvolgende brand verwoest de auto en de benzine pomp.
In het tweede geval liep een individu ernstige brandwonden op in het aangezicht terwijl ze een 
gesprek beantwoorde tijdens het tanken.
En in het derde geval liep iemand brandwonden aan het bovenbeen en lies op toen het toestel, in 
de broekzak, nelde en alzo de benzinedampen ontstak tijdens het tanken.
U moet weten dat mobiele telefoons brandstof of dampen kunnen doen ontbranden. Mobiele 
telefoons die oplichten bij het inschakelen of wanneer ze bellen geven genoeg energie om een 
vonk te veroorzaken die kan leiden tot een ontsteking van de benzinedampen.
Mobiele telefoons mogen niet worden gebruikt in benzinestations, of bij het bijtanken van 
grasmaaiers, boot, enz.
Mobiele telefoons mogen niet gebruikt worden, of moet worden uitgeschakeld bij het gebruik 
van alle materialen die brandbare of explosieve dampen of stoffen bezitten (oa. oplosmiddelen, 
chemicaliën, gassen, enz. ..)
Volgens Shell zijn dit de vier regels voor veilig tanken:
1) Zet de motor uit
2) Niet roken
3) Gebruik uw mobiele telefoon niet, laat het in het voertuig liggen of schakel het toestel uit.
4) Stap niet terug in uw auto tijdens het tanken.

Bob Renkes van Petroleum Equipment Institute werkt aan een campagne om te proberen mensen 
bewust maken van de gevaren van het onstaan van vuur dmv ‘statische elektriciteit’ tijdens het 
tanken. Zijn bedrijf heeft 150 gevallen onderzocht van dergelijke branden. Zijn resultaten waren 
zeer verrassend:
1) van de 150 gevallen waren het bijna allemaal vrouwen.
2) in bijna alle gevallen betrof het personen die tijdens het tanken terug in hun voertuig waren 
gaan zitten en na het tanken terug uitstapten om de nozzle uit de brandstoftank te halen. Het vuur 
ontstond hier door statische ontlading.
3) De meeste hadden schoenen met rubber zolen.
4) De meeste mannen gaan niet terug in de wagen voordat het tanken afgelopen is. Dit is de reden 
waarom ze zelden betrokken worden bij dit soort branden.
5) Gebruik nooit mobiele telefoons bij het tanken.
6) Het zijn de dampen die vrijkomen bij het tanken die ontbranden bij contact met statische 
ladingen.
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7) Er waren 29 branden waar het voertuig opnieuw werd betreden en de nozzle werd aangeraakt 
tijdens het bijtanken, en dit bij een verscheidenheid aan merken en modellen. Sommige resulteerde 
in uitgebreide schade aan het voertuig, aan het benzinestation, en aan de klant.
8) Zeventien branden hebben plaatsgevonden vóór, tijdens of onmiddellijk nadat de tankdop werd 
verwijderd en voor het tanken begon.
De heer Renkes benadrukt om NOOIT de wagen terug te betreden tijdens het tanken, 
Als u absoluut in uw auto moet tijdens het tanken, zorg er dan voor dat je eruit bent en de deur te 
sluiten door het metaal aan te raken, voordat je de nozzle uit de tank trekt. Op deze manier kan de 
statische electrisiteit van uw lichaam ontladen voordat je de nozzle aanraakt.

Practische info
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Humor
Piet vraagt aan Jan: 
“Hoe is het met jouw seksleven?” 
Jan antwoordt: 
“Zoals Coca-Cola.” 
Hoezo zegt Piet. 
Wel ja zegt Jan: 
Eerst was het lekker, dan werd het light en nu is het zero.”

Een jonge echtgenoot komt thuis.
Zijn vrouw vliegt hem om de hals en zegt:
« Schat, ik heb groot nieuws: ik ben al een maand over tijd. Ik denk dat wij  een kindje gaan 
krijgen ! Ik heb bij de dokter een zwangerschapstest gedaan en binnen een dag of twee zullen 
wij het resultaat hebben. Zolang wij het resultaat niet kennen, vertellen wij aan niemand iets. »

De volgende dag telefoneert er bij hen een klantenadviseur van ELECTRABEL i.v.m. een 
onbetaalde factuur.
« U bent mevrouw Janssens? »
« Ja »

« Mevrouw, U bent een maand over tijd. »
« Maar hoe weet jij dat? »

« Wij hebben computers, het is ingeschreven in onze gegevensbank. »
« Wablief? Ingeschreven in uw computers? »

« Zeker weten! »

‘s Avonds vertelt mevrouw dit verhaal aan haar echtgenoot, die,
wild van woede, zich de volgende dag naar de hoofdzetel van de elektriciteitsmaatschappij 
begeeft.
« Wat is dat hier voor een toestand, jullie schrijven in de computer dat mijn vrouw een maand 
over tijd is? Met wat bemoeien jullie zich? »
« Luister, zegt de klanten adviseur, blijf kalm, het is niet zo erg. Ze is nog niet voldaan. »
« Niet voldaan? Wat zeg jij nu? Voldaan of niet voldaan, jij moet je daar niet mee bemoeien! »
« In dat geval moet ik je verwittigen dat hij zal worden afgesneden. »
« Wat? Afgesneden? Maar jij bent gek! En wat gebeurt er dan met mijn vrouw? »
«Dat weet ik niet. Zij zal zich van een kaars moeten bedienen! »

‘ELECTRABEL’
‘Het Is jouw Energie
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Humor
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Agenda 2012

Juli 2012
   - 3 Juli  Praatavond
   - 13/24 Juli Schotland-Tour (pascal)
   - 21/22 juli Saarbrücken (Ron)

Augustus 2012
   - 4 augustus schloss dyck classic days -> pascal
   - 5 augustus Mindervalidenrit Westmalle -> Guido
   - 7 Augustus Praatavond
   - 10-12 aug Trooz -> Norbert & Alain
   - 26 augustus zomerrit -> Eric De wever

September 2012
   - 4 September Praatavond
   - 8 september mak weekend -> info patrick
   - 9 september Antwerp Concours Wijnegem
   - 22 - 23 sept spa 6 hours
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Oktober 2012
   - 2 Oktober Praatavond
   - 20 oktober 6 uren v/d noorderkempen
   - 27 oktober peters nachtrit

November 2012
   - 6 November Praatavond
   - 17 november kwis -> annemie & steven

December 2012
   - 4 December De sint op bezoek
   - 22 december kerststallentocht -> min



www.tedg.be | DriversNews87 |   36www.tedg.be | DriversNews87 |   37

Advertentie

F I E T S E N  -  B R O M F I E T S E N
O N D E R H O U D  E N  H E R S T E L L I N G E N

VRIJHEID 150 - 2320 HOOGSTRATEN - TEL. 033145186
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The English Drivers Guild wishes to thank Piet Cassimon
for the free beverages on the club stand in Antwerp

Brouwerij Cassimon nv
Noordeind 15

B-2920 Kalmthout
Tel 03 666 81 47
Fax 03 666 22 30

Website www.cobeli.be
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Advertentie

Hier kan ook uw advertentie staan. 

Neem voor meer info contact op met : 
Pascal Quirynen

Ploegsebaan 37A
2930 Brasschaat

pquirynen@dehert-quirynen.be
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Zoekertjes
Heb je iets te koop of zoek je iets (auto of club gerelateerd uiteraard), stuur ons dan even 
een mailtje en we zetten het in de volgende Drivers News.

Gevraagd: 

Drivers News (boekje TEDG) nr 45, 65
Indien u een van deze uitgaven in uw bezit hebt en u wilt Peter er gelukkig mee maken, 
neem dan even contact op met hem.
Info : Peter Verbrugge (03/297.07.58)
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Latest News
Brandnew memberships
Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG - mitglieder.
We do hope you will spend a prosperous time with us.

510 Wuyts Dirk  MG B (1970)
511 Poelmans Eric MG B (1972)

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

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

Sponsoring
Heeft uw buurman het vorige week goed getroffen bij de paardenrennen?
Mocht uw collega een mooie erfenis ontvangen?
Heeft uw garagist vorig jaar een aardige omzet gedraaid, niet in het minst 
aan uw auto?
Schenk deze mensen de mogelijkheid onze vereniging te sponsoren!
- per ½ blad, volledige jaargang :  € 80,00
- volledig blad, volledige jaargang :  € 160,00
- achterkant, volledige jaargang :  € 250,00

Andere vormen van sponsoring zijn steeds bespreekbaar met het bestuur.
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