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Drivers News

Met geluk is het zoals met geld, om ervan te genieten moet je er iets
mee doen.

Verantwoordelijke uitgever
The English Drivers Guild vzw
Redactie & correspondentie
Ploegsebaan 37 A
2930 Brasschaat
Kostprijs
DRIVERS NEWS is gratis voor leden en
adverteerders. Geïnteresseerden kunnen
een nummer verkrijgen a rato van € 2,00
per exemplaar.
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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
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 rond 31 maart,
30 juni, 30 september en 27 december

Redactie
’T is weer voorbij die mooie zomer, en inderdaad hij begon zowat in mei. Eerst rijkelijk
overgoten zodat de cabrio’s meer met dan zonder dak hebben gereden. Maar naarmate de
vorderingen op de kalender, steeg ook de temperatuur gezwind.
Vele ritten later en met de feestdagen in het verschiet, achter de pc of voor de TV, de foto’s
van de evenementen bekijken en alweer mijmeren over al het leuks dat geweest is, maar
vooral mijmeren dat het nieuwe seizoen snel weer van start mag gaan.
De kalender ziet er dan ook al aantrekkelijk uit.
Nog wat najaarsstormen over ons gekregen, enkele ritten in het schemerlicht, we hebben
laatst genoten van Peters nachtrit.
De intelligentie op peil gebracht met de quiz “nieuwe” formule. Da’s zoals bij de zeep en
andere reinigingsproducten, men beweert ook altijd dat ze beter zijn dan die welke voorheen
geproduceerd weren.
De goede Sint was net als vorig jaar afwezig. Hij heeft deze maal wel zijn Pieten gestuurd.
Nu met z’n allen nog van het oude- het nieuwe jaar inroetsjen zonder koppijn of andere
zorgen.
Namens de redactie en het voltallig bestuur wensen we alle sponsors en leden en zeer
vruchtbaar 2014, waarbij we zeker vooropstellen dat de gezondheid van persoon en auto in
de beste staat mag verkeren. Alleen zo kunnen we er allemaal opnieuw een tof en gezellig
2014 van maken.
We gaan dan ook overleggen of we de volgende editie van ons blad op een andere en meer
kleurrijke manier kunnen brengen, dit zal wat extra kosten, maar we staan dan ook garant
voor een betere uitstraling van ons clubblad.
Dus we gaan zeker niet STAGneren, maar vooral trachten te verbeteren.

Triumphantelijke groeten,
Paul
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Aan onze sponsors en adverteerders.
Langs deze weg wenst het bestuur, namens alle leden, de sponsors en adverteerders te
bedanken voor hun bijdrage in 2013, zonder deze steun zou het zeer moeilijk zijn om de
club draaiende te houden.
Het lijkt vaak van vanzelfsprekend, maar ook in tijden van crisis is elke steun zeer
belangrijk en wordt deze dan ook zeer geapprecieerd.
We hopen tevens dat we op deze bijdrage mogen blijven rekenen in 2014.
We drukken hierbij ook de wens uit dat 2014 voor jullie vruchtbaar mag zijn, samen met
een goede gezondheid blijven dit toch nog steeds de belangrijkste zaken, zowel op
professioneel als persoonlijk vlak.
Namens TEDG wensen we u allen nog prettige feestdagen.
Het bestuur.

Merry Christmas and Happy New Year
2014
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In Memoriam Stef Claessens en Jos Crauwels.
Beste leden, we ontvingen volgende treurige berichten:
From: stef.claessens@telenet.be
Sent: Tuesday, November 05, 2013 4:46 PM
To: Min Gijselings
Subject: Re: Nieuwsbrief oktober
Beste vrienden. Met pijn in mijn hart moet ik u mededelen dat Stef zaterdag
is overleden. De begrafenis heeft donderdag plaats in de aula van het
crematorium te turnhout. Ik heb teveel verdriet om meer te schrijven.
De brief is onderweg en Stef was zo gelukkig om bij jullie lid te zijn. Ik
vind geen woorden.
Ann Thomas Ruben Claessens-Lefever.
Beste familie van Stef,
In naam van het bestuur en alle leden van TEDG wensen wij jullie heel veel
sterkte bij het verwerken van het groot verdriet door het heengaan van jullie
dierbare.
Wij zullen Stef blijven herinneren als een toffe en opgewekte kerel, die
zoveel mogelijk aan alle evenementen deelnam.
Jullie hebben onwaarschijnlijk veel betekend voor hem.
Bewaar de mooie herinneringen die jullie met hem mochten beleven als troost in
jullie gedachten en vergeet en vergeef de eventueel moeilijke momenten.
Heel veel sterkte
Min Gijselings
Secr. TEDG
We waren als club in een beperkte afvaardiging aanwezig op de uitvaartdienst,
volgens de wens van de familie gebeurde dit in besloten kring.
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Praatavond oktober

01.10.2013

David verwelkomt iedereen.
Hij blikt nog eens terug op de afgelopen evenementen:
- Blauwbuikrit in Eksaarde: goed georganiseerd en leuke rit
- Spa Francorchamps: eveneens goed georganiseerd maar wel een luidruchtige
bedoening.
- 29 september: Teambuilding: stak zeer goed ineen: een heel leuk evenement
met zowel een ritje als teambuildingproeven. BBQ was ook OK
Eerstkomende evenementen:
- 19 en 20 okt: Beurs in Mechelen: vrijdag opbouw, 6 auto’s kunnen op de stand
gezet worden. Luc is de verantwoordelijke voor deze beurs en zal voor het goed
verloop van dit evenement zorgen.
- 19/10 : 6 uren van de noorderkempen
- 12/10 : Legend of the Falls (info Paul Vrancken)
- 23/11 : Peter’s >Nachtrit
Het thema van de beurs van Antwerpen is Maserati.
Zij die hieromtrent ideeën hebben: graag Eric verwittigen.
Rallyborden: stemming voor 1 rallybord per jaar of 1 per rit:
32 voor 1 per jaar, 11 voor 1 per rit.
Aankoop Tripy + laptop: hieraan is een licentie gekoppeld. Bedoeling is dat de
organisatoren hierover kunnen beschikken om gemakkelijk ritten te kunnen uitzetten.
Over deze aankoop werd in een eerste ronde ook gestemd: 18 pro, 15 tegen en een
aantal onthoudingen. Hierop wordt volgende praatavond teruggekomen.
Oude aanhangwagen is per opbod verkocht aan Eric Ronne voor 65€.
Rondvraag:
- Hoe zit het met de dieseluitstoot in de stad. Heeft dat gevolgen voor onze
oldtimers? (Walter de Keulenaer)
- Piet Verhaert heeft een droom: grote hangar waar alle clubleden samen
kunnen sleutelen aan hun troetelauto’s. Maar dit zal waarschijnlijk een droom
blijven!!!!
- Benny: 13 oktober een rit in Keerbergen georganiseerd door John
Lambrechts. Het is een ritje met vele strikvragen!!
- Marc Stadhouder is op zoek naar een copiloot.
- Ludo Bruynkens heeft ook een droom : clublokaal in ’t stad zodat er nadien
nog kan worden nagefeest in de cafeekes van de stad.
- Eygenraam: heeft de Stapelaere rally meegedaan. : zeer plezant, gemiddelde
snelheid van 30
- Toon en Ron hebben de Nuvolari in Italie uitgereden, zij waren 163 op 257
deelnemers. 1000 km op kleine wegen in Italië, altijd maar rijden en rijden,
bijna geen pauzes, wel vermoeiend maar geeft nadien een goed gevoel. In dit
verband vraag Albert of dit niet kan georganiseerd worden via de club. Pascal
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wil hiervoor het nodige doen bij voldoende belangstelling. Moeten wel een
volle camion met auto’s hebben anders te duur. Gaat gewoonlijk door tijdens
de 3de week van september. Rijden van 8 u tot 21 u met een pauze van 30
minuten. Deze rit is eigenlijk een “kleine Mille Miglia”
Albert vond de opkomst voor de teambuilding maar mager : slechts 10 auto’s
van de club, de rest waren niet Tedgers. Vond dit wel spijtig tov de tijd die er
wordt ingestoken om een evenement ineen te boxen.
Erik Kinat: boek BASC 2 x per jaar bij boekje voegen.
Peter vraagt om nog in te schrijven voor Peter’s Nachtrit van 23/11
Paul: zijn vrouw organiseert een bezoek aan het Red Star Line museum: dit
gaat door op 19/1 max. 30 personen. Samenkomst 11u, 2 uur rondleiding, 2
gidsen.
Paul er worden ook nog teams gezocht voor de quiz op 16/11
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Caterham stelde tijdens de GP F1 van Singapore een knappe conceptwagen
voor die een voorsmaakje geeft van een nieuw model.
Caterham bakt er nog niet veel van in de
Formule 1, maar als bouwer van extreme
sportwagens blijft het Britse merk wel een
referentie. Tegen 2014 mag weer een nieuw
model verwacht worden en daarvan werd
zopas een conceptwagen onthuld. Die ziet er
heel eigenzinnig en futuristisch uit, maar
blijft de filosofie van de Seven wel trouw met
een ultralichte bouw en een compromisloze
sportiviteit. Als basis voor de tweezitter werd het CSR-platform gebruikt waarop een
strak koetswerk uit CFRP werd geplaatst. Voor de aandrijving zorgt de vertrouwde Ford
Duratec 2 liter met 240 pk. Deze cocktail is goed voor een flitsende sprint van 0 tot 100
km/u in minder dan 4 sec. Een primeur is dat er voor het eerst een tractiecontrole
beschikbaar zal zijn. Caterham is geassocieerd met Alpine, maar het eerste
gemeenschappelijke model zal er pas tegen 2016 aankomen
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Drivers’ Dinner,
Ons nieuw programma voor 2014 staat alweer te schitteren op onze website en
zoals jullie weten, beginnen we het nieuwe seizoen altijd met onze vertrouwde
Dinner.......
Stanny zorgt er ook dit jaar voor dat we in onze nieuwe locatie van de nodige drank
en voortreffelijk eten worden voorzien.........
Organisatie Bernadette Govaerts

8 februari 2014
Feestzaal De Ark
Achter d'Hoven , 63
2990 Wuustwezel-Centrum (plannetje staat op de website)
Het aperitief is voorzien om 19u00 om tegen 20u00 het buffet te openen.
Voorgerecht
♣♣♣♣
Keuze uit twee soorten soep
♣♣♣♣♣♣♣♣♣
Buffet met een keuze uit 6 warme
Italiaanse en Belgische gerechten
♣♣♣♣♣♣♣
Uitgebreid dessertenbuffet
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Dranken zijn niet inbegrepen, en aan zeer democratische prijzen te verkrijgen

Voor € 30,- p/p kan je al aan deze gezellige en overheerlijke manifestatie
deelnemen.

Gelieve je inschrijfformulier, aan Bernadette te bezorgen per email:
bernadette.govaerts@gmail.com of
via fax 03 633 22 23 of via onze website: dinner 2014
Om organisatorische redenen sluiten de inschrijvingen op 31 januari 2014.
Betaling uitsluitend via clubrekening. KBC: BE17 7370 2965 0721 van TEDG
Uw inschrijving is geldig na tijdige betaling

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEDG Drivers’ Dinner, [08 februari 2014]
Voor € 30,- p/p kan je al aan deze gezellige en overheerlijke manifestatie deelnemen.
Aantal personen ..............................................

x € 30 = ........................

Mededeling: Naam, lidnr en aantal personen..........................................
Betalingen uitsluitend via rekening van de club KBC: BE17 7370 2965 0721 van TEDG
Inschrijven en betalen kan tot 31 januari 2014
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Weetjes
Per toeval? ! ? kregen we op de redactie volgens mail binnen, de naam verklappen we niet:
Zoals afgesproken op de nachtrit van Ronny vraag ik via deze email het recept voor die
fantastisch lekkere koekjes die op de tafel lagen tijdens de pauze op de boerderij.
Oeps! ‘T was mij ontgaan,
Benodigdheden:
150gr. bloem
100gr. harde boter
75gr. fijne witte suiker
mespunt zout
1 zakje vanillesuiker
2 eetlepels cacao (voor chocolade koekjes)
Bereiding:
alles in keukenrobot met plastieken messen mengen
deegbal 30 min in ijskast
uitrollen en uitsteken 1/2cm dik
15 min in midden van voorverwarmde oven op 150 graden
En smullen maar!
groetjes,
Elkeen Laten Smullen
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Verslag praatavond dd. 05.11.2013
David verwelkomt iedereen.
Hij blikt terug op de afgelopen evenementen:
Beurs Mechelen: grote stand, 2de prijs gewonnen met een bedrag van 125€.
Luc dankt alle helpers, volgens info zouden er zo’n 5000 bezoekers geweest zijn. Of
de beurs volgend jaar nog doorgaat in de Neckerhal is nog niet duidelijk. Afwachten
dus
6-uren der noorderkempen: leuk evenement, er waren verschillende tedgers,
nu werd er maar in 1 categorie gereden, vroeger was het leuker. Er reden nu ook
meer moderne auto’s mee. Volgend jaar zullen er terug 2 categorieën zijn.
Grand Prix du Zoute: rally voor heel knappe en dure oldtimers, het was slecht
weer, maar toch was er nog veel belangstelling, volgens info zou het
inschrijvingsgeld ongeveer 4000€ bedragen per auto! (evenement steeds 2de
weekend van oktober)
2 november was er de Halloween nachtrit , ingericht door Ronny Verschueren:
1/3 tedgers, zeer plezant en zeer goedkoop.
Eerstkomende evenementen:
- 16 november: quizavond: er zijn nog individuele plaatsen vrij: info Paul Everaert.
- 23 november Peter’s Nachtrit: er zijn reeds 30 auto’s ingeschreven, maar er mogen
er nog bijkomen.
- 3 december : praatavond met waarschijnlijk de komst van de Heilige Man ?!
- 22 december: Kerstallentocht: vertrek Antwerpen LO : inschrijvingen mogelijk via
website en betalen via clubkas of op de praatavond van december (info Min).
- 17-19/1/2014: inter-classic Maastricht: mooie beurs
- volgend jaar: 100 jarig bestaan 1ste wereldoorlog in de westhoek: eventueel met de
club een evenement regelen: wie voelt zich geroepen?
- Nuvolari 2014: bij belangstelling (minstens 8 auto’s) wil Pascal dit evenement
organiseren. In februari dienen belangstellende hun naam op te geven aan Pascal:
prijskaartje ±4500€ per auto met 2 inzittende all in
- “3 Castles in Wales (juni) ± 2000£ per auto: info Pascal
-Agenda voor 2014 moet op de praatavond van December worden doorgegeven.
Droevig nieuws: Stefan Claessens is afgelopen zaterdag plots overleden, hij was nog
geen jaar lid bij TEDG, Hij was een tof en actief lid.
Er was ook een kandidaat lid, die de sfeer eens kwam opsnuiven. Hij was op de
beurs in Mechelen geweest en heeft een Jaguar.
Aankoop Tripy + laptop; wordt vervolgd: de organisators van de één- of meerdaagse
ritten hebben er wellicht wel een praktisch tool aan.
Rondvraag:
Benny heeft informatie over oldtimers voor filmopnames en ook info over een
betere uitstraling van het clubblad. Hij stelt ook voor om tijdens georganiseerde
weekendtrips een drankbriefje per kamer te maken zodat er geen discussies zijn op
het einde van het weekend. Op 11/11 is er ook nog een rit van Mak
Steven stelt voor om de uitstap naar Wales met 1 dag te verlengen:
geïnteresseerden dienen met hem contact op te nemen.
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Programma of uitnodigingen van niet TEDG organisaties
Zie ook:
Wanneer
tot Omschrijving
17/01/14 19/01/14 Interclassic
5/02/14 09/02/14
15/02
16/02
28/02
02/03
08/03
09/03
5/04

6/04

7/06

09/06

www.oldtimerweb.be
Prijs pp
WAAR
Maastricht
Paris Porte de
Retro Mobile
16 Versailles
Flanders Collection Car
Expo Gent
ste
37 Antwerp Classic Salon
Antwerp Expo
Britisch Car & Lifestyle
Rosmalen Nl
Hall du Ceva
Oldtimerbeurs Ath
4 Ath
Marché
26ste Retro Moteur Ciney
couvert Ciney

06/14

Minerva dag

08/14

Promenade
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Organisator
Mecc

Siha
Amicale Athoise
AAA
Ciney Expo
Belgian Vehicle
Heritage
Belgian Vehicle
Heritage

Taxandriarit 2013
Omdat de weersvoorspellingen prima waren om open te gaan rijden, de TR4 genomen.
Dik ingeduffeld (koud) naar Turnhout, de parking
was al aardig vol. Het ontbijt verorbert dat Toine
Daamen en team voorzien had; rijkelijk; zoals vorig
jaar trouwens.
Eens het prachtig geïllustreerd roadboek in
handen, met een paar andere TEDG’rs afgesproken
en wijle samen op weg.
Eerste verrassing, roadboek met twee versies, door
of om de stad. Hilariteit natuurlijk toen we dit (iets
te laat) ontdekten.
Er stond immers zoveel informatie in het roadboek
dat we soms door het bos, nee niet de bomen, het
essentiële over het hoofd zagen, en we waren niet de enigen.
Dat we een afslag misten en hierdoor enkele kilometers teveel reden, lag aan ons, we waren aan het
kletsten en hadden het punt gemist, niet getreurd we waren met meerderen, die hadden ons
gewoon gevolgd!
Gelukkig steeg de temperatuur intussen een beetje (niet vanwege
het fout rijden hoor, maar gewoon enkele graden meer waren
welkom).
We hebben genoten van het parcours. De tussenstop, bij een
tomatenkwekerij waar een heuse TOMAATAUTOMAAT staat, leuk
woord vind ik dat; lijkt op een auto in de sandwich genomen door
twee tomaten. Enfin, om aan te geven dat we toen in Poppel waren
bij Toon Mulders, die ons na de interessante rondleiding, als
verrassing nog een bakje snoeptomaatjes en een lekkere tros
trostomaten mee heeft gegeven. Probeer die laatste zin eens drie
maal na elkaar snel uit te spreken. Moeilijk hé. Ik had al problemen
om hem te schrijven.
Verder onderweg een middagstop gepland en in Nederland kennen
ze de formaten van zo’n pannenkoek.
Ook een rare fiets gezien, Ronny (fietshandel) was natuurlijk
geïnteresseerd, of dit hem inspireerde om een speciaal vehicle te
construeren en te laten berijden tijdens het Teambuilden (zie ander
verslag) is nog steeds de vraag die menig deelnemer zich stelt. Wij
zijn op het eind van de rit huiswaarts gegaan, we hadden de
volgende ochtend nogal vroeg een andere afspraak, maar van
diegenen die bleven eten heb ik niets dan lof gehoord.
Elly & Paul
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MET DE MG TC NAAR ITALIE OM DEEL TE NEMEN AAN DE GRAN PREMIO NUVOLARI!
In het verleden heb ik met Pascal eens
mee mogen rijden met deze imposante
rally in Italië. Door pech met de mooie
Aston Martin Le Mans uit 1934 hebben we
toen de rally niet uit kunnen rijden. Een
tweede poging met echtgenote en MG J2
strandde ook na de eerste dag ’s nachts
om 24.00 uur met een defect elektrisch
systeem. Daarom, weer een paar jaar
verder, opnieuw een poging, maar nu
samen met een MG liefhebber, t.w. Toon.
De rally startte op vrijdagmiddag 20
september om 13.00 uur in Mantova. De auto’s starten op bouwjaar. Maar aan de start gaan nog
veel zaken vooraf. Om alles goed voor te bereiden zijn wij al op woensdag met de TC op de trailer via
Duitsland en Oostenrijk naar Mantova gereden. Vanaf donderdag 19 september 16.00 uur begon de
administratieve inschrijving met allerlei controles van FIVA Card, verzekering, medische stand van
zaken etc. etc. Je wordt volgestopt met jassen, vesten, petten, shirts, water en vele folders van de
sponsors. Voor de vroegkomers zoals wij op donderdag was er op de donderdagavond een mooi
diner georganiseerd op een gezellig plein waar alle horecamedewerkers aan meewerkten.
Vrijdagmorgen was het vroeg uit de veren om de auto aan een technische controle te onderwerpen.
Natuurlijk hadden wij thuis de auto al goed gecontroleerd dus de technische controle was snel
akkoord. Vanaf dat moment was het samen met de andere deelnemers wachten op de start. Ons
startnummer was nr. 82 en onze starttijd 13.27 uur.
Wij voelden ons goed thuis
tussen de Bugatti’s, Alfa’s,
Triumph’s, Bentley’s en nog
veel meer van dat moois.
Naast ons waren er 14 andere
MG’s uit diverse landen
variërend van een MG TB tot
een MG B. In totaal deden er
16 Nederlandse auto’s mee.
De eerste etappe voerde ons
via de autodromo di Modena
en de autodromo di Imola
naar Rimini. Omdat wij samen
reden was dat goed te doen.
Wij arriveerden in Rimini om
21.00 uur waar de zoon van Toon samen met zijn vriendin ons stonden op te wachten. In de loop van
de dag had zich wel een probleempje voorgedaan. De startmotor had het opgegeven. Vele helpende
handen van deelnemers, omstanders en de zoon van de bijrijder zorgden er echter voor dat wij
overal op tijd konden vertrekken. De tweede etappe ging van Rimini naar Siena en weer terug naar
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Rimini. Een tocht van zo’n 450 KM. De start was daarom om 07.00 uur en het einde was om
19.00 uur ’s avonds. De Italianen maken van zo’’n rally een echt feest, in ieder dorp en stad
was er een ontvangst met hapjes, drankjes etc. In Siena stond het hele plein vol met
toeschouwers, een hele belevenis. Onderweg waren er diverse regelmatigheidproeven in de
route opgenomen waardoor er een heus klassement ontstond. Tussen al dat Italiaanse
geweld was er wat dat betreft voor ons niet veel te zoeken. Met die intentie waren wij ook
niet gestart, het deelnemen en uitrijden was voor ons doelstelling nr. 1. Na ’s avonds een
mooi diner te hebben mogen genieten zijn we op de laatste dag weer richting Mantova
getogen om de rally te besluiten. De maandag en dinsdag hebben wij gebruikt om weer terug
naar huis te gaan om de auto weer te herstellen voor een volgend evenement.
Wij zijn uiteindelijk geëindigd op plaats 163 van de 257 deelnemers, voor ons boven
verwachting, zeker met een auto uit 1947 zonder professionele ondersteuning die veel
andere teams wel hadden. Al met al een zeer geslaagd evenement wat naar meer smaakt.
Ron Nieuwenhuijs (NL)

GRAN PREMIO NUVOLARI 2013 deel II
September was wel de moeite op “classic” auto gebeuren voor mij.
Naar jaarlijkse gewoonte ging ik het weekend van 7-8 september naar Beaulieu (op zijn
Engels Bjoelie) om aansluitend door te rijden naar Goodwood vanwaar we op 16 september
terug thuis waren. Juist op tijd echter want 2 dagen later stond Ron Nieuwenhuijs aan de
deur om samen te vertrekken naar Italië waar we de Gran Premio Nuvolari zouden rijden.
Wij zijn rustig, in twee dagen via Duitsland en Oostenrijk naar Mantova gereden met Ron
zijn prachtige MG TC op de trailer. Voor Ron was het zijn derde maal dat hij zou deelnemen
en hij rekende blijkbaar op mij om eindelijk eens te kunnen uitrijden. Uitrijden is zacht
gezegd; uitracen is een betere omschrijving! Maar, gezien we donderdag al daar waren
konden we ’s avonds nog genieten van een lekker diner op een gezellig plein waar alle
horeca zaken een speciaal menu hadden voor de deelnemers.
Na op donderdag nog enkele administratieve plichtplegingen volbracht te hebben startte de
rally op vrijdag 20 september ’s middags in Mantova om ’s avonds aan te komen in Rimini
via het circuit van Modena en Imola. De startnummers waren uitgedeeld op de leeftijd van de
auto, dus hadden wij 82 op meer dan 250 deelnemers! Aan de start stond een prachtige
variatie aan oldtimers gaande van Alfa’s, Fiat’s, Bugatti’s, Bentley’s, Porsches,
Mercedessen, over DKW’s naar Ferrari’s, Jaguars, Triumph’s, Healey’s en natuurlijk MG’s.
Om 21 uur arriveerden we daar met onderweg een klein probleem; de starter van de MG
weigerde dienst. Maar niet getreurd, overal waren helpende handen om ons even een duwtje
te geven.
De tweede dag reden we van Rimini via het mooie Sienna terug naar Rimini. Deze etappe
was circa 450 km lang vandaar dat we startten om 7 uur om aan te komen om 19 uur ’s
avonds. Onderweg was er wel een stop voorzien bij een vrij grote wijnhandelaar…
Schitterend. In alle dorpjes of stadjes waar we door het centrum moesten nota bene, was er
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wel iets voorzien qua versnapering en overal volk. Wie Sienna kent weet dat ze daar leven in
de brouwerij kunnen brengen, maar niet alleen voor paarden blijkbaar! Voor ons was dat ook
zo; volk, volk en nog eens volk.
De route op zich is gemakkelijk te rijden hoewel er andere deelnemers je voorbij razen, zelfs
over een volle witte lijn, of een kleine Fiat Topolino die tegen 46 km per uur in het midden
van de baan rijdt, weliswaar met één of andere Gouverneur aan het stuur. Alleen de
klassement proeven op tijd rijden en dit op een circuit is andere koek. Immers onderweg is er
enorm veel politie en gendarmes die mee tussen rally rijders snorren om het normale verkeer
aan kruispunten te stoppen; de Nuvolari moet immers kunnen passeren! Buiten dit boeket
van classic cars snorren daar ook nog een aantal “service wagens” tussen, zoals bv. deze
van de “state of the Art” Porsches uit Nederland met o.a; een minister in een 356. Tussen
haakjes, deze heeft ons ook eens een duwtje gegeven hoor bij een re-start!
Zondag reden we van Rimini over Ravenna en Ferrara terug naar Mantova waar er nog een
feestelijkheid volgde. Uiteindelijk eindigden we op de 163ste plaats van de 257 aangekomen
equipes. We waren vertrokken met het idee om uit te rijden en daar zijn we in geslaagd.
Maar bovenal was het een enorme ervaring, en onze equipe past goed bij elkaar; M.G.’ s,
kleine lekkere maaltijdjes en daar hebben we dan graag een rood wijntje bij!
Maandag zijn we dan rustig in twee dagen terug naar onze respectievelijke kantoren
vertrokken; er moest immers terug “zaad in het bakje” gebracht worden! Bedankt Ron om
deze mooie en onvergetelijke samenwerking.

Toon Van Nieuwerburgh.
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Verslag praatavond dd. 03.12.2013
•
Pascal opent de praatavond en verontschuldigt David, afwezig na een
operatie.
•
Hij overloopt de voorbije gebeurtenissen:
quiz, vrij goede opkomst, een beetje laat geworden door omstandigheden.
Peter’s nachtrit 43 deelnemers, geslaagde tussenstop.
•
Wat komt: Kerststallentocht 22/12
•
Robert schenkt de club een laptop Dell. Pascal pikt hierop in om het verhaal
Tripy aan te kaarten. Na navraag is niemand tegen de aankoop van ca. 660€
•
Rallyborden: ontwerp 1 kleurig wordt eveneens aanvaard.
•
Voorlopige agenda 2014:
1.
Vikingtocht 18/5
2.
BBQ en Coppa bella gescheiden en als 2 evenementen aanzien, dit op vraag
van diverse leden.
3.
Ladiesrit 11/05 of 07/09 Linda bespreekt dit nog verder omdat Leen afwezig is.
•
Clubblad: sponsors zijn allen bereid iets meer te betalen voor de advertenties
in kleur, navraag bij de leden: geen bezwaar.
•
BFOV, vaste secretaresse in dienst, meer big business, 5€ extra op het
lidgeld, maar ligt volgens de statuten vast voor 2014. Op de ALV zal dit punt ter
stemming worden voorgelegd: voor vergunningen en andere zaken hebben we als
TEDG geen direct voordeel, diverse leden zijn ook lid van een andere vereniging en
betalen aldus 2,3 soms 4 maal de 5€ extra.
•
2 leden overleden op korte tijd, Stef Claessens en Jos Crauwels, op beide
uitvaarten was een afvaardiging van TEDG aanwezig.
•
Rondvraag:
•
clublokaal naar Hoogstraten à PQ we blijven hier in Broechem, reden, centrale
ligging voor het groots gedeelte van de leden.
•
Iets gedaan voor de grote oorlog? PQ Als op vorige praatavond, er wordt
gezocht naar aangeboden evenementen of de club tracht zelf wat in elkaar te boxen.
•
Korting bij Meguiars, alleen bij aankopen voor een bepaald bedrag, dus
eventueel een samenaankoop van producten is te overwegen, PQ verwijst naar hun
web stek waar alles kan gevonden worden en stelt voor dit te regelen via onze
coördinator EDW.
•
EDW bloemschikken door Vera (Guy): echt iets voor de dames. Uitnodiging
zal doorgemaild worden naar de leden.
•
PE oproep tot inschrijving voor de Kerststallenrit, dit in afwezigheid van Min
•
Steven M; er wordt aan de deur geklopt en de zwarte pieten komen binnen,
einde praatavond maar niet het einde van de avond.
•
De laptop wordt door EDW meegenomen, zonder voeding, die zou PQ nog
hebben, PE heeft er een tas voor.
•
Luc komt later binnen (was verhinderd door zijn werk)
•
Min komt in het laat ook nog even binnen.
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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.
Onderdelen gezocht, wedervaren.
Ik wist dat mijn normale leverancier bepaalde onderdelen niet op voorraad had, dus ik maar
even gegoogeld.
Kom ik bij Britparts in Poppel terecht. Ah, niet ver weg, dit bedrijf gezien bij het MG treffen in
Waalwijk en op de Triumph onderdelendag in Houten. Dus even verder geïnternet.
Kom ik tot de conclusie dat ze in Haghorst zitten en niet in Poppel. Geen probleem de web
site opgezocht en in het vakje onderdelen de code van het gezochte artikel ingetypt. Ik kan
ook nog de optie gratis catalogus aanvinken, maar doe ik niet aangezien ik de meeste al
heb, via Moss (UK), Rimmer (UK), Anglo Parts (B), Heuten (D) enfin de voor mij meest
bekende kanalen.
Helaas, zodra de enter knop ingedrukt komt er op het scherm, het spijt ons maar deze
pagina wordt momenteel aan gewerkt. U kunt ons altijd een mail sturen.
Dus ik noteer het mail adres, stuur mijn lijst door met alle codes en benaming; met de vraag
naar levertijd en prijs.
De volgende dag al een mail terug, gelieve ons te bellen tussen 10.00 en 17.00 uur op het
internationaal nummer 0031 enz..
Dus ik de volgende dag gebeld, mijn wedervaren:
Goeie dag, spreek ik met de heer … die me de mail heeft gestuurd? Ja zeker, waarover gaat
het? Wel de lijst die ik per mail heb toegestuurd. Ah ja, ik loop even naar kantoor….. een
minuutje later, bent u er nog? Jazeker, ach ja, ik zie het; 95% hebben we op voorraad. Ik
dan weer: fijn dat te horen, ik wil het komen ophalen, wat kosten die dingen dan? Ja, euch,
dat kan ik niet over te telefoon vertellen.
Ikke dan, kan u het op mail zetten, dan kan ik vergelijken met mijn reguliere leverancier?
Hoezo, uw reguliere leverancier, onze kwaliteit is beter dan die rommel, ik wil met dat bedrijf
niets te maken of te vergelijken hebben. Ikke weer, maar meneer ik vraag toch gewoon wat
op jullie web stek staat, geef de code per mail en wij antwoorden u zo snel mogelijk. Hierop
wordt de verkoper nog bozer dan hij al was en geeft me de raad mijn spullen dan maar bij de
reguliere leverancier te kopen en de telefoon is dicht gelegd.
Ik heb nadien per mail vriendelijk bedankt voor het arrogante antwoord aan de telefoon.
Alles bij elkaar ging dit om een bedrag van iets meer dan 500€, zonder BTW!
Britparts zal aan mij nooit iets verkopen, als je een prijs vraagt en je krijgt hem niet lijkt me dit
logisch toch?

Hebben jullie ook slechte of juist goede ervaringen met leveranciers, laat het dan de redactie
van uw clubblad weten, zo kunnen ook andere leden geholpen worden door uw tips.
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Hermano junior
Traiteur - Vishandel
Stanny Jacobs
Theo Verellenlaan 27 - 2990 Gooreind
hermano-jr@skynet.be

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

Sint-Lenaartseweg 52 - 2320
Hoogstraten
Tel 03/314.60.69 - Fax 03/314.29.33
GSM 0495/51.75.55
Website : www.bbc-cars.be
E-mail : info@bbc-cars.be
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CLUBSHOP
In verband met de clubkleding zal in de toekomst alleen nog op bestelling worden gewerkt.
Enkele maten van hemden staan ter beschikking om te passen.
Verder kan er gekozen worden uit een catalogus, ook andere modellen dan in de lijst
hieronder.
De hoofdkleur van onze club is ROOD (met blauw borduursel), maar blauw (met rood
borduursel) is eventueel ook toegelaten.
4 x per jaar kan kleding besteld worden namelijk tijdens de beurs in Antwerpen, tijdens de
praatavonden van juni en september en tijdens de beurs in Mechelen.
Kleding in voorraad

Kleur

Model

Maat

Verkoopprijs

Fleece (1)

rood/grijs

korte sluiting

xxlarge

€

30,00

Hemd (1)

rood

lange mouw

xlarge

€

30,00

Polo (7)

rood

korte mouw

large

€

16,00

Polo (5)

blauw

korte mouw

large

€

16,00

€

35,00

Kleding op bestelling, inclusief clublogo
Fleece Cross/frisbee

rood

Hemd heren boule/dart

rood

lang/kort

€

30,00

Hemd dames rowing/arrow

rood

lang/kort

€

30,00

Polo lange mouw surf

rood

€

25,00

Polo korte mouw surf

rood

€

17,00

Polo lange mouw dames surf

rood

€

25,00

Polo korte mouw dames surf

rood

€

17,00

Sleutelhanger met lampje

€

6,00

Stoffen badge met clublogo

€

2,50

Plastieke sticker met clublogo

€

1,00

Balpen Tedg

€

1,00

Metalen badge met clublogo

€

10,00

Pin met clublogo

€

4,00

Cadeaubox met clublogo

€

15,00

Rechthoekige regenscherm rood

€

15,00

Allerlei

Clubshopverantwoordelijke Min Gijselings mgijselings@skynet.be of 0478/266 557
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Onderhoud en herstellingen van alle merken
Alle autobenodigdheden en
onderhoudsproducten
Sparco race- en kartingkledij,zetels en helmen.

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

John Lambrechts Tel 015/517676 (10 tot 20 uur) of
speelfilmautos@gmail.com www.picturevehicles.be
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Waaslandrit 2013

Verzamelen op de grote markt van Sint Niklaas kan nooit een probleem zijn, dachten wij.
Maar owee, onderweg merkten we al een 10 tal warme luchtballons. In de veronderstelling dat die
wel in Waasmunster zouden opgestegen zijn speurden we de horizont verder af naar meer.
Eenmaal in het centrum stonden we letterlijk minuten stil, ons afgesproken uur voelden we zomaar
voorbij tikken. Wat bleek, juist als lezer heb je dit al snel in de gaten, er stonden nogal wat ballons
opgesteld op de grote markt, en die moesten nog vertrekken. En al is die grote markt de grootste van
het land, was het toch aanschuiven om een plaatsje “vrij” te krijgen van de organisatoren.
Nadat al dat warme gedoe vertokken was bleek er ineens heel veel, maar dan ook heel veel plaats te
zijn. Het ontbijt was inbegrepen, beperkte zich tot 2 pistolets met ham en kaas maar wel koffie à
volonté (of the)
Carl met Mathil en Albert met An (die Guy en Vera kwamen vervangen) zouden met ons, of wij met
hen, de rit doen.
Alain en Irene waren er ook zodat we toch met 4 TEDG teams konden starten.
De rit langs Zeeuws Vlaanderen was, gelet op de zonneschijn, prachtig, goed degelijk roadboek alleen
weinig mogelijk op te p...... of iets te drinken.

Een boerenerf, althans de oprit ervan, deed
dan maar dienst als tijdelijke aperitief halte.
In het Ski Dome van Terneuzen was de middagstop voorzien. Wij hadden daar in het verleden wel al
eens iets genuttigd en was ons toen niet erg meegevallen, daarom hadden we vooraf voor de
mosselen gekozen; daar kan je weinig mis mee doen; dachten we.
Op een plat bord geserveerd met de portie frieten en mosselsaus is niet direct de juiste keuze, tegen
dat we er aan de tafel mee waren was die handel al lang afgekoeld (lees maar gerust koud)
Enfin, Holland heeft zijn reputatie wat eten betreft weer alle eer aangedaan. De namiddagrit bracht
ons langs het land van Saaftinge, waar het enige terrasje nog een paar stoelen vrij had. Eindigen
deden we Beveren, daar hebben we nog ruim genoten van het lekkers wat op de kaart stond,
kwestie van de middag te compenseren.
Elly & Paul
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Polissen op maat door een liefhebber voor de liefhebber
voor oldtimers
volledige omnium zonder afschrijving
onbeperkt gebruik
alle verzekeringen
totaaloplossingen
maatwerk volgens uw specifieke behoeften
Tel. 03 633 23 32
Fax. 03 633 22 23
Email: info@dehert-quirynen.be
Ploegsebaan 37
2930 Brasschaat
www.dehert-quirynen.be

Autobekleding
Wyns
Herstellingen of vernieuwen
van interieur & exterieur
bekledingen voor
alle voertuigen

auto
boot
moto

www.autobekledingwyns.be

+32(0) 496 156 250
Ma - Vrij : 9-19 h
Zat : 10-16 h
Atelier : enkel op afspraak
HEIBLOEMSTRAAT 19
B-2220 HEIST O/D BERG
info@autobekledingwyns.be
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Dakdragers - Bedrijfswageninrichtingen

www.vanoersgroup.eu
.
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Leuvense old timers rondrit 2013
Ik weet niet meer via welk kanaal ik deze uitnodiging heb gekregen, maar 22 september stond bij ons
nog open, dus ingeschreven.
Ontbijt vanaf 09.30 is nu voor ons, pas
gepensioneerden, niet meer te vroeg,
zodat we netjes op tijd, ja zelfs voor het
openen van deuren, al op de startplaats
waren. Alleen? Nee hoor, er waren
zeker al een 20 tal vroegere vogels. Na
het ontbijt en de briefing over de
mogelijk te verwachten
wegversperringen en dito omleidingen,
wat wil je als je in Vlaanderen bent,
gestart met een paar andere
clubgenoten voor de voormiddagrit van
een vijftig kilometers.
We hadden wel ons oog al eens laten
vallen op de prijzentafel: microgolfoven, koffiezetapparaten, GPS, kruimeldief, boeken, wijn,
meettoestellen, kabels enfin teveel om op te sommen, maar geen bekers!

Terug naar het roadboek, langs de Stella (correctie INBEV) bleven we aan de noordkant van Leuven,
hier en daar wat opstoppingen door te smalle straten al dan niet vol geparkeerd. Vragen trachten op
te lossen zoals het zou moeten.
Rond de middag terug waar ons driegangen menu met naar keuze, schotel stoofkarbonades of prima
koude schotel wachten. Niets dan lof over de hoeveelheid en kwaliteit. (Ik geeft dit compliment
graag door aan de keuken)
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Na de middag ging het tweede deel naar Overijse, Duisburg, Veltem Beisem, Bertem,
Korbeek Dijle, Buken en meer van die mooie namen die we minder kennen, gezien een
beetje andere kant van het land. Foto’s zoeken, vragen oplossen, afstand schatten, waren
zowat de ingrediënten van de vragenlijst. Halt houden voor een gratis ijsje en op het eind
een praktische achteruitrijproef.
We wisten dat iedereen in de prijzen zou vallen, dus een meevaller. Ons groepje zat zowat
tussen de 10 en 15 eersten, zodat we TEDG toch redelijk goed verdedigd hebben op een
veld van ca 65 deelnemers.
We vinden het aanrader en zullen, als het kan, volgend jaar weer van de partij zijn. Een
goede raad, laat voldoende plaats in je koffer. Maar kijk vooral in ons clubblad naar de niet
TEDG evenementen.
Elly & Paul
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Brandnew memberships
Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG-ers.
We do hope you will spend a prosperous time with us.
•
•
•
•
•
•
•
•

Rob Brouwer – Jaguar E-type FHC & Roadster & Alfa Romeo GTV
François Van Wichelen – nog geen gegevens
Peeters Dirk – MGB (1967)
Liefsoens Kris – Triumph TR3
Van Loo Marcel – nog geen gegevens
Frédéric Hopchet – Spitfire MK2 (1967)
De Backer Eric – MGB (1972)
Van Loon Leo - TR4A (1966)
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Laatste nieuws en aankondigingen
Zoals al aangekondigd in de vorige edities van DRIVERS NEWS zullen
alle mededelingen van het bestuur, uitnodigingen tot evenementen en
andere, voortaan enkel nog gebeuren via dit clubblad, waardoor een
kleine besparing gerealiseerd wordt op de werkingskosten. Tussendoor
kan er nog een flash bericht komen, per mail, uitsluitend voor leden die
hun mail adres opgegeven hebben bij de secretaris.
Gelieve rekening te willen houden met de uiterste inzenddatum, namelijk
tot 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
of de lotto?
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.

Lidgeld
Beste clubleden en andere weldoeners,
vergeet niet dat met het naderen van het jaareinde ook uw
lidmaatschap eindigt, tenzij jullie natuurlijk massaal het lidgeld van
35€ storten op de clubrekening en dit liefst voor 31 december 2013 en
zeker voor 15 januari 2014. Kwestie dat de penningmeester en de
secretaris alles in orde kunnen brengen voor de ALV van februari
2014.
Gelieve bij betaling uw lidnummer en naam te vermelden aub.
Clubrekeningnummer : KBC BE17 7370 2965 0721
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Kalender TEDG
december 2013
- 22 december kerststallentocht  Min

januari 2014
- 7 januari praatavond
- 19 januari bezoek aan Red star Line museum  Elly

februari 2014
- 4 februari praatavond
- 8 februari Drivers Diner Bernadette
- 28 februari tot 2 maart Beurs Antwerpen Eric de Wever

maart 2014
-4

maart praatavond

april 2014
- 1 april praatavond
- 21 april Paasmaandagrit  Erik Kinat

verder in 2014
- Vikingtocht Steven Adriaens
- 15/06 BBQ Eric de Wever
- 29/06 Holland tour Ron Nieuwenhuijs
- 13/07 Zomerrit Daniël Weper
-14/7 Reis Pascal Quirynen
- 07 of 08 Autocinema Steven Meeussen
- Teambuilding  Ronny Verschueren
- Beurs Mechelen
- 11/10 Peters nachtrit Peter Verbrugge
- 18/11 Quiz  Annemie en Paul
- Kerststallentocht Min Gijselings
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