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

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

Sinds onze vorige « Drivers News » hebben onze oldtimers alweer vele kilometertjes gemaakt,
sommigen in ons mooie Vlaamse land, anderen elders.
Kroatie was dit voorjaar een veelbezochte plaats, in een organisatie van Eddy D. Ikzelf ben net terug van
een weekendje Kent met enkele leden van de club. Prachtig weer gehad en genoten van de overwinning
van onze Rode Duivels 5-2 tegen Tunesie in een local pub, « The bulls inn ».
Afgelopen maanden zijn er ook weer enkele zaken naar voor gekomen,het vermelden waard, zo is er de
nakende keuring voor oldtimers waar je in deze uitgave alles over kan lezen en verder wil ik ook nog
eens vragen aan de organisatoren van ritten en aktiviteiten om het draaiboek van de club te volgen. Dit
om discusies achteraf te vermijden. Deze richtlijnen kan men op elke praatavond bij het bestuur
bekomen.

Verder rest me niets dan ieder lid een prachtige zomer toe te wensen, met mooie en veilige ritten al
dan niet meerdaags. We kijken alvast uit naar de verhalen die op onze maandelijkse praatavond verteld
worden.

Sportieve groeten
Eric
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Techniek
In de vorige edities van Drivers News brachten we de eerste 3 artikels uit een reeks van 6 interessante
artikels over het onderhoud van een MG die een tijdje geleden verscheen in MG-Nieuws, het clubblad
van de MG Car Club Holland.
Aangezien heel wat Engelse auto's van die periode qua techniek vaak sterke gelijkenissen vertonen vond
Eric, onze voorzitter, dat deze reeks artikels met tips en tricks misschien voor heel wat leden van onze
club interessant en leerrijk zou kunnen zijn.
Hij heeft contact opgenomen met de redactie van MG-Nieuws en de vraag gesteld of wij deze artikels
mochten publiceren in Drivers News, en dat vonden onze sympathieke Noorderburen én collega
oldtimerliefhebbers geen enkel probleem en prompt bezorgden ze de reeks artikels met bijhorende
foto's aan onze redactie !!
Op de volgende pagina's leest u het vierde artikel uit de reeks.
In naam van TEDG en al haar leden willen we de MG Car Club Holland, en in het bijzonder Bert Ewalds
(schrijver + foto's), bedanken voor het delen van deze info en kennis.
Merci Bert !!
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CO
VERSTO
RY
De Ronde van Vlaanderen voor Oldtimers
Reeds meerdere jaren nemen enkele van onze leden deel aan De Ronde van Vlaanderen voor Oldtimers. Het is
een fantastisch event, want iedereen die deelnam is nadien steeds wild enthousiast en heeft fantastische
verhalen om te vertellen. Ook dit jaar reden weer enkele van onze leden mee en Gerda en Danny schreven een
verslagje.

Zaterdag, 2/6, afspraak rond 11u aan het rond punt in
Wommelgem. Met vier wagens vertrekken we voor
een weekend Ronde van Vlaanderen. De overige vijf
vertrekken later en komen rechtstreeks naar
Oudenaarde.
Het weer is nog niet optimaal, maar iedereen heeft er
zin in. Behalve de TR van Jean Luc die tegenpruttelt.
Maar na wat gepruts en een ?klopke op z?n kopke? wil
hij weer mee.
Rond 13u zitten we in Wieze (waar de
OKTOBERfeesten plaatsvinden in SEPTEMBER) waar
we toch nog een plasstop willen houden. Veel
gelegenheden zijn er niet of ze zijn gesloten. Toch
vinden we een terras waar we plaats nemen. Robert
wil naar het toilet en komt onmiddellijk terug met de mededeling: gesloten (hoewel er binnen licht
brandt). Op naar de volgende met meer succes. Na een hapje en een drankje (en toch een paar druppels
regen) rijden we verder, uitgewuifd door de, met bewonderende blikken naar onze autootjes kijkende,
uitbaters.
Aangekomen in Oudenaarde worden de wagens in de garage van het hotel geparkeerd. Jean Luc is niet
gerust in de TR en twijfelt om morgen mee te rijden. Inchecken en richting Grote Markt. De zon komt
even piepen, tijd voor een terraske op het prachtige
marktplein met maar één wanklank. Een gedrocht van een
standbeeld waar niemand de betekenis van snapt. De
meningen gaan van ?omgekeerde centaur ? tot ?een snotachtig
wezen?. Voor de nieuwsgierigen, google Universus, klik op
Johan Tahon-universus-standbeelden. Wie er iets van kan
maken, laat het ons weten.
Ondertussen is de rest van ons gezelschap ook gearriveerd en
zetten we koers richting restaurant , gereserveerd door Linda,
voor het avondeten. Nadien nog een drankje in de bar van het
hotel en dan bedje in.
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Zondag, ontbijt rond 8.30u. Ondanks de parkeerverbodsborden (die er de vorige dag al stonden)
staan er nog enkele ?die hards? op de parking. Die worden nu vrolijk weggetakeld door de politie
om plaats te maken voor de oldtimers. Maar goed ook want een uur later staat de hele parking
praktisch vol. Ook de zon speelt volledig mee
wat niet van de TR kan gezegd worden, die
het nog steeds moeilijk heeft. Toch kunnen
we rond 10u vertrekken voor de ochtendrit.
Alain en Irene nemen afscheid, zij rijden de rit
niet mee. De ingelaste tussenstop laten we
links liggen (er is niet veel te zien, drank is vrij
duur , en op deze manier zijn we een hele
hoop wagens voor). Dachten we. Enkele
staten verder staat de TR stil. Ronny en Danny
krijgen hem terug aan de praat, we melden de
anderen dat we terug rijden. Toch even en
dan terug aan de kant. Ronny tovert een
bobijn uit zijn koffer, vervangt deze. Nu schijnt
het wel echt te lukken. De Ronny heeft nu een missie. De TR wordt niet meer uit het oog verloren.
We vinden de rest terug, die uitgebreid de tijd hebben gehad om te aperitieven. Willem en Agnes
hebben afgehaakt wegens gekneusde ribben van Willem na een fiets valpartij. Rond 13u komen we
bij het hotel voor de lunch. De
namiddagrit gaan we rijden tot een
bepaald punt in het roadbook en dan
verder huiswaarts.
Eric en Lo nemen de kop (is niet alleen
een goede voorzitter maar ook prima
kopman). Echter, voor het laatste punt
bereikt is zegt de TR nogmaals foert.
Terug aan de kant, voor de oprit van
een meneerke die daar niet mee kan
lachen. Of we nu zeggen dat het maar
voor even is maakt niks uit. Hij blijft
staan foeteren tot we weg zijn. Onder
het moto ?samen uit, samen thuis? gaat
iedereen akkoord om van hieruit
huiswaarts te keren. Robert, Linda,
Steven, Anke, Eric en Lo gaan binnendoor. Jean Luc, Nadia, Ronny, Lief en wij via de autostrade
zodat de TR kan blijven doorrijden. Nog even een bang moment, voor de tunnel gaat het
stapvoets. We geraken er heelhuids door. Ter hoogte van de afrit St. Job is Ronny er blijkbaar
gerust in. Zijn missie is volbracht en wuivend stuiven ze ons voorbij. De TR blijft bij ons, Danny doet
Jean Luc en Nadia naar huis.
Moe, nat van het zweet maar heel voldaan kunnen we terugkijken op een geslaagd weekend
Danny, Gerda (lidnr 479)
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Samen wachten voor de brug

Even bijtanken ...

Je hebt de Ronde, maar ook de Rondingen van Vlaanderen

... en bijpraten

Genieten in het zonnetje !
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Wat is er veranderd vanaf 20 mei 2018 aangaande Oldtimers en keuring
a) Keuring voor inschrijving
Geen wijzigingen want elke oldtimer die ingeschreven of her ingeschreven dient te worden moet nog
steeds naar de keuring gaan
b) periodieke keuring
Vóór 20 mei 2018 werden oldtimers enkel vóór de (her)inschrijving onder een O-kentekenplaat aan een
technische keuring onderworpen en was een beperkter aantal bepalingen in verband met de technische
keuring van toepassing op oldtimers.
Vanaf 20 mei 2018 zijn oldtimers ook aan periodieke keuring onderwerpen (hierna benoemd als
?periodieke oldtimerkeuring?).
Voertuigen voor traag vervoer en voertuigen uitgerust met rupsbanden, blijven vrijgesteld van deze
periodieke oldtimerkeuring. Deze voertuigen blijven weliswaar onderworpen aan keuring voor
(her)inschrijving onder ?O?-plaat.
Periodiciteit
Er zijn drie mogelijke situaties, al naargelang de leeftijd van het voertuig.
1. Voer t u igen in gesch r even on der ?O?-plaat : van af 25 jaar en jon ger dan 30 jaar
Deze voertuigen zijn voortaan onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring en volgen de
periodiciteit die geldt voor voertuigen ingeschreven onder ?gewone?kentekenplaat.
Bv. een personenwagen zal jaarlijks onderworpen worden aan de periodieke oldtimerkeuring.
2. Voer t u igen in gesch r even on der ?O?-plaat : van af 30 jaar en t ot 50 jaar
Deze voertuigen zijn voortaan onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met een periodiciteit
van twee jaar.
3. Voer t u igen in gesch r even on der ?O?-plaat : ou der dan 50 jaar
Deze voertuigen zijn voortaan onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met een periodiciteit
van vijf jaar.
Opgelet: de hierboven beschreven periodiciteiten kunnen worden ingekort naar aanleiding van het
uitvoeren van specifieke keuringen (bv. geldigheid reservoir LPG,? ).
Tarieven
De tarieven die ook van toepassing zijn bij de keuring van voertuigen onder ?gewone?kentekenplaat
worden ook toegepast voor voertuigen onder ?O?-plaat
Overgangsmaatregelen
Uw voer t u ig w er d vóór 20 m ei 2018 in gesch r even on der ?O?-plaat . Wan n eer m oet u zich aan bieden
voor de per iodiek e oldt im er k eu r in g?
Er werd een overgangsperiode ingevoerd voor de voertuigen die op dit moment reeds ingeschreven zijn
onder een O-kentekenplaat, met uitzondering van voertuigen voor traag vervoer en voertuigen uitgerust
met rupsbanden. Deze voertuigen zijn op dit moment immers niet onderworpen aan de periodieke
technische keuring.
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Deze overgangsbepaling geeft aan wanneer deze voertuigen zich voor het eerst ter keuring moeten
aanbieden.

Gr oep 1 - Voer t u igen on der ?O?-plaat 25 ? 30 jaar :
de voertuigen die op 20 mei 2018 minder dan dertig jaar geleden in verkeer zijn gesteld, moeten zich
aanbieden in 2019. Dit moet gebeuren vóór de dag in 2019 waarop het voertuig een jaar ouder wordt, te
rekenen vanaf de datum van de eerste inverkeerstelling.
Voorbeeld : uw oldtimer werd voor de eerste maal ingeschreven op 21 juni 1990. U dient zich aan te
bieden voor 21 juni 2019

Gr oep 2 - Voer t u igen on der ?O?-plaat ? 30 jaar :
de voertuigen die op 20 mei 2018 ten minste dertig jaar geleden in het verkeer zijn gesteld, moeten zich
aanbieden in 2020. Dit moet gebeuren vóór de dag in 2020 waarop het voertuig een jaar ouder wordt, te
rekenen vanaf de datum van de eerste inverkeerstelling.
Voorbeeld : uw oldtimer werd voor de eerste maal ingeschreven op 18 september 1978. U dient zich aan
te bieden voor 18 september 2020.

Volgen de pr in cipes w or den t oegepast :
De vervaldatum op het keuringsbewijs zal de dag en maand zijn van de datum eerste inverkeerstelling
(zie kentekenbewijs ?datum eerste inschrijving?). Voertuigen kunnen vanaf 2 maand voor de vervaldatum
aangeboden worden voor periodieke keuring met behoud van deze vervaldatum
Bij vroeger aanbieden (méér dan 2 maand voor de vervaldatum) wordt de vervaldatum vervroegd naar
deze datum waarop het voertuig werd aangeboden.
Later aanbieden heeft geen wijziging van de periodiciteit tot gevolg: de geldigheidsperiode van het
keuringsbewijs begint dus ook te lopen vanaf dag/maand eerste inverkeerstelling. Later aanbieden heeft
een toeslag laattijdige keuring tot gevolg. Het niet ontvangen van oproeping voor keuring is geen
aanleiding om deze toeslag laattijdige keuring terug te vorderen.
Indien u geen oproeping voor
keuring heeft ontvangen, kan u dit
melden via
https://www.mow-contact.be/. Op
die manier kan de oorzaak
nagegaan worden, zodat u in de
toekomst wel een oproeping kan
ontvangen.
Opgelet: Voor voertuigen die ná 20
mei 2018 voor het eerst worden
(her)ingeschreven onder ?O?-plaat
wordt de datum van laatste
inschrijving (zie inschrijvingsbewijs)
als referentiedatum genomen voor
de periodieke keuring.
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Sailability Vlaanderen 2018
Beste Tedg?ers,
Zoals reeds gemeld, nodig ik jullie voor het derde jaar uit om samen met de organisatoren van
?SAILABILTY VLAANDEREN 2018?ons goed hart te tonen door de mensen met een beperking, die
deelnemen aan deze zeilvakantie, een leuke rondrit met oldtimers te bezorgen in de streek van
M OL/ ZILVERM EER en dit op Zondag 26/ 08/ 2018
Plaats van afspraak is ?Porte Aventura? Zilvermeerlaan 9 te 2400 MOL
Zij verwachten ons rond 10.00 met een tasje koffie om dan van 10.30 tot +- 12.00 een eerste toertje te
maken met ?onze dagvrienden? aan boord.
Dan heeft U de mogelijkheid om ofwel in het restaurant van de jachthaven te eten, uw zelf meegebrachte
picknick te gebruiken of samen met onze vrienden gebruik te maken van een picknick aan 5,50 ?, op
voorhand of ter plaatse aan mij (Erik Goorden) te betalen. Ik geef je dan in ruil een Picknick bonnetje!
Na de middag doen we dan een tweede toertje tot +- 15.30 en sluiten we af tegen 16.00 waarna we nog
iets kunnen drinken om dan de terugtocht aan te vatten.
We kunnen rechtstreeks daar afspreken of in groep rijden als volgt:
Afspraak 1, om +- 8.30 aan de parking van de grote GB op de Turnhoutsebaan 132, te Schilde, niet aan de
HUBO. Kan je tanken.
Afspraak 2, om +- 8.50 aan de parking van Garage ZAGERS te Halle/Zoersel.
Daar kan je ook tanken.
Afspraak 3, om +- 9.20 aan de parking van VANROEY Computers Parklaan 2 TURNHOUT en zo verder
OUD-TURNHOUT -> RETIE -> DESSEL ?> richting MOL -> Zilvermeerlaan 9.
Afspraak 4, om +- 10.00 rechtstreeks aan de ?Porta Aventura? aan het Zilvermeer.
Inschrijven op GSM nr. Erik Goorden 0475.39.51.42 of via mailadres: erik.goorden@telenet.be
P.S. 1. Je kan ook zelf een groepje samenstellen vanuit MECHELEN of dergelijke.
P.S. 2. Dit jaar is deze activiteit een ?Club? activiteit.

Erik Goorden
INSCHRIJVEN-INSCHRIJVEN-INSCHRIJVEN-INSCHRIJVEN-INSCHRIJVEN-INSCHRIJVEN-INSCHRIJVEN-INSCHRIJVEN

?SAILABILITY VLAANDEREN 2018?
Inschrijven/mailen/gsm voor 10/08/2018, aub.
Naam: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ....................................
Lidnr. : ? .................................................................
Aantal beschikbare zitplaatsen: ? ? ? ? ..............
GSM nr. : ? ? ? ? ? ? ? ? ? ......................................
Wenst gebruik te maken van de picknick: JA / NEE aan 5.50?/pers. Ter plaatse of elders aan Erik Goorden
te betalen.
Aansluitpunten: SCHILDE GB /Gar. ZAGERS ZOERSEL / VAN ROEY Turnhout / MOL (Aanduiden waar je
aanpikt aub.)
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Verslag Holland Tour (25 maart 2018)
Ron is dit jaar gaan shoppen en heeft zijn geesteskind, de Holland tour, in een nieuw kleedje
gestopt.
Rond 9u komen de twaalf deelnemende auto?s aan in het vertrouwde Campanile hotel te Breda,
waar we voor de eerste maal mogen aanschuiven aan het ontbijtbuffet voor de hotelgasten,
kompleet met spek en eieren.
Daarna vertrek voor ongeveer 20 min. autostrade tot Avelingen. Jammer voor Steven en Anke die,
na de eerste bocht, reeds aan de kant staan en moeten afhaken.
In Avelingen begint de eigenlijke rit, met behulp van de vlaggen, doorheen ?het groene hart van
Nederland? (tussen Gouda en Utrecht). Een prachtige rit met wijdse zichten, veel water, vogels,
smalle, kronkelende weggetjes die soms spannend zijn als er tegenliggers komen, zeker als je met
een Defender rijdt.
Rond de middag aankomst in Kamerik waar de hongerigen in restaurant Kamerijck een meerkeuze
lunch kunnen nuttigen. Het restaurant is mooi gelegen aan een groot water en golfterrein.
(Blijkbaar bestaat er zoiets als ?boerengolf ?. Voor info moet je bij Willem zijn).
Na de lunch krijgen we de routebeschrijving voor nog een rondrit van ongeveer 100km in de
omgeving. We rijden al wel eens verkeerd (eigen schuld) maar hebben toch nog tijd voor een
terraske in eetcafé ?De halve maan? in Meie. Alles onder het toeziend oog van de grote, robuuste,
viervoetige cafébaas, die vanop zijn balcon iedereen luidruchtig gadeslaat.
We vervolgen onze rit tot we weer toekomen in het restaurant, waar de liefhebbers nog kunnen
genieten van een uitstekend dinner, al dan niet met dessert (Boere oudjes met natte of droge
pruimen?). Voor meer uitleg moet je bij Vera of Danny zijn.
In het geheel een geslaagde dag, het weer was surplus en de afwezigen hadden ongelijk.
Bedankt Ron en Pauline voor de kennismaking met een prachtig stukje Nederland.
Danny en Gerda (lidnr. 479)
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Je oldtimer starten in stijl
We houden allemaal van onze oldtimer, en we
benutten dan ook elke kans om er een ritje mee te
gaan maken. Ongeveer het eerste wat we dan doen
is naar de autosleutel grabbelen, en bij mij begint
het genieten al op dat moment. Ik heb namelijk een
echte vakman gevonden in Engeland die nog
helemaal met de hand prachtige sleutelhangers
maakt voor zowat alle automerken. Zijn naam is
David Frost, en zijn atelier heet Classic Leather Fobs
(www.classicleatherfobs.co.uk).
Na de aankoop van mijn MGB was ik op zoek gegaan
naar een sleutelhanger met het logo van MG, maar dan liefst een sleutelhanger met een logo uit dezelfde
periode als mijn wagen, midden jaren '60. Na enkele
uren surfen op het internet kwam ik terecht op de
website van Richard, en ik was meteen in de ban
van zijn prachtige handgemaakte "fobs". De
bestelling was al snel geplaatst.
Richard maakt alles 100 % met de hand uit het
prachtigste leder en met schitterende badges met
logo in email. Heel wat van deze badges zijn echte
vintage exemplaren, en vaak heeft hij van een
bepaalde badge met een bepaald logo of een
unieke vorm slechts 1 stuk. Echte collector 's items !!
Bij elke sleutelhanger in zijn webshop krijg je een
volledige uitleg over het kleine meesterwerkje, en
uit welke periode het dateert. Hij heeft ook veel badges voor specifieke modellen van wagens.
Je kan zelf (echter niet altijd) de kleur van het leder en de vorm van de sleutelhanger kiezen. Zo maakt je
je eigen unieke sleutelhanger. Richard beschikt over een stock van heel wat badges van zowel merken die
we nog elke dag zien rondrijden, maar ook van merken waarvan het laatste exemplaar al vele jaren
geleden van de band rolde.
Je keuze maken en een bestelling plaatsen
is uiterst eenvoudig. Hou er echter wel
rekening mee dat alles met de hand
gemaakt wordt, en soms kan het iets langer
duren alvorens je bestelling verzonden kan
worden. Gewoon ook zeker dubbelchecken
dat je al je verzendingsgegevens correct
hebt ingevuld, en na enkele dagen wordt je
sleutelhanger netjes verpakt afgeleverd
door de postbode. Als je jezelf eens wil
verwennen, of je wil iemand een leuke
cadeautip geven, dan raad ik jullie zeker
aan dit te overwegen.
Frank
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Gibraltar Classic Car Tour
Namen in mei deel aan de 17de
International Classic & Vintage
Vehicle Rally van de Gibraltar
Classic Vehicle Association.
Reden langs de kust naar
Gibraltar over de A7/N340 in
westelijke richting naar Estepona.
Hielden bij Laguna Village een
koffie-stop, waar zich nog een paar liefhebbers van classic cars meldden om mee te rijden naar Gibraltar.
Vervolgens vertrokken we met 6 klassiekers, een Jaguar, Mustang, Mercedes, Aston Martin , Triumph en
een Morris Minor, waar we dan rond 11.00 u arriveerden bij de grens van Gibraltar. De douane controle
verliep zonder enig probleem en reden, tot onze verrassing, over de start- en landingsbaan van het
vliegveld naar Casamates Square waar
wij met de overige klassiekers de enige
waren die daar mochten parkeren.
Meldden ons bij de stand van de
Gibraltar Classic Vehicle Association, voor
onze deelname en ontvangst van de Rally
plaat voor op de auto. Veel klassiekers op
het plein, doch zeker niet de 100 waar op
gerekend was. Leuk gezicht met die oude
vestingsmuren van Gibraltar om ons
heen. Hier mochten we wachten tot de
gezamenlijke tour over en door de rots,
onder politie escorte, zou plaatsvinden.
Dronken dan een koffie met toebehoren
op één van de terrassen en raakten al rap
met de vele Engelsen hier aanwezig in gesprek en konden natuurlijk niet ontsnappen aan het feit dat er
vandaag in Londen de Royal Wedding plaatsvond van Prins Harry en Meghan Markle. Spraken voorts
over o.a. de zeeslag in 1704, toen de Brits-Nederlandse vloot de Spanjaarden versloeg en Gibraltar na de
Vrede van Utrecht, voor
?eeuwig ? Brits werd verklaard. De Nederlanders waren overigens al eerder
in Spanje en wel in 1607, tijdens de 80-jarige oorlog met Spanje, toen Jacob van Heemskerck, met zijn
vloot in de baai van Gibraltar bij verrassing een aldaar aangemeerde Spaanse vloot overviel. De Spaanse
schepen werden volledig vernietigd, wat de naam ?Slag bij Gibraltar ? kreeg.
Konden het natuurlijk niet laten om hen (die Engelsen) er
ook nog eens op te wijzen dat het weer die Hollanders
waren die, nu niet met hun oorlogsvloot, maar met hun
baggervloot (van Van Oord en Ballast Nedam) het laatste
nieuwe landstuk (Ocean Village) aan de noordzijde van
Gibraltar hadden droog gelegd. We werden rond 12.00 u
opgehaald door enkele bussen, die ons naar de ?The
Gibraltar Waterworks? reden. Daar zagen we hoe Gibraltar
met zijn ?Fresh Water Reservoirs? de Gibraltezen voorziet
van drinkwater. Hier wordt door de Ontziltingsinstallaties
het zoute Zeewater omgezet naar drinkwater en we zagen
de kunstmatige waterval. En behoeft men niet bang te zijn
voor een tekort aan drinkwater.
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Teruggekeerd op Casemates Square reden we, onder politiebegeleiding, in onze eigen klassiekers in
convooi voor een tour over dit schiereiland. Dwars door Main Street, het voetgangersgebied, in een
lange rij, langs de vele (belastingvrije) winkels, waar het winkelende publiek door ons met onze vele
soorten en merken klassiekers , werden verrast.
Arriveerden voor een rustpauze op het Europa Point,
nabij het Trinity Lighthouse, alwaar we een wijds
beeld hadden over de Estrecho (Straat van) de
Gibraltar en de diverse vele klassiekers nog eens
goed in ogenschouw konden nemen. Ook de
noordelijke punt van Afrika was duidelijk
waarneembaar. Daarna reden we weer in convooi
van de zuidzijde naar de noord, door de lange ruige
?Great Siege? tunnel om uiteindelijk weer uit te
komen op Casamates Square. Parkeerden hier de
klassiekers, als attractie voor het veelvuldig
aanwezige publiek, om als afsluiting te lunchen bij
restaurant Gaucho, net 50 meter buiten de
vestingwallen.

Wij hadden besloten om die dag niet terug te rijden naar huis, maar reden, na de douane controle,
richting Algeciras om de nacht door te brengen in het ons bekende Meson de Sancho aan de N340 nabij
Tarifa, het meest zuidelijke puntje van Spanje/Europa. Altijd een goed onderkomen, met een afgesloten
garage. Waar we onze klassieker met een veilig gevoel konden laten overnachten, pal naast de 4 klassieke
Mercedessen van de hotel eigenaar.
Na ons verblijf in deze Meson reden we de volgende
dag terug huiswaarts, doch konden Algeciras niet
zonder meer passeren. Waren daar in al die jaren
dat we hier in deze regio verblijven nog niet eerder
geweest. Weliswaar een havenstad, doch wilden dat,
als oud-inwoner van Antwerpen Centrum, ( Louiza
Marialei ) toch wel eens vergelijken. Algeciras
behoort tot de grootste en drukste containerhavens
van Spanje. Waar schepen van het Deense
Maersk/Sealand veelvuldig worden waargenomen.
Zij beschikken over eigen containerterminals.
Daarnaast heeft Algeciras een grote olie activiteit
dankzij de Gibraltar-San Roque Raffinaderij van het Spaanse Cepsa.
Wandelden door het centrum, met zijn winkels, bars en restaurants. Hoefden niet bang te zijn om
drugsbaron Sito Minanco, alias Pablo Escobar, die hier, maar ook in NL veelvuldig verbleef, tegen het lijf
te lopen, daar die deze winter weer was opgepakt en voor enkele jaren in een Spaanse gevangenis was
opgeborgen. Deze Spaanse /Colombiaan was ook de eigenaar van ruim 600 kilo coke die in november
2017 in beslag was genomen in een loods in Den Haag.
Raakten niet echt enthousiast over deze havenplaats en waren dan ook weer rap vertrokken. Nee
Algeciras kan niet tippen aan de sfeer en charme van Antwerpen. Namen de autoweg de N340/A7 langs
de kust, en zagen vanuit de hoogte neer op Algeciras en de rots van Gibraltar, om via
Sotogrande/Estepona langs Marbella weer toe te komen in Benalmádena-Pueblo.
Pieter van de Lustgraaf.
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Massa's plastic dopjes !
Velen onder jullie bezorgen op regelmatige basis plastic dopjes aan Peter Verbrugge voor het goede doel.
Graag geeft Peter even de stand van zaken mee :
Dit is de 3de lading die ze zijn komen ophalen:
56 zakken, 580 kg of ongeveer 275.000 stuks
Enkele cijfers sinds de start van het inzamelen van
de plastic dopjes:
147 witte zakken
1.585 kg
+/- 750.000 stuks
Hartelijk dank voor jullie inspanningen en steun !!!

Niet-TEDG activiteiten
Elke vierde zondag (september tot en met april) : Cars en Coffee in Kapellen - (Eikendreef 3)
Elke derde zondag (oktober tot en met maart) : Winter op wielen te Brasschaat - (Licht Vliegwezenlaan)
Elke derde vrijdag (mei tot en met september) : Oldtimermeeting, Markt Wetteren: info
www.deretrovrienden.be
Zie voor meer evenementen ook op www.oldtimerweb.be
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Challenge 2018
Reglement
Vermits TEDG een oldtimer-clubke is voor enthousiastelingen van Engelse auto?s heeft het bestuur
besloten om vereenvoudigingen door te voeren in verband met het toekennen van challengepunten.
Ook willen we de betrokkenheid van de leden met betrekking tot Drivers News een beetje aanwakkeren.
Artikels en verslagen van ritten die gepubliceerd worden in Drivers news zullen beloond worden.
Gelieve ook via de website van TEDG in te schrijven voor een evenement, want dit vergemakkelijkt het
invullen van de challengepunten.
Hierbij het overzicht van de te verdienen punten:
Or gan isat or

Deeln em er aan

Au t eu r

Alleen

M eer der e

M eer daags even t
(alleen )

M eer daags even t
(m eer der e)

25 punten

18 punten pp

40 punten

30 punten pp

Pr aat avon d

Dagr it

M eer daagse t ou r

5 punten

15 punten

25 punten

Ar t ik el Dr iver s New s
5 punten
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20 Jaar Nachtritten door Peter Verbrugge
Ik heb het altijd met veel liefde gedaan, maar ben wel blij dat het nu overgenomen wordt. Met dank aan
Toni en Ria voor de lekkere fles champagne en ook aan de bedenkers van de trofee "20 Jaar Nachtrit" .
Ook bedankt aan diegenen die voor de uitvoering ervan gezorgd hebben.
ik hoop dat ik nu 20 jaar dagritten kan organiseren en dat er ook wat meegereden wordt. Er kruipt altijd
veel werk in zo'n organisatie. Op 12 augustus is er de 1ste Peter 's dagrit !!

Nogmaals dikke merci ... Peter

Verslag Elite Reklaam Oldtimerrally 2018 (1 mei)
Traditioneel gaat op 1 mei de Elite Reklaam Oldtimerrally door met samenkomst en vertek aan het
gemeentehuis in Schilde. Over de jaren heen is deze rit uitgegroeid tot een zeer succesvol event waar
meer dan 200 oldtimer voor inschrijven. Ook dit jaar waren er weer heel wat leden van onze club op
post. Ook ik schrijf me ieder jaar in voor deze rit, en dit om verschillende redenen : je beleeft een
prachtige dag met en professioneel georganiseerde rit, je steunt het goede doel en je komt er heel wat
mensen met dezelfde passie voor oldtimers tegen, met vaak prachtige wagens. En dit alles aan een
correcte prijs.
Ook dit jaar was het weer een mooie rit door de Kempen met 's middags een verrukkelijke BBQ aan het
Zilvermeer. 's Morgens was het weer OK (zeker in vergelijking met het barslechte weer van de dagen
ervoor), maar nog niet top. 's Middags kwam de zon er echter door en dan gingen er toch heel wat
kappen naar beneden. Het was echt genieten. Terug aangekomen in Schilde werden we in een
feeststemming ontvangen en was het pure ambiance. Spijtig genoeg wonnen we geen enkele van de
prachtige prijzen, maar da's dan een extra reden om ook volgend jaar weer deel te nemen !
Frank
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Halloween Nachtrit
Wanneer : Zaterdag 3 november
Inschrijven vanaf 18.00 uur
Vertrek om 18.45 à 19.00 uur
Waar :

Radio Valencia
Gaarshof 5
2321 Meer

Wat krijg je :
Een donkere rit, consumptiebonnetjes, roadboek à la bolleke pijl, soep met balletjes en brood à volonté
bij aankomst, prijzenpot.
En zoals men al ondervonden heeft heb ik ook dit jaar weer een speciale puntentelling waardoor je op
voorhand niet weet of je zeer goed scoort of minder goed, (ook dit jaar weer anders? ..) en zoals je weet
de discusie is niet aan de orde, iedereen is gelijk voor mijn regels.
Als je in Halloweenstijl komt maak je het voor iedereen nog gezelliger
Wat breng je mee: auto (oldtimer? Cabrio?) potlood (stylo?) halloweenspul (kleding?) pillicht (kaars?)
Let wel, niet verplicht maar? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? te voet mag ook !!
Prijs: 10.00 per persoon ter plaatse te betalen
Tijdig voorinschrijven is gewenst, indien men toch niet kan komen gelieve af te melden en dat geldt voor
iedereen.
Bij voorkeur inschrijven op dit adres : verschueren.ronny@pandora.be. Je krijgt altijd antwoord (indien
je geen antwoord krijgt sta je niet genoteerd !!)
(In geval van, 03/315.78.17)
Tot dan ... Ronny en Lief

Rondrit 4 Specials
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Westmalle 3 een rondrit voor mensen met een beperking in het
wondermooie Westmalle. Deze gaat dit jaar door op Zon dag 5 au gu st u s.
Voor de 60-tal deelnemers en hun begeleidende moni?s is dit de topper van het kamp. Onze deelnemers
zijn gefascineerd door de kleuren, geuren en geluiden van de wagens. Het gevoel dat jij speciaal voor hen
rond rijdt is fenomenaal. Het type wagen is geen criteria. Alle wagens zijn welkom !!
Concreet:
Zondag 5/8/2018 van 15.00 tot 18.00 uur in Domein Heibrand te Westmalle (wijngaardstraat 32,
Westmalle)
Gratis drank en versnapering en geen inschrijvingsgeld of vergoeding
Graag bevestigen indien u kan komen aan :
Sofie Vandenberghe - 0495 93 65 94
Ine Debosscher - 0470 53 08
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Aston Martin en Lagonda, the Great Survivors!
Vaak noemt men alleen Aston Martin, maar de volledige naam is Aston Martin Lagonda. Aston Martin
was tot 1948 Aston Martin en Lagonda was Lagonda. Wat zijn en waren de cruciale momenten in de
geschiedenis van beide merken, waardoor het huidige Aston Martin Lagonda nog steeds bestaat en
fantastische bolides het licht zien?

Lagon da
De Lagonda Engineering Company werd in 1899 gevestigd door
Wilbur Adams Gunn, 40 jaar oud en tweede zoon van dominee J.W.
Gunn. Wilbur werd geboren in Troy, Ohio in de VS, waar Lagonda
de naam is van een district aan de oevers van de Lagonda Creek.
Wilbur werkte voor de Singer naaimachine fabriek. In 1891
emigreerde hij naar Engeland om een Europese tak van de
Lagonda Manufacturing Company op te zetten, eigendom van zijn
zwager en gespecialiseerd in apparatuur voor stoommachines.
Wilbur bezocht zijn klanten op de fiets. Nu is fietsen leuk als het
mooi weer is en de wind in de rug blaast. In alle andere situaties is
het wat minder. In 1898 maakte hij zelf een kleine benzinemotor
voor zijn fiets. Begin 1900 werd de lichte motorfiets erg populair en
in 1904 werd de Lagonda Motor Company opgericht, later
gevestigd in Staines in Middlesex, producent van motorfietsen en driewielers. Er werden er ongeveer 70
van gebouwd.
Na het instorten van de markt voor driewielers werd er overgeschakeld op vierwielers en in 1909 werd de
eerste vierwielige Lagonda gebouwd. Met een 10pk watergekoelde tweecilinder motor, later opgevolgd
door Coventry-Simplex motoren tot 18pk. De productie was bescheiden en bestemd voor de lokale
markt.
Bijzonder voor die tijd besloot Gunn een vertegenwoordiging op te zetten in St. Petersburg in Rusland. De
overwinning in de Moscow ? St. Petersburg 2000 mijlen rally van 1910 had tot gevolg dat bijna de
volledige productie in Rusland werd afgeleverd. In 1911 werd de eerste door Lagonda zelf ontworpen en
gebouwde zescilinder op de markt gebracht. In 1913 werd Lagonda Ltd. opgericht en was er sprake van
een serieuze autofabrikant met serieuze productie aantallen.
Door de hoge ontwikkelingskosten en de diversiteit aan modellen was het een probleem om het hoofd
boven water te houden, eigenlijk een probleem bij alle Engelse autofabrikanten zoals Aston Martin,
Bentley en Invicta. Anders dan in Amerika waar vooral Ford de modellenreeks en de kleurkeuze beperkt
hield. Met vallen en opstaan is Lagonda er in geslaagd tot 1940 auto?s te bouwen. Door het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog kwam de productie tot stilstand met als letterlijke klap op de vuurpijl de
verwoesting van de fabriek in 1944 door een voltreffer van een Duitse V1 raket.

Ast on M ar t in
In 1913 werd door Lionel Martin, zoon van een Chinees aardewerk producent en Robert Bamford,
zoon van een dominee, de Bamford & Martin Ltd. opgericht. De eerste auto met de naam ?Aston
Martin? werd gebouwd in 1915. De geboorte van de naam Aston Martin komt voort uit het
marketing idee dat de naam in ieder geval met een ?A? moest beginnen, vooraan in het alfabet.
Men was al eens succesvol geweest met een Singer sportwagen in de Aston Hill Climb, dus sprak
de naam ?Aston? erg aan. Lionel Martin was al bekender dan Bamfort en de naam Aston Martin
was geboren.
30

www.tedg.be // DriversNews 110

Tot 1922 werden er negen auto?s gebouwd. Met meer dan dertig snelheidsrecords werd het merk zeer
bekend, maar door financieel wanbeleid moest de productie in 1925 worden gestopt. De naam op het
gebied van technisch vernuft was echter inmiddels gevestigd.
In 1926 werd een nieuw bedrijf opgericht, de Aston Martin Motors Ltd., gevestigd in Feltham .Door
deelname van Bertelli in de vennootschap worden de in deze periode geproduceerde auto?s ook wel de
?Bertelli cars? genoemd. In de periode 1926 tot 1937 heeft Aston Martin met diverse ernstige financiële
problemen te kampen gehad, maar, bijna volgens Aston Martin traditie kwam er op tijd een weldoener
boven water die het bedrijf er bovenop wilde
helpen. Tot aan het begin van de Tweede
Wereldoorlog werden er met redelijk succes auto?s
geproduceerd.

Ast on M ar t in Lagon da
In Februari 1947 kocht miljonair en grootindustrieel
David Brown zowel Aston Martin als Lagonda. Aston
Martin voor het chassis, Lagonda voor de door W.O.
Bentley ontwikkelde 2.6 zescilinder motor. In 1948
werd de eerste echte Aston Martin Lagonda gebouwd met bodywork van Frank Feely. Achtereenvolgens
werden geproduceerd DB1, DB2, DB2/4, DB2/4 MKII en MKIII. DB staat voor ?David Brown? en tot op de
dag van vandaag worden er door het huidige Aston Martin Lagonda, als eerbetoon aan David Brown,
auto?s gemaakt met de aanduiding ?DB?.
1958 Was de start van een nieuwe periode. De prachtige DB4 zag het levenslicht, de motor ontworpen
door Tadek Marek, de body van Carrozzeria Touring, later gevolgd door de DB5 en de DB6. Naast de DB4
werd er ook een klein aantal DB4GT?s en de door Zagato ontworpen DB4GT Zagato gebouwd, de laatste
als tegenhanger van de Ferrari 250 SWB. In 1967 ging het roer weer om en werd de DBS geproduceerd,
ontworpen door William Towns en een wederom door Tadek Marek ontworpen acht-cilinder (eerste
modellen met de DB6 zescilinder). Gedurende de succesvolle David Brown periode bleef het probleem
om aan auto?s geld te verdienen. Elke auto werd onder de kostprijs verkocht met een totale schade van
een miljoen Britse ponden per jaar en 1972 betekende het einde van de David Brown periode.
In 1974 ging Aston Martin Lagonda failliet, maar al watertrappelend ging de productie door tot 1987
onder leiding van Victor Gauntlett. In 1987 nam Ford Motor Company Aston Martin Lagonda over en
werd doorgeborduurd op het V8 thema met auto?s als de V8 Vantage, de Virage en de Vantage.
De reddingsactie van Aston Martin Lagonda was het besluit van Ford om in 1994 de DB7 in productie te
nemen. Op een onderstel van de Jaguar XJS (Ford was ook eigenaar van Jaguar), een motor ontwikkeld
door TWR met een prachtige body ontworpen door Ian Callum. Eigenlijk een bij elkaar geraapte
verzameling, maar de auto zag er zeer goed uit, was kwalitatief goed en ook redelijk geprijsd. De
verkoopresultaten waren goed en er werd uiteindelijk een beetje geld verdiend. De DB7 werd opgevolgd
door de DB7 Vantage, Vanquish en later de DB9, AMV8 en de DBS etc..
De naam ?Lagonda? kwam zo af en toe nog wel eens tevoorschijn. Dezelfde techniek als Aston Martin
maar dan in een ander jasje en met een andere batch op de motorkap. In de periode 1961-1965 de
Lagonda Rapide, eigenlijk een 4-deurs DB4 en van 1976 tot 1989 een grote wigvormige saloon met een
soort digitaal dashboard dat meestal niet functioneerde.
Gedurende een periode van meer dan 90 jaar is het produceren van auto?s een proces geweest van
vallen en toch weer opstaan. Veel ?redders in nood? hebben veel geld moeten inleveren om de auto?s te
kunnen produceren. Veel eigenaren, managers, technici en ontwerpers zijn gekomen en gegaan met
weinig of veel resultaat. Dat het merk Aston Martin Lagonda nog steeds bestaat is werkelijk een mirakel.
Voor de echte liefhebber van wonderschone auto?s een feit om van te profiteren.
Rob Brouwer
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Verslag Jaarlijkse TEDG BBQ + Rit
Op 10 juni was het weer zover, de jaarlijkse
barbecue van onze club. We werden
wakker onder een stralende zon, en het
beloofde een fantastische dag in onze
favoriete bolides te worden. Dit jaar geen
afspraak op het marktplein in Schoten. We
waren immers gevraagd om met onze
auto's naar Westerlo te komen waar dat
weekend Coppa Classic doorging. Vroeg op
weg dus omdat we afgesproken hadden
rond 09.00 uur in Westerlo. Daar
aangekomen was er wel wat
onduidelijkheid over waar we als club onze
auto's mochten stallen. De verschillende
stewards van Coppa Classics spraken elkaar
tegen, maar uiteindelijk werd ons dan toch een plaatsje toegewezen. Dan uiteraard al de prachtige
wagens gaan bewonderen die in een magnifiek kader rond het kasteel De Merode tentoongesteld
werden.
Ook de koffie en koffiekoeken die ons beloofd waren door de organisatie hebben we niet te zien
gekregen. De communicatie vanwege Coppa Classic was niet echt om over naar huis te schrijven. Het
weer en de omgeving waren echter schitterend, dus we lieten het maar niet te veel aan ons hartje komen.

Om 13.00 uur zijn we dan met een 8-tal wagens vertrokken richting Wuustwezel waar we afspraak
hadden voor de BBQ. Volgens het systeem van het "Duits vlaggeske" zijn we onder de deskundige leiding
van Dave Malige en via een mooi parcours naar de Bellekenshoeve gereden.

Daar aangekomen (iets vroeger dan verwacht) werden we al snel getrakteerd op een lekkere Sangria.
Nog leden die zich ingeschreven hadden voor de barbecue vonden al snel de weg naar Wuustwezel. De
BBQ was al aan het smeulen, de tafels waren gedekt en na een lekkere aperitief met hapjes riepen Dave
en zijn partner Jessica ons al snel toe dat het buffet geopend was. De dames (Linda, Lief, Lutgard en
Christel) hadden onder leiding van Chef Dave weer een prachtig aanbod van groenten, sausjes en slaatjes
klaargemaakt. Het was echt smullen, en de prachtige en rustige omgeving van de Bellekenshoeve
maakte het feestje kompleet.

Eric en Peter hadden als dessert voor lekker vers hoeve-ijs gezorgd, en met wat vers fruit erbij en een
koffie achterna waren onze buikjes meer dan gevuld.

Linda, Lief, Lutgard, Cristel, Jessica, Eric, Peter en 2 X Dave, bedankt om er weer een topdag van gemaakt
te hebben !!

Frank
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Nieuwe leden
Frank Janssens ? Triumph TR6 1969
Rik Van de Schoor ? MG B Roadster 1975
Luc Postiaux - Oldtimer Hotel

Alle leden van TEDG heten jullie van harte welkom !!
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LADIESRIT
9 september 2018
Na een lekker ontbijt om 9 uur in ? Taverne De Neus?, Hoogeind 85 te 2940 Stabroek, vertrekken we richting
Nederland
Onderweg genieten we van een champagnestop en s?middags van een heerlijke picknick met aangepaste
dranken .
's Avonds kunnen we blijven eten in ? Taverne De Neus ? om 18 uur met of zonder de mannen.
Inschrijvingen tot en met 1 september op de clubsite en geldig na betaling van rit en avondeten op de
clubrekening : KBC . BE 17 7370 2965 0721 .
Inschrijvingen met vermelding van
Rit : 18 euro pp. (ontbijt, rallybord, roadbook, champagnestop en picknick )

Avondmaal :
Optie 1 : Speenvarkenkoteletjes aan 18.5 euro pp.
Optie 2 : Stoofvlees aan 16 euro pp.
Optie 3 : Pasta met scampi " De Neus ? aan 17 euro pp.
Optie 4 : Salade met gemarineerde kip aan 18.5 euro pp.
Vermelden aantal personen rit en aantal personen avondmaal met keuze
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Een Classic Car Tour door Vlaanderen
En het Havengebied van Antwerpen

We waren begin juni weer toegekomen in het Antwerpse en hadden ons opgegeven voor de Haventour
met de TEDG, The English Drivers Guild. Onze Belgische Classic Car Club van uitsluitend Engelse auto?s.
Mijn Triumph was door de Firma Jachttrans uit Hulten/Alicante per autotrailer keurig binnen 7 dagen
van Benalmádena naar Brasschaat
vervoerd.
Dit keer reden we, volgens het
vlaggetjes systeem, een tour door
het vlakke land van Vlaanderen
naar de Linkeroever van
Antwerpen waar zich bij het
beginpunt in Wommelgem zo?n 15
Engelse klassieke auto?s hadden
verzameld. Variërend van een
Austin Healey tot een MG.
Constateerde dat niet alleen de
auto?s van hoge leeftijd waren, ook
de bestuurders hadden er al
enkele jaren opzitten. Maar vergeet
niet, die oudjes en zeker de oudere
dames zijn heel wat waard.
Hebben zilver in hun haar,
diamanten rond hun vingers,
gouden tanden in de mond, stenen
in hun gal en gas in hun buik. Ook
ik ben inmiddels wat ouder
geworden, wat de nodige
veranderingen met zich mee
brengt. Ik moet zeggen; ben een
vrij frivool mannetje en bezoek vijf vrienden per dag, meestal dames.
Zodra ik wakker word, helpt Wils Kracht me uit bed. Krijg dan bezoek van Lou. Vervolgens is het tijd voor
Mr. Quaker om mij mijn ontbijt met havermout te serveren. Zij gaan dan huiswaarts en Arthur Ritus dient
zich aan en blijft de rest van de dag. Hij blijft niet lang op één plaats zitten, en verhuist van de ene naar de
andere plek. Na zo?n drukke dag ben ik klaar om naar bed te gaan met Johnny Walker.
Wat een leven zou je zeggen. En dan flirt ik ook nog met Al Zymer.
Ondanks al die drukte reden we dan toch deze tour. Namen de Kennedytunnel onder de Schelde naar
het groot industrieel/havengebied aan de linkeroever van Antwerpen. Waar we ons verbaasden over de
hoeveelheid containers die hier staan opgeslagen. Behoefden geen (berg) hellingen te beklimmen en
konden de auto nu op deze vlakten eens op zijn volle snelheid laten draaien. Dit Antwerpse haven
gebied met een oppervlakte van ruim 12.068 hectare ofwel zo?n 20.000 voetbalvelden groot, is één van de
meest uitgestrekte havengebieden ter wereld. Geen wonder dat de drugsbaronnen, op dit onmetelijke
terrein, makkelijk weg komen met hun ?handel? in de diverse containers.
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We vervolgden onze tour door dit Vlaamse
en Zeeuws Vlaamse vlakke land. Reden
richting NL en staken nabij
Kieldrecht/Nieuw Namen de grens over,
richting Emmadorp. Via rechte vlakke goed
geasfalteerde wegen en geen
bovengrondse electroleidingen of
telefoonkabels merkten we direct dat we
in NL waren. Het ging richting Paal, een
buurtschap met nog een kleine 80
inwoners, en kwamen langs het
Verdronken Land van Saeftinghe , waar we
in Taveerne t?Schor een prachtig uitzicht
hadden over dit beschermde
Schorrengebied en de Schelde met de
zeeschepen die langs voeren. Gebruikten hier de lunch waarna we weer afzakten naar het zuiden en in
België langs Doel reden, berucht vanwege zijn Nuclear Power Plant en de meest bekende Ghost Town
van Vlaanderen, wat ons deed denken aan de moderne, maar nooit bewoonde, Ghost Town Valdeluz ,
nabij Madrid waar ooit Jeremy Clarkson en zijn mannen van Top Gear een indrukwekkende tour filmden.
In Meerdonk bezochten we een groot zeer modern fruitteeltbedrijf, gespecialiseerd in het telen van
conference peren. Hierna scheiden onze wegen en reed een ieder zijnsweegs huiswaarts. Wij reden nog
via de Waaslandtunnel richting Lillo, waar nu nog slechts een heel kleine woonkern van amper 28
inwoners resteert binnen het Fort Lillo, gelegen aan de rechteroever van de Schelde. Hadden hier op het
plein in het kleine centrum een ?Bolleke? stop in Taveerne ?t Pleintje en werd ons verteld dat het nog
bestaande getijdenhaventje van Lillo wordt vervangen door een nieuwe jachthaven voor ca. 30 schepen
aan de westkant van het fort, buiten de dijk. Verlieten dan Lillo en reden via de A12 en N11 richting
Stabroek en Kapellen terug naar Brasschaat.

Pieter van de Lustgraaf.
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Allerlei
Wij hebben op facebook een groep aangemaakt (https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) voor de
leden van de club. Deze kan gebruikt worden voor de aankondiging van evenementen.
Je kan hier zelf ook dingen opzetten over bv andere rittenwaar je aan deelneemt en vragen wie er
meerijdt of andere zaken, zolang ze maar enigszins club gerelateerd zijn.
Jullie kunnen zelf ook foto?s uploaden van ritten die je zelf meegereden hebt. Dit is een mooie aanvulling
van de fotopagina op de site.
Als je dus zelf een facebook account hebt, ga dan even naar de pagina
(https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) en stuur een leden-verzoek. Van zodra wij die goedgekeurd
hebben kunnen jullie van deze groep gebruik maken. Tedg gaat dus mee met zijn tijd hé
Frank Van de Wyer is onze redactieverantwoordelijke. Artikels voor het boekje zijn steeds welkom, dus
gelieve deze naar iemand van het bestuur door te mailen en dit voor de 15de van elke trimester (15/3,
15/6,15/9,15/12): dus allen snel pen en papier( = pc) en schrijven maar, ook foto?s zijn welkom!! - Aan alle
organisatoren: ten laatste een maand na evenement, graag de deelnemerslijst naar Min doorsturen voor
de challenge.
- Ivm inschrijvingen en betalingen: graag duidelijk lidnummer, naam, rit en aantal personen vermelden.
- Nog ivm inschrijvingen: graag voor evenementen inschrijven via de w ebsit e, dat spaart veel werk bij het
invullen van de challenge.
Met vriendelijke oldtimergroeten
Min Gijselings
Secr. TEDG
0478/266 557
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Adverteerders
Zin om te adverteren in DRIVERS NEWS ? Aarzel zeker niet en neem contact met ons op !!
-

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

Car Quote

Car Wisdom
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AG
ENDA2018
juli 2018
3

Praatavond

12

Schotlandreis (Pascal)

augustus 2018
7

Praatavond

5

Rondrit 4 Specials

12

Zomerrit (Peter)

17 - 19

British Tour (Pieter)

26

Saillability (Erik Goorden)

september 2018
4

Praatavond

9

Ladiesrit (Linda en Gerda)

13 - 16

Gran Premio Nuvolari

oktober 2018
2

Praatavond

?

Winteruitstap Mahymobiles Leuze en Hainaut (Tor en Eric)

november 2018
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3

Nachtrit (Ronny)

6

Praatavond
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december2018

43

4

Praatavond

23

Kerst Cars & Coffee (Peter en Steven)
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