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Woordje van de voorzitter

Het is niet altijd eenvoudig om een woordje neer te schrijven, inspiratie is een raar iets en zeer 

vluchtig, soms gaat er een idee door je hoofd maar even snel is dat weer van je harde schijf 

gewist. De leeftijd? Beginnende Alzheimer ? Of gewoon met vele dingen tegelijkertijd bezig zijn? 

Ik zou kunnen schrijven over het nieuwe schooljaar dat weer begonnen is met wenende kindjes en 

moeder (vaders) aan de schoolpoorten?  

Of ?deze mooie zomer is weeral voorbij? etc, maar dat is allemaal wat te simpel, te gemakkelijk en 

misschien wel aannemelijk voor de enkelen die de moeite nemen om dit te lezen. 

Daarom blijf ik soms steken in het gebrek aan inspiratie. 

Ik zou het gemakkelijkerwijze zoals Vriend Herman Brusselmans en Eddy zijn grootste viervoetige 

fan kunnen proberen, een beetje populistisch en gewaagd, genre: ? het kost stukken van mensen, 

het zuigt niet en maakt veel lawaai en dan heb ik het niet over mijn chef (vr) op het werk maar wel 

over die te dure Dyson die we zopas vervangen hebben door een Miele, maar deze stijl stoot dan 

weer op begrijpelijk protest of onbegrip bij anderen. 

Afgelopen zomer hebben we toch weer mooie activiteiten gehad, de schitterende maar 

vermoeiende Ierlandreis waar je alles over kan lezen in dit nummer, de keitoffe ladiesrit die stilaan 

een klassieker aan het worden is, Peter zijn super eerste zomerrit, onze ritten met jongeren en 

volwassenen met een beperking, allemaal clubevenementen waar we trots en met plezier op 

kunnen terug kijken. 

Stilaan zijn ook de voorbereidingen voor volgend seizoen op gang geschoten, zo is de eerste 

werkvergadering voor ?de beurs? alweer gepasseerd en is de voorbereiding voor een Drivers diner 

?new style? ook bezig. 

Vrienden, wat ik al wel heb begrepen: het woordje van de voorzitter is absoluut niet belangrijk, 

jheeft iedereen weer erg zijn best gedaan om er zoals steeds iets moois en

erg leesbaars van te maken. 

Onze redacteur Frank heeft dankzij zijn ijver en jullie ingestuurde

artikels weeral een prachtig boekske in elkaar weten te boksen. 

Waarvoor dank, een bewijs dat onze club er één is door en voor de

leden. 

Tot op de volgende vergadering en een volgend woordje. 

Eric 
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Techniek
In de vorige edities van Drivers News lazen jullie reeds de eerste 4 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 helemaal geen probleem en prompt bezorgden ze de reeks artikels met bijhorende 
foto's aan onze redactie !!

Op de volgende pagina's leest u het voorlaatste 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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COVER STORY
Ierland-reis - juli 2018

  

In juli zijn we met 14 wagens van de club op reis gegaan naar Ierland.  Pascal had 
weer samen met Eric en Walter een mooie en interessante trip uitgewerkt.  Met 11 van 
de 14 wagens hadden we op donderdag 12 juli  afgesproken bij BBC cars in 
Hoogstraten om samen naar Ijmuiden te rijden.  Na een mooi ritje, met toch wat 
spannende momenten op de snelweg, zijn we meer dan op tijd aangekomen bij de 
terminal van DFDS. We waren bij de eersten om in te schepen en vonden al snel de 
weg naar de bar op het bovenste dek waar we in het zonnetje konden genieten van 
onze drankjes.  Wat later kwamen ook Pascal  en Lutgard, Walter en Rita en Eric en 
Christel ons vervoegen en was de groep compleet..  De reis kon nu echt beginnen.  De 
ferry vertrok redelijk op tijd richting Newcastle, en na het advondeten zochten we al 
snel onze kajuit op.

Op de volgende pagina's lezen jullie de verslagen van onze avonturen in ierland.

Vrijdag 13 juli 2018 - Newcastle naar Belfast

  

Onze eerste nacht van de reis begon met een wobbelige boottocht van 
IJmuiden naar Newcastle. Eric sliep heel onrustig, hij was er niet heel 
zeker van dat hij zijn handfrein  had opgezet en dacht dan dat de auto 
van voren naar achter, de anderen aan het rammen was, mee met de 
deining van de zee. 

Het was tenslotte toch vrijdag den 13e vandaag! 

We ontbeten nog heel lekker in de boot en eens de boot aangemeerd 
was aan de kaai, haastten we ons naar de auto, we moesten er zo vlug 
mogelijk af, want we hadden vandaag 275km te rijden, dwars door 
Engeland om in Cairnryan de ferry naar Belfast te halen om 15:30. 
Iedereen ?zat op n?een weer? . Er was ons beloofd dat we als eersten van 
de boot mochten. Maar dat bleek dus niet waar te zijn. 

Uiteindelijk zijn we er vlot afgeraakt en na de douanecontrole begon onze 
dolle rit, dwars door Engeland. We hebben maar juist op het nippertje de 
boot gehaald. 

Maar wat we nu wel weten na 2 overzetten te hebben genomen : Wie het 
laatste erin rijdt, mag er het eerst terug af! 

Het was maar een kort rit je naar het hotel Fitzwilliam in Belfast. 

Veel tijd om ons op te talloren, hadden we niet, want na een halfuurtje moesten we gaan eten in een 
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gezellig restaurantje. 

Daarna volgde een gegidste wandeling door Belfast, maar daar weten we 
niet veel meer van. Ik verstond de gids niet heel goed, hij sprak nogal vlug en 
met een accent?  

Over :

-het ontstaan van Belfast aan de rivier Béal Feirste, die nu nog onder de 
hoofdstraat in een rioolpijp loopt, (opgezocht op Wiki hoor ;-)  

 - de scheepswerf H&W, dat de Titanic bouwde 

 - de grote kranen Samson en Goliath in die scheepswerf 

 - de scheve toren die Albert met Knauf ging recht zetten 

 - het beeld Hula met de Lulla of was het Lulla met de Hula? 

 - het Europahotel waar 33 bomaanslagen zijn gebeurd door het IRA 

We sloten deze dag af, door ofwel door te zakken in een gezellige pub of gewoonweg te gaan slapen.  

Eric & Lo

Zaterdag 14 juli 2018 - Belfast naar Derry

Na een lekker ontbijtbuffet in het ?Fitzwilliam? hotel, waar we 
overnacht hebben, vertrekken we met de bus voor een 
verhelderende rondrit door Belfast met een gids. 

We stoppen af en toe om de beentjes te strekken, zoals aan 
de muur met grafitti, allemaal schilderingen van 
vrijheidstrijders en minderheden die daar worden herdacht. 

In totaal zijn er 26 muren beschilderd in Belfast. We leren ook 
een beetje gaelic : shankill = oude kerk. 

In de ?Garden of Remembrance? worden de slachtoffers 
herdacht van het conflict tussen katholieken en protestanten. 

We stappen uit aan de ?poort?, scheiding tussen het 
katholieke deel en het protestantse.  Ze staat nu open 
gedurende de dag maar wordt s?avonds om 18 u 
gesloten, kwestie van iemand aan het werk te houden. 
Er is wel vrede, maar het is toch nog niet helemaal 
voorbij precies. 

In de straten is het niet zo proper, overal ligt afval. 

We rijden met de bus door Shankill street waar de 
oranje marsen plaatsvinden. De Union Jack is hier heel 
aanwezig, je kan er niet naast kijken. In de verte zien we 
de gevangenis, het bezoeken waard, maar daar hebben 
we nu geen tijd voor.  
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Op de zijgevels van de huizen staan schilderingen.  Het gaat allemaal over het conflict tussen royals en 
republikeinen. 

Ze zijn hier in het noorden nogal fanatiek langs beide kanten.  Naar het schijnt heeft het niets te maken 
met religie maar met nationalisme ??  In het 30-jarig conflict waren er 2 perioden van onrust en geweld 
eind jaren 60 tot het vrijdagakkoord werd ondertekend op 10 april 1998. 

Er vielen tijdens die onrust meer dan 500 doden in Belfast. 

Het IRA (Iers Republikeins Leger) ontstond in 1919 en was de naam voor verschillende paramilitaire 
organisaties die een Ierse staat wilden zonder banden met de UK.  Het ging gepaard met veel geweld en 
slachtoffers langs beide kanten. 

In Belfast werd ook de ?Titanic? gebouwd en dan overgebracht 
naar Southhampton.  Vandaar de maidentrip met de gekende 
gevolgen. 

De meesten aan boord waren Ieren, vooral in de lower class. 

Na deze toer met de bus naar ons karrekes voor een rit naar 
?Giants Causeway?. 

Een deel van de groep gaat naar Engeland/Belgie kijken om te 
supporteren, in de nationale driekleur. Achteraf is de vreugde 
groot want de Rode Duivels hebben gewonnen en hebben 
brons. 

Giants Causeway is een Unesco World Heritage.  Er is een 
bezoekerscentrum en het is betalend.  Pascal heeft dat 
allemaal geregeld. 

We maken een wandeling langs het ?coastal path?, 
indrukwekkend, opeengestapelde stenen, over de 400 basalt 
kolommen zijn te bewonderen.  Het is het gevolg van een 
intense vulkanische activiteit. 

Het silhouet van de ?granny? is mooi te zien, de versteende moeder volgens de legende.  Er zou ook een 

reus aan te pas zijn gekomen, Finn Mc Cool, en voor de rest is alle verbeelding en mystiek toegelaten. 

Dan karren we met onze autokes langs de ?Wild Atlantic Way? naar het volgende hotel, het Bishop?s Gate 
Hotel en Maldron Hotel in Londonderry.   

Walter & Chris

   

Zondag 15 juli 2018 - Derry naar Donegal

I can't believe the news today
Oh, I can't close my eyes
And make it go away
How long?
How long must we sing this song?
How long, how long?



'Cause tonight, we can be as one
Tonight 

Broken bottles under children's feet
Bodies strewn across the dead end street
But I won't heed the battle call
It puts my back up
Puts my back up against the wall 

Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday, Sunday, Bloody Sunday (alright) 

And the battle's just begun
There's many lost, but tell me who has won
The trench is dug within our hearts
And mothers, children, brothers, sisters torn apart 

Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday 

How long?
How long must we sing this song?
How long, how long?
'Cause tonight, we can be as one
Tonight, tonight 

Sunday, Bloody?   

Na de heftige indrukken van Belfast werden we hier door onze geweldige gids Garvin nog maar eens met 
onze voetjes op de grond gezet. Hoe enthousiast kan je over je stad vertellen? Hoe groot kan de liefde 
voor je afkomst zijn? En dan komen de verhalen over Bloody Sunday nog ééns zo hard binnen. 13 doden 
en 15 gewonden, waarvan er 1 nadien stierf aan zijn verwondingen, in enkele minuten. Ik werd er stil van 
en kreeg een deftige krop in de keel. Elke keer ik vanaf nu Bono hoor zingen zal ik er toch anders over 
denken en zullen de herinneringen aan deze prachtige stad met zijn donkere verleden terug tevoorschijn 
komen. Bedankt Garvin?  

Na de rondleiding begonnen we 
dan aan onze rit naar Donegal en 
kon onderweg uiteraard Peter?s 
Birthday Drink niet ontbreken op 
het programma. Na een ritje van in 
totaal 220 km door de prachtige 
landschappen van North Ireland 
kwamen we dan aan in Donegal. 
Na het diner nog even de 
plaatselijke dranken uitgetest en 
dan voldaan naar bed. Toch nog 
even de indrukken verwerken en 
dan uiteindelijk de oogjes maar 
gesloten, op naar morgen !

Steven & Anke
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Maandag 16 juli 2018 - Donegal naar Westport

Zoals we gewoon zijn een lekker ontbijt met een gezellige groep vrienden. Om 9 uur vertrekken we in de 
vertrouwde groepjes op onze toer. Op de planning vandaag staat er een prachtige rit van 382 km, dat 
wordt genieten.  

We zien onze Engelse klassiekers toch graag dus eerst tanken en doen wat we nodig achten. Na enkele 
min gereden te hebben weten we terug waarom we zo verzot zijn op onze Engelse klassiekers?  een klein 
beetje panne. 

Gelukkig had mijn ventje op zijn dagelijkse loopje een ?banden?garage ontdekt. En hier mochten ze 
sleutelen?   

Na een korte time out waarin iedereen deed waarin ze zin hadden werd de eigen rit naar Westport 
hervat. 

Op onze rit passeerden we het dorpje waar de Ierse dichter William Butler Yeats begraven lag. Hij is 
gekend voor zijn literatuur en citaten. In 1923 heeft hij de Nobelprijs gekregen voor zijn literatuur. Zijn 
autobiografie staat vol mooie citaten en voor deze toer heb ik volgend citaat gevonden : ?Think where 
man?s glory most begins and ends 
And say my glory was I had such 
friends.? 

En zo reden we verder onze route 
over prachtige landwegen, onze 
autookes maar puffen en tuffen. En 
?ik? maar kijken en genieten van 
alles buiten de auto.  

Indrukken die ik opgedaan heb : 
schapen, kleine schapen, grote 
schapen, witte schapen, 
zwartkopen, in de wei, op de weg, 
naast de weg ZELFS voor de auto. 
Het gevoel van bochten nemen, of 
is het hangen in de bochten, wat 
een zalig gevoel. Gezellige mooie wegen, smalle wegen, naar boven en dan ?bonk? ineens geen weg mee, 
oh ja.. toch wel?  Het rijden op heuvels, dalen en bruggen?  wat een verschil toch! Wat me ook opgevallen 
is, zijn de verschillende soorten huizen, de types maar ook de kleuren, van wit naar grijs naar geel. 

De Dankse bank zijn we nergens meer 
tegengekomen maar wel de bank of Ierland.  

Hebben jullie ook gemerkt dat de straatnamen in 
?2? talen op de borden stonden? Ja ja, wij hebben 
dat gezien? . 

De politie zijn we verschillende keren 
tegengekomen en deze hebben ons heel 
aangenaam en positief verrast. Ze lachten naar 
ons, ze wuifden, ze waren vriendelijk. Oh ja, er 
waren ook GEEN gepantserde politiewagens. 

Niet alleen de politiemensen waren vriendelijk 
maar ook de Ieren, ze wuifden, ze lachten en 
sommige kwamen zelfs een praatje maken. 

De borden veranderen naar km/u/Euro?s?    
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We hebben ook nergens een Engelse vlag gezien enkel een Ierse vlag. Ook op deze route hebben we nog 
verschillende mooie muurschilderingen gezien. 

We hebben geen enkele Engelse klassieker op de weg gezien enkel onze wagens. Maar ergens in de 
weide stond een Wolfsley 106, groen met wit? ?  EN hij reed nog? .. 

Het was een geweldige rit, prachtige beelden, gezellige momenten?  kortom weeral en belevenis. We zijn 
zonder problemen op de plaats van bestemming aangekomen. Dit lag wel niet aan onze GPS want deze 
heeft 8 dagen ?kuren? gehad? .. 

Ook hier heeft Pascal weer een prachtig hotel gevonden?  een mooie parkeerplaats voor onze wagens, 
een spa voor de sportievelingen, EN lekker eten? .. 

De avond werd afgesloten met gezellige Irish folk en een lekkere GIN. Schol we doen ze nog eens vol! 
Gaat het zinnetje van deze rit zijn! 

Dank je wel voor deze geweldige rit! Dank je wel voor de toffe momenten! Dank je wel voor jullie 
gezelligheid! Jullie zijn top! 

Erik & Annemie  

Dinsdag 17 juli 2018 - Westport naar Galway

Vandaag is het extra vroeg opstaan ! Ontbijt vanaf 
07.00 uur want om 08.00 stipt vertrekken we naar 
onze eerst afspraak van de dag. We moeten immers 
naar Kylemore Abbey waar we een afspraak hebben 
met een gids. 

De weg naar Kylemore Abbey voert ons door de 
prachtige Connemara streek en de prachtige meren. 
Hier haalde Michel Sardou zijn inspiratie voor zijn 
meest gekende nummer ?Les Lacs du Connemara?. 
Meestal zwaaien we bij het horen van dit nummer 
uitbundig met witte servietten en kijken we uit naar 
de huwelijkstaart, maar da?s vandaag niet aan de 
orde. We moeten immers om 09.30 ten laatste present zijn voor onze gegidste tour in de abdij. Onze 
grappige Ventitiaanse blonde en op en top Ierse gids Joanna staat ons al op te wachten. Van zodra we 
compleet zijn krijgen we eerst een rondleiding in het kasteel. Nu is het kasteel al vele jaren een abdij, 
maar oorspronkelijk was het een liefdesnest voor een koppel dat elkaar zeer liefhad, maar waar de vrouw 

te vroeg van gestorven is. 

Daarna wandelen we naar de kapel die zich wat 
verder in het domein bevindt. Teruggekomen aan het 
kasteel nemen we nog een bus naar de prachtige 
ommuurde Victoriaanse tuin. Een korte maar flinke 
regenbui kan de pracht van de tuin niet verstoren. 

Dan gaan we met onze trouwe oldtimers richting het 
Alcock and Brown Memorial. Hier is rond het 
monument een fotoshoot van onze wagens gepland. 
Toch belangrijk om te vermelden dat hier, in 1919, de 
heren Alcock en Brown geland zijn met hun Vickers na 
de allereerste trans-Atlantische vlucht. Ze deden er 
meer dan 16 uur over en werden vorstelijk beloond 
met 10.000 pond. Niet onaardig voor die tijd !!  
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Na vanuit alle hoeken wat foto?s genomen 
te hebben van onze prachtige verzameling 
oldtimers gaat de tocht verder naar ?The 
Connemara Smokehouse? in 
Ballyconneely. Hier krijgen we uitleg over 
hoe de Roberts familie al sinds 1979 op 
traditionele manier wilde en organische 
zalm rook. Ook gerookte makreel en tonijn 
behoren tot het assortiment. We mogen 
van alles proeven met een lekker glaasje 
witte wijn. Echt genieten ! 

Daarna is het richting Galway. Nog een 
mooi ritje van 112 km naar het G Hotel. 
Een boutique hotel en anders dan al de 
vorige hotels. Wel super tof. Om 19.00 uur 

moeten we aan tafel, maar daarvoor uiteraard nog aperitief. 
Vanavond moet iedereen in het wit zijn. Tijdens het aperitief  krijgen Pascal, Walter en Eric elk een lekkere 
fles Wiskey van de groep als bedankje voor de organisatie van de prachtige reis. Daarna is het lekker eten 
in restaurant Gigi. Vandaag is er een tafel voor de mannen, en een tafel voor de vrouwen. Na het eten 
naar bed, want het was weeral een lange dag. 

Caroline & Frank  

Woensdag 18 juli 2018 - Galway naar Ballybunion

Vandaag trekken we verder zuidwaarts langs de Ierse Westkust naar het onooglijke dorpje Ballybunion, 
een rit van een kleine 200 km, die ons door de Burren en over de rivier Shanon zal leiden.

  
17                               www.tedg.be //  DriversNews 111



Onze eerste stop brengt ons in Gort bij Coole Park. Dit immense 
domein werd in 1768 gekocht door Lord Gregory als geschenk 
voor zijn mooie jonge vrouw. Onder Gregory?s nauwe supervisie 
wordt het domein tot een exotisch park omgebouwd, helemaal in 
de stijl van de toenmalige ?rijkemensentuinen?. Het parkdomein 
staat vandaag nog bekend voor zijn zeldzame flora.  

Een achterkleinzoon van onze Lord trouwde later met de 
bevallige Isabella Augusta Persse, zelf artieste en sterk begaan 
met literatuur en theater (het eerste Ierse theater die naam 
waardig werd trouwens door haar man gebouwd).  

Vele befaamde schrijvers zoals Bernard Shaw (theater) en 
Yeats (dichter) waren vaste en regelmatige bezoekers van 
Coole Park en Isabella. In het park staat een gigantische koper 
beuk (the autograph tree) waar deze heren, op Isabella?s 
verzoek, hun initialen in hebben gegraveerd.  

In 2014 werd het domein zwaar getroffen door 
overstromingen waardoor jammer genoeg heel wat 
waardevolle bomen moesten worden gekapt.  

Van Coole Park rijden we nu pal westwaarts en genieten van 
het prachtige rotslandschap van The Burren (wat zoveel 
betekent als ?steenachtig land?) en van de blauwe Atlantische 
Oceaan. Het landschap is zo schraal dat het waarschijnlijk één 
van de weinige streken in Ierland is waar schapen niet 

gedijen. Maar de ongewone rots tapijt formaties compenseren afdoende.  

Ook vandaag worden we op onze wenken bediend met 
een schitterende blauwe hemel en een uitbundige zon. 
Ideale condities om alweer een picknick te houden. Na 
wat zoeken belanden we op het strand van Fanore waar 
we de picknick dekens uitspreiden en genieten van 
champagne, verse gerookte zalm en makreel.  

Onze volgende dwingende afspraak is de autoferry over 
de machtige Shanon rivier in Killimer. Om ons verdere 
dagprogramma niet in gevaar te brengen moeten we de 
ferry van 16.uur halen. Eens op de ferry worden we 
vergezeld door enkele speelse dolfijnen en een 
zeehondje. Na een korte vaart van een 20 tal minuten 
ontschepen we in Tarbert. 

Vermits we geen doorsnee 
toeristen zijn hebben we eerder op de dag onze neus opgehaald voor de Cliffs 
of Moher. Maar dat in de wetenschap dat we nu bij boer Mike, even voor ons 
hotel in Ballybunion (bally betekent trouwens ?dorp?) vergast zullen worden op 
The Bromore Cliffs.  Mike?s koeienweiden storten zich via spectaculaire cliffs in 
de oceaan en bieden onderkomen aan tal van zeevogels. Dit fantastische 
uitkijkpunt op de machtige Atlantantische Oceaan is meermaals het 
dramatische schouwstoneel geweest van schepen die op de kliffen vastliepen. 
Op het terrein staat trouwens nog een kleine betonnen uitkijkpost van het 
Britse leger waar Duitse U-boten konden worden geobserveerd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Bromore betekent trouwens ?big gathering place? ? een 
plaats waar grote samenkomsten werden gehouden.   
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Onze entree op de weiden kon niet spectaculairder 
verlopen zijn: een doedelzakspeler stond ons op te 
wachten op de weide dicht tegen de kliffen en terwijl 
we onze wagens in een vlotte beweging opstelden in 
Lemans stijl, speelde hij een eigen kompositie. Een 
echt kippenvelmoment.  

Temeer, Fiona, de eigenares van ons hotel the Cliff 
House Hotel in Ballybunion , had een spectaculaire 
buffettafel opgesteld in het gras met een variatie van 
lekkere snacks en tapas van streekproducten. Na een 
stevige cocktail met de lokale gin geserveerd door 
haar echtgenoot en enkele jonge serveuses, helemaal 
piekfijn in uniform, werd het genieten van muziek, 

eten, drinken, kliffen en de zonovergoten oceaan. Wat een treffer! 

Op onze weg naar het hotel, bij het verlaten van de weiden, stond een eenzaam paard te grazen achter 
prikkeldraad. Dat trekt altijd de aandacht van Rita en het paard kwam rustig op haar geroep af. Die 
boerenknol moet onze wagens voor snoepgoed hebben aanzien want hij begon enthousiast zijn tanden 
in ons koetswerk te zetten. Maar het summum was wel dat hij een standlichtje van Eric?s  Morgan afbeet, 
tot grote hilariteit van Christel. 

Tijdens en na de verkenning hadden we zo onze 
bedenkingen gehad over onze afspraken met Fiona, 
de hoteleigenares. In april troffen we haar aan in het 
hotel dat toen gesloten was en waar zij met enkele 
medewerkers herstellings- en schilderwerken aan 
het uitvoeren was: als dat maar goed ging komen? 

Bovendien was haar prijs voor het avonddiner aan 
de zware kant.  

Achteraf beschouwd waren onze twijfels ongegrond. 
Het 6- gangen menu was lekker, gevarieerd en 
overvloedig. De persoonlijke  bediening van Fiona 
was een plus die die mooie dag aan de Ierse 
Westkust en the Bromore Cliffs , buiten verwachting, 
in stijl afsloot. 

Walter & Rita      
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Donderdag 19 juli 2018 - Ballybunion naar Dingle

?Hier struinde ik rond als kind, rosse haren en sproeten in 
de Atlantische zeewind.  

Mijn jeugd, kwam jij maar terug. Naar hier, naar mijn 
land. Dan kon ik het vertellen naderhand.? 

Even waande ik mij een geboren Ier, een turfsteker, 
die leunend op zijn turfschap, glimlachend de Engelse 
wagens zag passeren. De wagens van zijn jongste tijd. 

Wist je trouwens dat dit eiland in feite de bakermat is 
van de Engelse racerij? 

Engeland was destijds drastisch en verbood zonder meer racerij op haar grondgebied. De harde kern 
week daarom uit naar Ierland om aldaar te racen. En de wagens kregen de gekende groene kleur. Dus de 
kleur van Ierland. En die kleur, het ?Britisch Racing Green? werd daarna terug geïmporteerd naar 
Engeland. Is dat misschien de reden dat Robert en Linda zo enthousiast werden aangewuifd door de 
plaatselijke Ieren? Omwille van hun Morgan in Britisch Racing Green? Genoeg gepalaverd. 

Deze morgen begon zoals gewoonlijk. Nazicht van de 
voertuigen. Olie bijvullen, water controleren, 
linker-achterband van Peter Verbrugge wagen 
oppompen. In feite allemaal erg normale zaken. Een 
tweede bandencentrale was bereid de lekke band te 
herstellen aan een schappelijke prijs. Op onze weg 
bespeurden we helaas ook enkele verkeersslachtoffers. 
Een jonge vos, een egel, enkele kraaien lagen 
platgereden op het asfalt. En bij Peter Verbrugge?s 
opmerking : ?De konijnen stonden met het neuzeken tot 
tegen de draad? zocht schrijver dezer tevergeefs naar 
die konijnen, tot ik het plots doorhad. 

Een mooi meisje met een vrolijk gebloemd tepelhovekens verscholen onder een licht doorschijnend 
bloezeke, stapte ons als wuivend tegemoet. Voorwaar een aangenaam moment. 

Wat mij verder vooral opviel waren de wilde Fuchia?s en andere bloemen tot zelfs palmen toe die 
spontaan langs de wegen groeien. En hoe meer we naar het zuid -westen reden, hoe meer van dat. De 
invloed van de warme golfstroom. In Ierland vriest het (bijna) nooit. Of toch niet erg. Ierland is aan een 
enorme inhaalbeweging bezig. Europa heeft in verhouding 
tot andere landen ontzettend veel geïnvesteerd in dit 
land. De wegen infrastructuur wordt in snel tempo 
aangepacht. Toch viel het mij op dat naarmate we meer 
zuid-west reden op vele plaatsen de huisnummers 
ontbraken. Ik zou het nog kunnen hebben over een klein 
ongemak dat we hadden na de Conna-pas. 

In TRA? AN FNIONA (=Gaelic) hadden 3 van onze wagens 
tegelijk blikschade. Een MGB en 2 TR?s kwamen met elkaar 
in botsing. Even dacht ik dat het voor 2 van die wagens 
?over en out? betekende. Dat was buiten de waard 
gerekend. Erik Rönne, de Guy en Ronny de fietsenmaker bewezen ter plaatse over uitzonderlijke 
doe-het-zelf capaciteiten te beschikken. Nooit gedacht? . Ondertussen zwetend staat mijn horloge op 
18.55 u en legt schrijver deze pen neer om naar het diner af te zakken. Oef?  

Bruno & Peter
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 Vrijdag 20 juli 2018 - Dingle naar Kenmare

  

Na een lekker ontbijt om 8 uur in Dingle vertrokken we 
om 9 uur na een uitvoerig en triestig afscheid van onze 
Toon en Arianne die we moesten achter laten , ze gingen 
met het vliegtuig naar huis. 

Na 78 km om 10 uur 30 kwamen we aan op onze eerste 
stop aan het Muckross Manor House in Killarney dat we 
alleen van buiten eventjes bekeken want er was zeer 
veel volk . 

Na 81 km bezochten we de watervallen van Torc . 

Om 11 uur reden we nog 8 km verder om van het mooie 
uitzicht van de ?Ladies vieuw ? te Muckross genieten en 
natuurlijk moesten de mannen er ook naar gaan kijken . 
(ik vond het wel iets voor de ladiesrit maar misschien 

iets te ver van huis ) vertrek daar om 11 uur 30 . 

Na 128 km om 12 uur namen we een middagstop 
aan het water bij Helen Moriarty in Lauragh ? 
Kilmakilloge en wat hebben we daar een lekkere 
seefood schotel gegeten tot 13 uur 25 . 

Om 13 uur 40 kwamen we dan aan de ? Healy pas ? 
die we zonder moeite namen . Wat was dat mooi . 

Op zeker moment zij onze gps naar links en die van 
Steven rechtdoor , zonder we het wisten hebben we 
dan nog een pas gedaan en sommigen noemden 
hem een ?SHIT-pas ? dat was naar we later van enkele 
wandelaars vernamen een wandelweg , kan je wel 
indenken hoe smal en onverhard die was , 
spectaculair maar heel mooi . 

Na 240 km om 16 uur 30 onze laatste stop 
en bezoek aan het motor museum waar 
Trevor ons opwachtte . Het was een klein 
maar wel speciaal museum waar een Riley 
stond en toen Robert zei dat hij er zo 
eentje aan het opmaken was kon Trevor 
niet meer stoppen met vertellen en moest 
hij in al zijn schuren en aanhangsel gaan 
kijken. 

Vandaar nog enkele kilometer verder naar 
ons laatste hotel op Ierse bodem het 
Brook Lane Hotel in Kenmare waar weeral 
een lekker avondmaal kregen en in de bar 
later mochten genieten van heerlijke Ierse 
muziek .  

Robert & Linda
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 Zaterdag 21 juli 2018 - Kenmare naar Slebech

  

Laatste dag op Ierse bodem. 

Na een stevig ontbijt met zijn allen vertrokken naar JONHSONS whisky stokerij. 

Daar gingen we eventjes terug in de tijd. 

Na een voorstelling op scherm stond een jonge dame ons op te wachten. 

Ze vertelde ons over het prille 
begin van de stokerij, leidde 
ons door de prachtige 
gebouwen en oude materialen om tot slot een goed 
product te bekomen. 

Ze maakte ons daarnaast attent op de nu moderne 
stokerij, wat vroeger woeste handenarbeid was 
gebeurt nu alles machinaal. 

Op het einde natuurlijk de proeverij. 

Daarna aan tafel voor een lekkere maaltijd, daar stond 
ons nog een verrassing te wachten. 

Pascal had ervoor gezorgd dat iedereen naar huis kon 
met een fles op naam van THE ENGLISH DRIVERS 
GUILD. 

Top bedankt voor dit mooie aandenken. 

Nog +/- 170 km voor de boeg tot aan de ferry naar 
Engeland. 

Pech voor Peter zo aan 7 km voor de ferry geeft zijn 
wagen het op, koppakking stuk. 

De laatste lootjes wegen zwaar, om de twee stappen 
stoppen water bijvoegen doorrijden terug stoppen om 
aan de ferry te raken wat lukte. 

Gelukkig stond aan de overkant een takelwagen hun 

om te wachten om hen tot aan het laatste hotel te 
brengen. 

Daar werd verder gezocht om Peter en Bruno 
veilig en wel weer thuis te brengen. 

Na veel over en weer gebel werd dan toch een 
oplossing gevonden en zijn ze veilig thuis geraakt. 

Einde van de reis, het was weer fantastisch, wij 
kijken alvast uit naar de volgende.  

Guido & Vera
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Verslag Ladiesrit van 9 september 2018 

De dag begon met een lekker ontbijtje in Taverne "De 
Neus" in Stabroek.  Nadat iedereen zijn buikje 
volgegeten had konden we etappe 1 beginnen rijden.  
Het ging richting Putte Noord-Brabant, en na vele 
boerenvelden en bruggen over waters voorbij te rijden 
kwamen we aan bij de Champagne-stop op een 
afgelegen plekje in het bos.

Na wat 
geklets en 
een glaasje 
of twee 
konden we er weer tegenaan.  Etappe 2 kon beginnen!  Na 
vele fietsers tegen te komen dankzij het goede weer en een 
hoop putten in de zandwegen waren we na een goed uurtje 
aangekomen aan onze picnic in West-Brabant.  Vlieghaven 
Breda Airport waar je ook Vliegend Museum Seppe kan 
bezoeken voor een unieke collectie luchtwaardige 
historische vliegtuigen.  Het was prachtig om dat eens een 

keer te zien.  Mensen die prachutespringen  en 
vliegtuigen die opstijgen en weer landen.  Er was ook 
een cafetaria  waar we nog een thee of koffie konden 
gaan drinken en eventjes van de zon konden genieten.

Na een uurtje of twee te relaxen namen we de auto om 
aan etappe 3 te beginnen.  Terug leuke weggetjes op en 
mooie landschappen zien.  Om 18.00 uur was er weer 
afgesproken bij Taverne "De neus" in Stabroek om daar 
ons avondeten te nuttigen.  De avond was nog heel 
gezellig en ieder ging op zijn eigen gemak stilletjes aan 
richting huiswaarts.

Dank aan de toffe organisatie van Linda en Gerda!!

Julie Rousseau
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Classic Boulevard 2018 - Brasschaat

Op 4 en 5 aug. l.l. was het weer zover dat we een verzameling Oldtimers hier aan het 
Gemeentepark/Hemelweide in Brasschaat konden aanschouwen. Natuurlijk mochten wij daar met onze 
Triumph TR250 een Klassieker van 1968 en dit jaar dus 50 jaar jong niet ontbreken. 

De 10de editie van de Classic 
Boulevard, in 2008 gestart aan de ? 
Boulevard ? ofwel de ScheldeKaaien 
van Antwerpen, moest natuurlijk dit 
jaar  een groots evenement worden. 

We reden daarheen op zaterdag en 
werden rond 11.00 u bij de ingang 
welkom geheten door TEDG lid Peter 

Verbrugge, die ons een plaats toewees. Het bleek dat meerdere TEDG leden hier hun steentje bijdroegen 
aan het succes van dit weekend. 

Zetten ons Engels regenscherm over de open auto, niet 
vanwege de regen doch juist om de zon niet direct te laten 
schijnen op het interieur en de zwarte leren stoelen. De 
temperatuur was inmiddels opgelopen tot ruim  30 C, te warm 
om in de zon te zitten. Dus togen we naar de vele klaarstaande 
parasols om in de schaduw een koffietje te drinken.  

Kwamen al rap wat bekenden tegen als Fred Imhoff, in de jaren 
70 bekend als Nederlands Olympisch zeiler in de Dragon klasse. 
Zeilde in die jaren vele Olympische wedstrijden.  

Maar is nu, een liefhebber van klassieke auto?s. Rijdt zelf een 
Jaguar XJS 4.0 Cabrio.  

Troffen hier nog een bekende NederBelg en wel David 
Smit, Erevoorzitter van de TEDG. 

Konden hem natuurlijk niet aan zijn lot overlaten en 
raakten al rap in een diep gesprek over klassiekers, de 
TEDG club etc. Spraken samen met hem en enkele 
standhouders over de kunsten van het professioneel 
restaureren van oldtimers. Je leert dan dat dat vak van 
restaureren niet slechts wordt bedreven in de Lage 
Landen doch juist steeds meer afhankelijk aan het 
worden is van experts in b.v. Portugal en Polen. En niet 
alleen vanwege de lagere uurlonen in die landen, maar 
juist vanwege de vakkennis aldaar, aldus Legendary 

Classics. We raakten (met de zon) al snel verhit in deze gesprekken en togen af naar restaurant Excelsior 
(ooit een gekend automerk als Minerva) tegenover de kerk in Brasschaat, waar we probeerden af te 
koelen onder het genot van een Bolleke en gebruikten een kleine lunch. De rondrit hebben we niet 
gereden, maar wandelde nog eens over de Hemelweide, waar toch diverse ?Hemelse? auto?s te 
bewonderen waren, als de wereldberoemde Minerva. Deze auto was in het begin van de 20ste eeuw een 
Belgisch automerk dat koningen en filmsterren onder zijn klanten mocht rekenen. Opgericht in 1897 door 
de Nederlander Sylvian de Jong, geboren in Amsterdam die verhuisde naar Antwerpen om in 1895 met 2 
broers fietsen te maken. Dat groeide uit tot de productie van de Minerva auto?s, gevestigd aan de Karel 
Oomstraat, waar we nu aantreffen het gekende restaurant Minerva van de familie Iserbyt. 
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Het moet de warmte van de dag geweest zijn dat we deze dag, minder mensen en klassiekers aantroffen 
dan andere jaren. Dan maar hopen dat de zondag wat 
koeler zal zijn. 

  En het was koeler de volgende dag , met aanzienlijk 
meer klassiekers. 

Zelfs een T Ford van rond 1920 compleet gerestaureerd, 
de carrosserie fantastisch gespoten in natuurlijk de 
enige kleur die Henry  Ford toestond,? ? ? ? ? ? . zwart. 

  

Pieter van de Lustgraaf.  

Te Koop

Rover P5 / 1963 / 6 cil /  3000cc. 

Compleet voertuig links gestuurd.  Is momenteel 

gedemonteerd om alles te reviseren. 

Er is ook een 2de donorwagen bij (compleet).  Hiervan 
is enkel de cilinderkop al van gebruikt , omdat de motor 

een totale revisie heeft ondergaan bij een erkend 
bedrijf (met facturen van pistons, lagerschelpen? .).  
Vele nieuwe onderdelen en originele stukken die 

herchroomd zijn . Teveel om op te noemen. 

De wagen staat in de grondlaag en kan altijd bezichtigd 

worden bij de eigenaar.: 

De Boeck Luc - Heirstraat 65 te 9200 

Appels(Dendermonde) 

GSM : 0497361641 /  www.inoxwerkendeboeck.be /  
luc.de.boeck4@telenet.be 

http://www.inoxwerkendeboeck.be/
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Verslag Kroatië-reis

Na bijeenkomst en overnachting in Innsbruck vertrekt onze tocht door de prachtige Dolomieten  naar het 
Italiaanse Tolmezzo met vriendelijke uitbaatsters en goed bier.

Tocht werd verder via Hum ( kleinste stadje ter wereld)en nog enkele bezienswaardigheden naar Rabac 
met een prachtig hotel en mooie omgeving en de nodige wellness  zwembad  enz ... .

Vanuit Rabac  namen we de overzet naar Cres (prachtige rit met dorre natuur -vale gieren-geiten  ,geen 
runderen).  Op het uiteinde van dit eiland logeerden we bij Jack, de Nederlandse eigenaar van het mooie 
hotel en zwembad dat werd uitgeprobeerd hoeveel water er  uit kon.  s'Avonds lekker aan het haventje 
gaan eten.

s'Anderdaags terug tot Cres ,de overzet en de brug van KRK naar het vasteland richting Crikvenica  ( oud 
gerenoveerd hotel met strand aan de heldere zee).  s'Avonds eten aan de promenade en lekkere creme  
glace.

De watervallen van Plitvice verwachten ons ( prachtig natuurschoon met mooie wandelingen). Die avond 
hebben we gelogeerd in Slunj ,mooi hotel met lekker eten ( je moet er ook niet voorbij rijden Dominique. 
De plaat was  niet groot genoeg zeker).

Rit naar vodice met onderweg bezoek aan josip en zijn vrouw ( zuster van mijn buurvrouw).  In dit 
restaurant werden we verwend.  Bezoek aan Zadar en Sibeninik en bezoek aan KRKA met zijn prachtige 
natuur en watervallen die met geweld naar beneden donderen.

Naar Makarska.  Prachtig hotel met mooie promenade en mooi haventje.

Goed eten in groep in een van de gezellige restaurantjes.

En goede  creme glace (nietwaar Vera). 

Naar Split met bezoek aan de oude stad (trip voor onze cultuur vrienden).

Op weg naar Dubrovnik met overschrijden van de grens van Bosnië-Herzegovina en geen foto's nemen 
aan de grens (jaane) met hotel 10 km voorbij de stad.  Prachtig gelegen aan een pittoresk  haventje 
vanwaar we met de boot naar de binnenstad van Dubrovnik vaarden  

Bezoek aan deze prachtige stad en na ons bezoek met de bus terug naar het hotel ( niet te vroeg 
afstappen).

Op de terugweg lieten we de grens liggen en namen het schiereiland richting Stone, gekend voor zijn 
oesters.  Op naar Orebic. 

Overzet naar Ploce en door het binnenland naar Karlobag (dit hotel sloeg tegen).  Zijn ook buitenhuis 
gaan eten en dansten aan de waterkant.

Volgende dag op naar de Kroatische riviera Opatija met zijn prachtig hotel (Giorgio 2) en lekker en 
goedkoop eten.

Terug naar Tolmezzo ( feestje gebouwd ) en afscheid genomen van Dominique en Veronique die van 
hieruit naar huis reden (La Bresse).

Op naar Innsbruck langs de prachtige passen en wegen door Karintië met aankomst in het station om de 
trein te nemen naar Dusseldorf .

Bedankt aan alle deelnemers  voor de vriendschap  die heerste in de groep  

Eddy Deno
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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:  

Organisat or Alleen Meerdere Meerdaags event  
(alleen)

Meerdaags event  
(m eerdere)

25 punten 18 punten pp 40 punten 30 punten pp

Deelnem er  aan Praat avond Dagr it Meerdaagse t our

5 punten 15 punten 25 punten

Aut eur Ar t ikel  Dr ivers News

5 punten
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Classic Tour door Zeeland

Zo?n zomer van 2018 hebben we in 40 jaar niet gekend, met al meer dan 7 weken het kwik tussen de 22 
en 29 C, geen regen van betekenis en volop zon. 

Reden genoeg om spontaan een tour te 
rijden naar en door de provincie 
Zeeland. Met zijn beroemde vlag, 
uitbeeldende de golven en het water, 
met de wapenspreuk ?Luctor et 
Emergo?, Ik worstel en kom boven. En 
dan te weten dat bijna de gehele 
provincie, behalve de duinstreken en de 
dijken, onder zeeniveau liggen. Dat 
moesten we toch weer eens gaan zien. 

Dus werd de Triumph met open top uit de garage gehaald. 

Vertrokken in de richting van Kapellen (B), niet via de 
grote autowegen, die we  rondom Antwerpen 
aantreffen, doch volgden onze rit via de provinciale 
binnenwegen langs de kapitale villa?s in de diverse 
dreven.  

Toerden via Putte, waar de B/NL grens nog altijd 
dwars door deze gemeente loopt. En je overbuurman 
maar zo in een ander land woont. Reden naar 
Hoogerheide, 
lieten Bergen op 

Zoom rechts van ons liggen om via de N289 over het Rijn-Schelde 
Kanaal,  Zeeland binnen te rijden. Bogen af naar Yerseke, waar we 
bij De Viskêête nabij de Jachthaven genoten van de verste mosselen 
denkbaar; zo uit de Mosselkotter YE15, gelegen naast het restaurant 
, op je bord. 

Vervolgden daarna onze rit binnen door, over het  Kanaal door Zuid 
Beveland. Reden langs Kapelle (nu zonder N), en voorbij Goes, om 
via de N256 over de Zeelandbrug naar Zierikzee te koersen. Om in  
zeilers termen te spreken. Deze brug van ruim 5 km lengte werd in 
december 1965 geopend. Nog steeds staat in Kats aan de zuidelijke oever van de Oosterschelde, nabij de 

jachthaven van Kats, de grote portaalkraan waar de 
brugelementen werden aangemaakt. Reden de 
Zeelandbrug af , zagen Zierikzee links voor ons en 
merkten duidelijk dat we naar beneden naar de 
zeebodem reden. Hier waren we op ruim ? 2m. NAP, 
doch voelden ons safe.  Vervolgden onze tour door 
Zierikzee en reden langs het openlucht haven 
museum, waar enkele botters in de afgedamde haven 
liggen. Reden vervolgens over ( het oorspronkelijke 
eiland) Schouwen Duivenland en waren hier getuige 
van de grote landerijen en enorme moderne 
boerenloodsen, veelal vol fruit.  Konden Dreischor



met zijn typische plattegrond natuurlijk niet links laten 
liggen. En reden een rondje om de kerk .  Om vervolgens 
via de Grevelingendam en Philipsdam in Oude Tonge, op 
het eiland Goeree-Overvlakkee te eindigen. Beide 
dammen vormen een onderdeel van het Deltaplan. 

Hier in Oude Tonge vonden we in Hotel/rest. De Lely aan 
de Kaai onze nachtrust. 

Hebben in het verleden, toen nog als zeilers met ons 
zeiljacht De Windlust hier vaak in de haven gelegen. 
Oude Tonge was tijdens de Watersnood ramp van 1 febr. 
1953 , 

nu 65 jaar geleden, het zwaarst getroffen dorp. Ruim 
300 inwoners, ofwel 10 % van de bevolking, verdronken. 
De volgende morgen reden we binnen 1 uur door 3 
provincies en wel van de Provincie Zuid Holland terug 
naar Zeeland om vervolgens weer in Noord Brabant uit 
te komen. 

Gingen verder in zuidelijke richting, weer over de 
Philipsdam langs St Philipsland en via de N257 naar 
Steenbergen, waar we een bezoek brachten aan de 
Jachthaven, om ook daar wat herinneringen op te halen 
uit onze tijd als zeilers. Deze haven is gelegen aan het 
einde van de Steenbergsevliet, uitkomend in de Krammer. Via de N259 ging het door Dinteloord en over 
de rivier de  Dintel binnendoor naar Willemstad. Deze vestingstad waar de Volkerak en het Hollandsdiep 

elkaar ontmoeten is o.a bekend van het Mauritshuis, het Arsenaal, 
en de eerste Protestantse Koepelkerk (1607) in Noord Brabant. 
Rond 1810 liet Keizer Napoleon het Kruithuis bouwen.  

Een vestingstad met een duidelijke verdedigingswal en brede 
gracht om zich heen, oorspronkelijk gebouwd, rond 1583, tegen de 
Spanjaarden. Gebruikten onze lunch in rest. De Rosmolen aan de 
Voorstraat, waarna we koers zetten via Oudemolen, Fijnaart en 
door Roosendaal naar Nispen NL om  over de grens bij Essen via  
de N117 terug te keren in Brasschaat. Een tweedaagse trip van ca. 
260 km.  

Pieter van de Lustgraaf
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Niet-TEDG activiteiten

Elke vierde zondag (september tot en met april) : Cars en Coffee Noord Antwerpen - (Haven kaai 730)
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

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 

http://tedg.us15.list-manage.com/track/click?u=651c919a9add812d2047dffbd&id=26dcf27b14&e=375dfb9291
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96  jaar Jaguar, ?Grace, Pace and Space? 

  
Jaguar bestaat inmiddels al 96 jaar. Min of meer vergelijkbaar met Aston Martin en Lagonda begonnen 
William Lyons en William Walmsley met het ontwerpen en bouwen van hun eigen zijspan. Zij woonden in 
dezelfde straat in Blackpool. Walmsley had zijn 
werkplaats recht tegenover het huis van Billy Lyons. 
Walmsley was de echte techneut van het stel, Lyons 
meer de marketeer en verkoper. In 1922 werd de 
Swallow Sidecar Company opgericht, in 1926 werd 
de naam veranderd in de Swallow Sidecar and 
Coachbuilding Company. De ervaren koetswerk 
bouwer Cyril Holland kwam bij de firma en vanaf 
dat moment werden niet alleen sidecars gebouwd 
maar kon er ook een compleet koetswerk voor een 
auto worden besteld. Een order voor het bouwen 
van 500 Austin Swallows op een Austin Seven 
chassis, zorgde voor een ware doorbraak en zette 
de kleine firma gelijk op de kaart. Er werd verhuisd 
naar Coventry waar veel meer ruimte beschikbaar 
was. 

In 1932 werd een begin gemaakt met de Jaguar traditie. De SS1 werd uitgebracht en de auto was direct 
een sensatie op de 1931 London Motor Show. Prachtige styling voor een acceptabele prijs, ?Grace, Pace 
and Space?. Vier jaar later werd weer op de London Motor Show een nieuw model uitgebracht onder een 
nieuwe naam, de SS Jaguar. In 1938 nam Lyons het besluit auto?s volledig van staal te gaan produceren in 

plaats van een stalen chassis met een 
houten frame waar omheen het 
plaatwerk werd geklopt. Hoewel 
opstart problemen zorgden voor een 
veel lagere productie, werd 1939 een 
top jaar met dubbele productie 
aantallen van 1938. 

Bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog schakelde SSJ Cars Ltd. 
over op het fabriceren van diverse 
vliegtuigonderdelen, inclusief de 

productie van het middenstuk van de Gloster Meteor, de eerste Engelse straaljager. Na het einde van de 
Tweede Wereldoorlog lag de naam ?SS? niet echt 
prettig in het gehoor en werd de naam veranderd 
in Jaguar Cars Ltd.  In 1949 werd de laatste SS100 
geproduceerd en opgevolgd door de XK120. De 
XK120 was wederom een absolute sensatie, met 
onafhankelijke voorwielophanging met 
torsiestangen en hydraulische remmen. Maar de 
grootste sensatie was de nieuwe 3.442 cc zes 
cilinder met dubbele nokkenassen, de 
overbekende XK engine, ontworpen door Wally 
Hassan en William Heynes. Het model werd 
opgevolgd door de XK140 en later de XK150. 
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1951 werd voor Jaguar het begin van de Jaguar 
legende. Jaguar was al marktleider met de 
MKVII saloon en op het sportieve vlak had de 
XK120 een overweldigende indruk achter 
gelaten. Jaguar besloot ook in de racerij voor 
de ereprijzen te gaan en daarvoor werd de 
C-type ontwikkeld. Een nieuw chassis, 
besturing, achtervering, een aluminium body 
en een snelle motor van 210 pk, zorgde in 
1951 en 1953 voor een overwinning op Le 
Mans. 

De D-type volgde de C-type op, ontworpen 
door Malcolm Sayer. De auto was voor het 
eerst gebaseerd op een zelfdragende carrosserie met een subframe met rondom schijfremmen en center 
lock wielen. In 1955 wonnen Hawthorn/Bueb in de D-type Le Mans. Een Le Mans met een zwarte rand, na 
zes uren vloog de Mercedes van Levegh in de tribune tegenover de pits. Tachtig toeschouwers werden 
gedood, de grootste ramp in de racerij ooit. 

In 1955 werd de Jaguar 2.4 Saloon geïntroduceerd, eveneens gebaseerd op een zelfdragende constructie. 
Deze auto werd een echte trendsetter, ook voor de andere fabrikanten. Na in 1956 voor de vierde keer Le 
Mans te hebben gewonnen, besloot Jaguar te stoppen met racen en zich volledig toe te legen op de 
productie van toerwagens. Naast de MKVIII werd de overtollige D-type voorraad aangesproken om de XK 
SS te introduceren, eigenlijk een D-type omgebouwd naar een normale tweezitter voor gebruik op de 
weg. Een grote brand in de fabriek vernielde grotendeels de voorraad auto?s en gereedschappen om de 
XK SS te bouwen. 

Niemand begreep hoe Lyons de prijs van de auto?s op een redelijk niveau kon houden. Gedeeltelijk had 
dat te maken met massa productie en het inkoopbeleid. Samen met Rover domineerde Jaguar de markt. 
Lyons was echter ook geen voorstander van een hoog dividend en de waarde van de Jaguar aandelen 
was inmiddels verdrievoudigd. In 1960 werd Daimler overgenomen, in 1961 Guy Motors, in 1963 
Coventry Climax en in 1964 Henry Meadows. Zodoende beschikte Lyons over een vrachtwagen divisie en 
een producent van motoren en versnellingsbakken. 

1961 werd het meest opmerkelijke jaar uit de 
Jaguar geschiedenis; de introductie van de 
?all-British supercar?, de Jaguar E-type. De 
E-type was een verdere ontwikkeling van de XK 
SS en het E2A prototype. Malcolm Sayer was 
verantwoordelijk voor het definitieve ontwerp. 
De introductie vond plaats op de Salon van 
Geneve. De showcar was net op tijd klaar. De 
PR man van Jaguar, Bob Berry, moest via een 
nachtelijke dollemansrit met snelheden van 
boven de 220 kilometer per uur, er voor zorgen 
op tijd in Geneve aan te komen. Om 11.00 uur 
arriveerde Bob in Geneve en anderhalf uur 
later stond de auto gewassen en gepoetst op 
de Salon. De vormgeving was van ongewone 
klasse en ook technisch gezien was de auto zijn 
tijd vooruit. Zelfs Enzo Ferrari moest toegeven 

dat hij graag een dergelijke auto had willen bouwen. De E-type werd gebouwd tot 1973. 1973 betekende 
het einde van een legendarische auto uit de automobiel geschiedenis.  



Eind zestiger jaren begonnen de problemen 
voor Jaguar. Lyons stopte in 1972 op 71 jarige 
leeftijd en werd Jaguar door de toenmalige 
Labour regering gedwongen samen te gaan 
met British Leyland om het verlies van British 
Leyland te compenseren. Van het ene op het 
andere moment veranderde Jaguar van een 
onafhankelijke belangrijke autoproducent die 
winst maakte, in een onderdeel van Leyland. In 
1975 werd het bedrijf genationaliseerd en 
British Leyland Ltd. opgericht. In 1984 werd 
Jaguar door toedoen van Margaret Thatcher 
weer geprivatiseerd tot in 1990 Jaguar, samen met Aston Martin, Volvo Cars en Land Rover gezamenlijk 
werden verkocht aan Ford Motor Company. In 2008 werden Jaguar en Land Rover gezamenlijk verkocht 
aan Tata Motors India voor 1.7 biljoen Engelse ponden. 

Duidelijk is dat het echte Jaguar ophield te bestaan met het aftreden van William Lyons. William was 50 
jaar lang de stuwende kracht achter Jaguar en dus tegelijkertijd het kwetsbare punt. Jaguar maakte in 
tegenstelling tot de meeste andere Engelse autobouwers altijd winst en kon zichzelf goed bedruipen. 
Suikerooms waren niet nodig. Ondanks het feit dat Jaguar nog steeds auto?s produceert, is het duidelijk 
dat door inmenging van de overheid in 1972, het einde heeft beteknd van de Engelse auto industrie, een 
fenomeen wat zich later herhaalde met de Engelse IT industrie. In het streven naar schaalvergroting 
ontbrak het aan een juiste visie, management kwaliteiten om een grootschalig bedrijf te leiden, ontbrak 
het aan een eigen gezicht en liefde voor het product, een fenomeen dat in het huidige bedrijfsleven nog 
bijna dagelijks wordt aangetoond.  

Rob Brouwers
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Rondje rijen  

Op zaterdagavond nog een ?feestje? gehad, dus op zondag vroeg opstaan ging niet zoals anders. We 
hadden een tripje van 1.30 uur voor de wielen naar de startplaats, dus moesten toch wel rond 08.00 uur 
in de tuut zitten. 

AH-100 was net terug van de European Healey Meeting in 
Rust ? Duitsland (en wijzelf dus ook !!) en ik had nog niet 
echt de tijd/zin gehad om AH-100 een badje te geven, dus 
met de ?verse? Duitse vliegen nog op de snuit op naar Rijen. 
Wel even opletten dat we naar de juiste startplaats rijden, 
maar dat komt wel in orde dankzij mijn dikke vrienden Tom 
en Tom. 

Ongeveer om 9.35 kwamen we keurig op tijd aan in 
Jacobushoeve voor de koffie en gebak en het leuke weerzin 
met de vrienden van de (ex-)Spitfireclub. Na het ontbijtje 
en de enthousiaste begroeting van Carien en Jan begonnen 
we dan aan ons Rondje Rijen ofte de 9de Brabantrit waarvan dit onze 6de ofzo was, ik ben de tel een 
beetje kwijtgeraakt ondertussen. 

Zoals gewoonlijk trok de rit langs de leukere Brabantse 
weggetjes en tussen de velden en watertjes. Met het steeds 
feller wordende zonnetje op onze neus hadden we er 
gelukkig wel tijdig aan gedacht voldoende zonnemelk te 
smeren. We hebben de rit samen gereden tussen de 
Boemerkes (Mazda MX-5), Anoek & Geert (Spitfire) en 
Johnny&Maggy (Alfa Spider), dus we hadden steeds wel leuk 
zicht vooruit en in de spiegels!   

Net toen we dorst begonnen te krijgen ga je zien dat er geen 
cafétjes meer op de route liggen die open zijn, dus dan toch 

maar in één trek doorgereden naar de middagstop. Ik moet wel zeggen dat dit van alle gereden 
Brabantritten dit de minst gezellige plek was, maar gezelligheid maak je zelf, dus dat viel uiteindelijk ook 
wel weer reuze mee!! En vindt maar elk jaar een geschikte plek om met dik 70 tuutekes te stoppen. Dus 
wie ben ik om daar dan commentaar op te geven? . 

Tijd dus om de stoeltjes uit de koffer te halen en de 
picknick en bubbels te openen/ontkurken. Voor zij die 
geen picknick bijhadden hadden jan en Carien ook dit 
jaar weer voorzien en heerlijke worstenbroodjes en een 
banaantje. Gelukkig hadden we nog een lekker plekje in 
de schaduw om wat bij te komen van de zinderende 
warmte.   

Na de deugddoende stop op dan maar naar deel 2. Deze 
keer wel meer geluk met caféetjes en na enkele km een 
leuk terrasje gevonden net naast het parcours. Een ijse, 
kiblings en de nodige drankjes verder vatten we dan het laatste stuk terug richting Jacobushoeve aan, 
alwaar we weer even enthousiast als altijd ontvangen werden door Carien. In de jacobushoeve wachtte 
ook nog een vers eigengemaakt hoevenijsje op ons en een drankje en voor zij die erop voorzien hadden 
nog een uitgebreide BBQ. Dat was dus nog even nagenieten in de zon om dan uiteindelijk tegen 19.30 
moe maar dik voldaan terug huiswaarts te keren. 

Nen dikke merci Jan en Carien en 7/7/2019 staat al met rood in de kalender. 

AH-100 (Steven Meeussen)
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British Classic Car Tour in Flanders Fields

Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat de Great War 
ofwel de Eerste Wereld Oorlog (WO1) eindigde. En was het de 
Kemmel Historic Club uit Ieper die een ?Remembrance Tour? 
had georganiseerd.  Ieper was altijd al een stad waar mijn 
wijlen Canadese echtgenote en ik veel belangstelling hadden 
voor de geschiedenis rond WO1. 

   Enkele van haar vroegere dorpsgenoten uit Neepawa , 
(haar geboorteplaats)  in de provincie Manitoba, hadden daar 
in 1915 gevochten gedurende de ?second battle of Ypres? en 
daar hun leven gelaten. De Canadese Luitenant Colonel John 
McCrae, schreef  in die tijd het beroemde gedicht :  

?In Flanders field the poppies blow, 

Between the crosses, row on row   

That mark our place, and in the sky 

The larks, still bravely singing, fly ? etc. etc? ? .. 

  

Genoeg reden dus om 100 jaar na deze Great War, met vijf  
leden van de TEDG ? , te weten Steven Meeussen, Walter van 
Staeyen en Wim van Herwegen en Ron Nieuwenhuijs en hun 
partners/echtgenoten, met  Kay en ik deel te nemen aan deze 
speciale British Classic Car Tour rond Ieper. Wim had 
daarvoor zijn bijzondere Armstrong Siddeley Hurricane uit de 
garage gehaald. Niet zo maar een classic car maar één van 
1946, waarmee hij vorig jaar de 1ste prijs won op het Antwerp 
Concours d?Elegance bij kasteel Belvédere in Wijnegem.  

Reden daarvoor op vrijdag 17 augustus 2018 via Gent naar 
Ieper. Daar aangekomen troffen we diverse Engelse 
klassiekers aan bij het hotel van samenkomst, waaronder 25 
Britten, speciaal overgekomen naar het Continent om  met hun Triumphs, Morrissen, Hillman, Aston 
Martin, Humber, Austins  etc.etc. aan deze Remembrance Tour deel te nemen. Parkeerden onze ?grand 
old sporty Lady? in de beveiligde parkeergarage van het Novotel in het centrum van Ieper. Begaven ons 

naar het Flanders Fields Museum alwaar we werden 
verwelkomt door de voorzitter van de Kemmel Historic 
Club. Ontvingen een uitgebreid Roadbook  en een speciale 
Rally plaat voor op de auto. Een wel zeer speciale rally 
plaat met een afbeelding van de symbolische soldaat in 
Flanders Fields. Deze plaat hangt nu in mijn garage aan 
mijn ? Wall of Fame ? .  In   het Flanders Fields Museum in 
de Laken Hall zagen we de filmbeelden van de gevechten 
die tussen 1914 en 1918 in en rond Ieper hadden plaats 
gevonden. Daarna ging het  naar de  Brasserie De 
Kazematten, voor het diner. Deze ondergrondse bomvrije 
ruimtes werden tijdens  W.O. I door de Britse troepen 
ingericht als hun hoofdkwartier en gedurende W.O. II



gebruikt als schuilplaats voor de Ieperse bevolking. Nu keurig gerestaureerd en als restaurant in gebruik. 

De volgende morgen reden we weer ? topless? , mooie 
dag, en bezochten, o.a. de Bayernwald Trenches. Dit 
waren de  Duitse loopgraven, uitgevoerd met vlechtwerk 
van takken. Hadden een gezamenlijke lunch in De 
Hollemeesch, in Dranouter waarna we koers zetten naar 
Poperinge om het Talbot House te bezoeken. Deze 
burgerwoning van de familie Coevoet werd omgetoverd 
tot ?Every Man?s Club ?. Hier waren alle soldaten, zonder 
onderscheid van rang of stand,  welkom. Tijdens W.O.1 
maakte Poperinge deel uit van het kleine stukje onbezet 
België. Weg van het krijgsrumoer van de Ieperse 
frontstreek, groeide de stad uit tot het zenuwcentrum 
van de Britse sector. Vandaag is de plek, net als toen, 
een vredige halte langs het parcours van de ?Grote 
Oorlog? in de Westhoek.  

s'Avonds waren we als gasten uitgenodigd voor de Commemoration Service van de Last Post bij de 

Menen Gate. Hier dragen de stenenpanelen de namen van 54.896 vermiste soldaten. Waar iedere avond 
om 20 u. de vrijwilligers van de lokale brandweer in keurig uniform, als professionele soldaten, de Last 
Post blazen. Er werden kransen gelegd met de bekende rode poppies. Deze oorlog was een ware hel, met 
de verschrikkingen en de zinloosheid van de loopgravenoorlog. Na deze indrukwekkende emotionele 
ceremonie wandelden we in stilte terug naar het Yperley restaurant, nabij ons hotel,  alwaar we de dag 
afsloten met een gezamenlijk diner.  

8 aug 1918 was het begin van het  einde van W.O. 1.  

En 8 aug 2018, 100 jaar later, deden de Britten de pelgrimstocht 
naar de frontlijn in Ieper, opnieuw.  

Toch duurde het nog 100 dagen voor het tekenen van de 
wapenstilstand op de 11de dag van de 11 maand om 11.00 u in 
een spoorwagon in het bos nabij het Franse stadje Compiêgne, 
kon plaatsvinden. Het echte einde van die oorlog kwam eerst in 
1919 met de ondertekening van de Vrede van Versailles. 

Op zondag 19 aug. 2018,  100 jaar na het einde van W.O.1, ook 
bekend als The Great War, namen we deel aan het tweede deel 
van de speciale British Classic Car Tour door Flanders Fields.    
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Hadden op de Grote Markt in één van de vele café?s een koffie en spraken met enkele Oldtimerbezitters 
die speciaal vanuit het Verenigd Koninkrijk, naar Ieper waren gekomen en  ons lieten weten vol lof te zijn 
over de vele oorlogsmonumenten en de loopgraven die ze hier de afgelopen dagen, in zulk een schone 
staat,  hadden aangetroffen. Ze vertelden ons ook dat de schoolkinderen in de UK in het tweede 
schooljaar van hun senior school, vaak een weekend tour maken naar Ieper om vooral geconfronteerd te 
worden met de vele gruwelijke veldslagen die hier hadden plaatsgevonden, om zodoende die 
oorlogsgeschiedenis niet te vergeten. De geschiedenis van W.O. 1 staat ook in hun geschiedenis boeken 
dik gedrukt.  Vertrokken dan voor een rit  langs de vele 
monumenten en begraafplaatsen,  en brachten een bezoek aan het 
Tyne Cot Cemetery in Passendale/ Zonnebeke. Hier worden in het 
bezoekerscentrum op een passende wijze de namen en 
leeftijden vernoemd van de gesneuvelden, velen niet ouder 
dan 25 jaar. Dit is de grootste  Commenwealth militaire 
begraafplaats op het vaste land, dat inmiddels tot Engels 
grondgebied is verklaard. Hier liggen 11.965 graven van 
gesneuvelden Britten, Canadezen, Australiërs, en Nieuw Zeelanders. 

Van hier, reden wij langs het Canadian St Julien Memorial waar ruim 2000 Canadese militairen  bij de 
eerste gasaanval, in mei 1915,  het leven lieten. Het park rondom dit monument is aangelegd met 
Canadese aarde en planten. Hier stonden we op de hoek van de Brugseweg en Zonnebekestraat in St 
Juliaan, ook bekend als ?Vancouver Corner? even op een stukje Canadees grondgebied. Na een korte 
pauze vervolgden we onze tour door dit rollende, heuvelachtige Flanders Fields. Waar we ons konden 
voorstellen hoe achter iedere heuvel en bocht de vijand in die dagen, zich kon ophouden en verbergen. 
Hier verloren toen heel veel jonge soldaten in die dagen hun leven, nu begraven in de vele oorlogsgraven, 
hier keurig onderhouden.    

Arriveerden dan weer   in Passendale waar we in De 
Oude Kaasmakerij een lunch gebruikten. Na deze 
lunchstop ging een ieder zijns weegs richting Ieper. 
Passeerden weer enkele indrukwekkende 
oorlogsmonumenten, waarna deze drie daagse tour in 
de namiddag in Ieper met een afscheidsdrankje werd 
afgesloten.  

Lest we forget. We will remember them. 

Een Oorlog waar ruim 9 miljoen militairen sneuvelden. Dat keizer Wilhelm II na deze Grote Oorlog, nog 23 
jaar in ballingschap leefde  in het neutrale Nederland (Doorn),  

weten nog weinigen.  Nederland was  neutraal en de episode 1914 - 1918  is in NL tamelijk onderbelicht 
gebleven. 

 Mede dankzij stadsarchitect Jules Coomans is Ieper 

na W.O 1 weer gerestaureerd en zijn de monumenten en openbare gebouwen en veel private woningen 
weer identiek herbouwd, dat in weerwil van Winston Churchill, die in 1919 een voorstander was, om 
Ieper als een ruïne te bewaren. 

In de namiddag waren we getuige hoe de Engelse tour deelnemers met hun Classic Cars gepakt en 
gezakt weer naar het Verenigd Koninkrijk terug keerden. Waarna  wij voldaan en vol herinneringen aan 
een indrukwekkende belevenis terug keerden  naar Brasschaat. 

Pieter van de Lustgraaf
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Nieuwe leden

 

Weuts Frederik            Austin Westminster A 95 SIX 

Vermeulen Nico          MGA MKII  - 1962 

Delvaux Luc                 

Alle leden van TEDG heten jullie van harte welkom !!
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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 websit 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

Funny

The following is an actual advertisement in an Irish newspaper 

Automobile for  Sale 

1985 Blue Volkswagen Only 50 miles. 

Only first gear and reverse ever used. 

Never driven hard. 

Original tyres. 

Original brakes. 

Original fuel and oil. 

Only 1 driver. 

Owner wishing to sell due to employment lay-off. 

Photo attached --- You HAVE to see 
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AGENDA 2018
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

28 Waardebepaling / schattingsdag door Gert Beets (Vermant - Mechelen)

november 2018

3 Nachtrit (Ronny)

6 Praatavond

december2018

4 Praatavond

23 Kerst Cars & Coffee (Peter en Steven)
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