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“Artificial intelligence is no match for
natural stupidity”

The English Drivers Guild vzw

Redactie & correspondentie
Correspondentie
Ploegsebaan 37 A
2930 Brasschaat

Kostprijs

DRIVERS NEWS is gratis voor leden en adverteerders. Geïnteresseerden kunnen
een nummer verkrijgen a rato van € 2,00
per exemplaar.

Disclaimer & copyrights

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

Deadlines

Artikelen en/of beeldmaterialen zijn steeds
welkom. De uiterste inzenddatum voor
kopij is 20 dagen voor verschijningsdatum.
DRIVERS NEWS verschijnt op 31 maart, 30
juni, 30 september en 27 december.
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De zomer zit er weeral op. Augustus heeft afgeklokt op een van de natste van de
laatste jaren, maar dat mocht de autopret niet drukken. Er werden afgelopen zomer
weer heelwat kilometertjes verreden met onze Engelse bakjes.
Nadat Pascal mij verteld had dat we in Engeland over smalle weggetjes gingen rijden
heb ik terstond mijn Healey een beetje smaller
gemaakt. Die is dus waarschijnlijk voor een
jaartje of 2 - 3 buiten strijd, maar we geven niet
op. Voorlopig rijd ik even met een Lotus Elise
over des Vlaamsche Wegen (met dank aan de
hulp van Eric en Annemie Rönne) en dat bevalt
mij eerlijk gezegd wel. Ik ben al stiekem aan’t
uitkijken naar een Elisetje van een jaar of 3 - 4
oud, maar niet verder vertellen hé! De Healey
wordt uiteraard ook volledig onder handen
genomen zodat wij binnen enkele jaren ook
weer trots met een echte oldtimer kunnen
rondtuffen.
Vermits er net voor het accident een
aangepaste nummerplaat werd besteld voor de Healey is die dus nu noodgedwongen
op de Lotus terechtgekomen. Als je dus ergens
een Lotus ziet staan met nummerplaat AH-100
is dat dus de mijne. Je mag mij vanaf nu dus ook
Adje Hekkers noemen of zoiets...
Er wordt achter de schermen al volop gewerkt
aan enkele leuke initiatieven voor volgend jaar.
Er is enerzijds de International Classic (weekend)
en zelfs een heuse weekuitstap naar de Ardeche
gepland. Volgend jaar ziet er dus al veelbelovend
uit, maar vergeet voor dit jaar zeker niet nog
naar Peter’s Nachtrit te komen. Hij is ondertussen
al aan de 13e uitgave en de vertrouwde pizza’s
zijn zeker weer van de partij.
Jullie weten allemaal ondertussen al wel dat het niet zo goed gaat met onze secretaris
Jan Vandersteen. Hij kan jullie steun momenteel heel goed gebruiken! Twijfel dus niet
hem even een bezoekje te brengen, maar maak wel eerst even een afspraakje.
Steven

Max 25 auto’s			

Eerste prijs door BBC CARS

Verzamelpunt			
					
					
					
					

BBC
St Lenaartseweg 52
2320 Hoogstraten
03 314 60 69
0495 52 75 55

Bijeenkomst				

19.30 uur

Vertrek deel 1			

20.00 uur

Pauze					

21.30 uur

Vertrek deel 2			

22.00 uur

Aankomst				

00.00 ur

Kostprijs				
					

14.00 Eur per persoon leden
16.00 Eur per persoon niet leden

					
					

inclusief 2 consumpties
+ een halve pizza

Er zijn nog steeds enkele plaatsen vrij, je kan dus nog inschrijven!

5

| DriversNews80 |

Peter’s 13de nachtrit
zaterdag 9 oktober 2010
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Peter’s9 oktober
nachtrit
2010

Weekje
Ardeche
September 2011
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Waar: Barjac(gard) France : vanuit Antwerpen 975 km
En dat van: aankomst 15/09/11 en vertrek 22/09/11 (heen en terugreis niet
meegerekend)
Wat is de bedoeling??
Er zijn 6 dagen uitgetekend in bolleke--pijl, gemiddeld 100 km per dag.
Er is een dag bij naar de Mont Ventoux, dit is wel 180 km.
Je bent niet verplicht van aan alle bezoeken of ritten deel te nemen, aangezien we
terug naar hetzelfde hotel komen. De betaling van de bezoeken gebeurt individueel of
in groep ter plaatse (indien je aan iets niet wil deelnemen, betaal je er ook niet voor)
Wat meer informatie over het hotel:
Le Mas du terme is gelegen aan de rand van de Ardèche
Het is een 3 sterren hotel met verzorgde kamers en zeer lekker eten.
Er zijn 2 openlucht zwembaden
				
www.masduterme.com
Wat kost dit nu ongeveer:
Kamer ½ pension ongeveer 100 euro per persoon per dag

We hebben een optie op 15 kamers tot 31/12/10
Indien je wil meegaan, schrijf je zo vlug mogelijk in op gilis1@telenet.be
Ik vraag je dan ook een voorschot van 500 euro (reservatie hotel) te storten vóór
15/12/10 op REK nr 063-1469659-47 Gilis De Coster met vermelding :
Weekje Ardèche
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Clubshop

Clubshop

scimitar
singer
hillman

stoffen badge
sticker zonder ondergrond
balpen TEDG
engelse vlag met voet voor tafeldecoratie
miniatuurauto Frogeye in goudkleur
petje
rood
sleutelhanger met lampje
regenscherm blauw
kleding
fleece
rood

polo

blauw

rood

hemd

5
3.75
3.75
3.75
2.5
1
1

rood

25
10
6
10
korte sluiting
korte sluiting
korte sluiting
lange sluit/zonder logo
lange sluit/zonder logo
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
lange mouw/bedrukt
lange mouw/Nbedrukt
lange mouw/Nbedrukt
lange mouw/bedrukt

L
M
XXL
L
S
L
XL
M
S
M
L
XL
S
L
XL
XL

30
30
30
30
30
16
16
16
16
16
16
16
35
30
30
35
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vlag
tegel met clublogo
sleutelhanger
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4 juli 2010
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Dit jaar werd er door Guido en Carl voor de eerste maal een zomerrit georganiseerd
begin juli. Kwestie van het ‘zomergat’ wat te vullen. Het was een geslaagd initiatief
(heb ik van horen zeggen, zelf kon ik spijtig genoeg niet aanwezig zijn). Ik heb bij het
ter perse gaan van het boekje geen verslag gekregen, maar welke enkele leuke foto’s.
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Zomerrit
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Autobekleding
Wyns
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Ma - Vrij :
Zat
:

9-19 h
10-16 h

Atelier : enkel op afspraak
DONATUSSTRAAT
20
B-2220 HEIST O/D BERG

michel.wyns@skynet.be

Herstellingen of vernieuwen
van interieur & exterieur
bekledingen voor
alle voertuigen

auto
boot
moto
...

www.autobekledingwyns.be

Vrijdag
Ontvangst van de Duitse vrienden te Dennenhof (Brasschaat)
19.00 uur : Receptie
20.00 uur : Dinner
Zaterdag
8.00 - 8.30 uur : Ontbijt
9.30 uur : vertrek
Parkeren te Antwerpen (parking?)
Rondvaart in haven met Lunch
Ontvangst Stadhuis?
Smikkelsmakkel wandeling door Antwerpen
Ritje terug naar Brasschaat
20.00 uur : dinner
Zondag
8.30 - 9.00 uur : ontbijt
10.00 uur : vertrek rit langs de Schelde
13.00 uur : BBQ bij Alain Deckers (Vrasene)
16.00 uur : Rondrit door Haven naar Essen (Kiekehoeve->avondeten)
Terug naar Brasschaat
Maandag
ontbijt
afscheid van de Duitse vrienden
Uiteraard zijn de nu al opgegeven vertrek-uren nog geen vaststaande feiten, enkel maar
ter info.
Om uit de kosten te raken hebben wij uiteraard liefst dat de leden die het weekend
wensen mee te maken ineens het volledige weekend met overnachting boeken, maar
we hebben uiteraard respect voor mensen die uitzonderingen wensen en kunnen zowel
weekend-pakketten zonder overnachting als gewoon dagpakketten aanbieden.
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In navolging van ons uitstapje naar Saarbrucken vorig jaar gaat Tedg in 2011 de Duitsers
uitnodigen voor een gezellig weekend in en rond Antwerpen. Dit weekend zal plaatsvinden van 24 tot 27 juni 2011.
Er is al een voorlopige planning opgesteld (die uiteraard nog volledig omgegooid kan
worden tegen dat het zover is), zodat we je toch al ongeveer een beeld kunnen geven
van wat er te verwachten zal zijn:
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24 - International
27 juniClassic
2011
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International Classic
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International Classic

Wakosta?
Volledig weekend : 450.00 Eur per wagen
Weekend zonder slapen en ontbijt : 220.00 Eur per wagen
Enkel zaterdag : 120.00 Eur per wagen
Enkel zondag : 100.00 Eur per wagen

In de volgende uitgaven van Drivers News zullen we jullie uiteraard op de hoogte houden van
eventuele wijzigingen aan de planning.
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De inschrijvingen worden afgesloten begin mei. U hebt nu dus nog even de tijd om in te
schrijven, maar wees er toch maar tijdig bij.
Wij verwachten uw inschrijving graag vanaf januari 2011.
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De prijzen zijn opgegeven per wagen met 2 inzittenden. Indien u alleen in de wagen zit
betaalt u uiteraard maar de helft. Met meerdere in 1 wagen kan uiteraard ook, dan rekent u de
prijs gewoon om naar het aantal personen.
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Scheveningen
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Als onder andere lid van het TR register werd daar besloten om met de 		
		
voor rally zeer geschikte TR’s de Hollanders eens het nakijken te geven.
		
Voor mij zou het al de vijfde deelname worden, maar voor de andere teams
		
de tweede en na de mindere prestatie van 2009 dienden wij het nu wel 		
		
waar te maken.
Willem zou terug met Kurt met de TR3 rijden en Dave zou zoals in 2008 terug met mij
rijden. Wij schreven in met OVC276 wat ons ondanks de beperkingen van de wagen
toch al een beetje voordeel gaf gezien de navigator de belangrijkste factor is. Door de
beperkingen van een standaard 2 tegenover al het aangepaste en eigenlijk moderne
geweld zoals de Escorts, Amzaones en dergelijke mochten wij toch in de toerklasse
starten. Enkele Hollanders hadden het hier niet zo op begrepen en vroegen al snel of we
weer zo een klokkie kwamen halen. Door onze overwinning in 2008 hadden wij een
Chopard horloge gekregen en het klokkie hielden zij blijkbaar liever aan hun kant van de
grens.
Woensdagmorgen 25 augustus was het dan zover. In de vroegte naar Scheveningen voor
de technische keuring en documentencontrole. Daar wij met Engelse platen reden deden
onze noorderburen hun uiterste best om Engels te spreken wat bij momenten grappige
situaties uitlokte. Willem en Kurt kwamen juist bij de keuring aan. Fred en Peter van
TR register NL (we waren maar met twee Belgische teams, dus den Hollander er toch
maar bij) stonden aan de keuring en zo was het TR team al van het eerste uur compleet.
De drie wagens goed voor de dienst en hop de dijk op. Hier keurig ons zeiltje onder de
wagen gelegd en papierwinkel in orde gebracht. Het viel ons op dat de organisatie minder
goed liep dan in voorgaande edities. De technische keuring was niet aangeduid waar deze
te vinden was, misschien was dit als eerste test bedoeld. Zo hadden wij het natuurlijk
niet begrepen. Ook kregen wij geen hemd of jasje, wat als kleine zelfstandige toch altijd
meegenomen is, zeker nu kleding al enkele jaren niet meer fiscaal aftrekbaar is.
De organisatie had de Belgen juist achter
elkaar gezet met Willem en Kurt nr 110
en wij 111. Fred mocht al wat voorsprong
nemen want hij kreeg 104 op de deur.
Er was een 3tje blijven steken bij het
afrijden van het podium waardoor wij er
maar naast geloodst werden om nog meer
problemen te vermijden. Scheveningen
uit, stukje autobaan om sneller uit het
dichtbevolkte gebied te geraken en het
spelletje kon beginnen. Leuk weertje,
goede navigator zodat ik alleen maar
diende te sturen en op de bordjes te letten
en voor we het doorhadden waren we aan
de middagstop op de Zeelandbrug. De middagtijd was ruim zodat we rustig een bordje
soep en broodje kon eten om weer verder te gaan. De ganse namiddag pijlen kortste route
en via Maldegem kwamen we België binnen waar we richting Brugge reden. s Middags
hadden we ons goed met zonnecrème ingesmeerd om toch maar niet te verbranden,
echter het was niet echt nodig geweest want het weer zag er niet veelbelovend uit. In
Brugge had de organisatie haar eerste spelletje voorzien. Op een afgesloten terrein
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dienden we een rondje te rijden. Daar wij al niet
meer al te groen zijn lieten wij ons niet opjutten
en reden rustig het toertje, maar wel volledig juist
goed lettende op bordjes want die staan er meestal
ergens waar je het niet verwacht. Geen strafpunten,
bogey time niet gehaald maar dat leverde slechts
enkele strafpuntjes op. Nog een stukje punten vrije
route en via bol pijl Oostende binnenkomen waar
het ondertussen al aan het motregenen was. Wijs
besluit om onmiddellijk dakje erop te zetten, want
waar het de twee voorgaande edities enkel zon was
zou het nu enkel regen worden. Het TR team zag
het helemaal zitten en gingen in het casino aan tafel voor een heerlijke maaltijd. Tijdens de 1ste
dag was er al een snelheidscontrole geweest die wij, samen met vele andere niet gezien hadden.
Wij kwamen er nog goed vanaf met een waarschuwing, wat wel vervelend is maar Willem had
blijkbaar het gaspedaal goed ingetrapt wat het team prompt 300 strafpunten zou kosten. Dit staat
wel gelijk met 3 gemiste controles wat niet min is en wel eens het verschil zou kunnen maken in
de eindklassering.
Bij schemering mochten we op pad voor de avondetappe. Een simpel kaartje met 27 punten
vrije route zou ons en vele anderen toch wel even bezig houden. Het was namelijk behoorlijk
beginnen regenen waardoor het zicht een stuk minder was op de niet verlichte “single track
roads”. Daar wij altijd zonder sidescreens rijden dampten de ruiten niet aan (we hadden ook
maar enkel een voorruit) maar hadden eerder problemen dat hier en daar een druppeltje water
binnen kwam. Door de goede poldergrond in combinatie met overvloedige regen werd het een
mooie slipbaan wat resulteerde in sierlijke schuivers waarbij enkelen hun carrosserie danig
vervormden dat verder rijden niet meer aangewezen was. De watjes zagen het niet meer zitten en
besloten snel terug naar Oostende te keren. Het volledig TR team ging natuurlijk tot het uiterste
en bleven ook allemaal op de baan, zij het misschien niet altijd volledig gecontroleerd, maar toch
geen krassen, laat staan deuken in de mooie TR vormen. Al onze moeite werd niet beloond want
later werd de foutieve beslissing genomen om de laatste TC ’s te neutraliseren. Heel spijtig en
ook niet fair tegenover al de teams die moeite gedaan hadden om uit te rijden. Nog een pintje
van de organisatie, hadden we ook wel verdiend, en snel slapen want de volgende dag beloofde
lang te worden.
Donderdag zou de dag der waarheid worden. De lucht beloofde niet veel goeds, maar de uitslag
wel daar wij 1ste, Willem 19de en Fred 25ste stonden. Het dakje zat er bij ons dank zij de nodige
ducktape goed op maar de andere besloten diehard te spelen en vertrokken open. Verschillende
kaarten ingetekende lijn, al dan niet met barricades gaven ons al goed wat werk. In de eerste
etappe al 10 minuten straftijd die we gelukkig in de volgende volledig terug konden inlopen.
Daarna routebeschrijving op kaart. Voor diegene die dit niet kennen is het van (rij door de M
van Meslin, langs de molen, over het spoor door de L van Gilbecq enz.). Simpel zullen sommige
denken, echter hier waren wij even volledig het noorden kwijt en liepen 28 min achterstand
op. Door de 4 minuten van de vorige achterstand kwamen wij over het half uur wat 300 extra
strafpunten gaf. In totaal zou deze fout ons de das om doen daar wij hiervoor 880 strafpunten
bijgeschreven kregen. Het tijdschema in combinatie met zeer moeilijke kaarten en overvloedige
regen gaf ons niet de mogelijkheid in te lopen, in tegendeel we liepen altijd verder uit. Bij de
lunch zaten we al op 53 minuten. Door deze ganse toestand hadden we juist 3 minuten om te
eten. Fred was min of meer op tijd maar Willem was ook niet te bespeuren.
Na een uiterst snelle lunch van enkele stukjes Frans brood en een collafles in de wagen waren we
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terug op pad voor pijlen kortste route. Het was daarna de bedoeling dat wij op het nieuwe circuit
van Mettet een paar toertjes gingen doen, echter door slechte tijdsregeling van de organisatie
kwam dit te vervallen. Om een idee te geven van de tijdsdruk. Wij hebben het traject gereden
waarin normaal de proef zat die op zich al als ideale tijd 4min 30 sec had en bij de volgende
controle kwamen wij zonder te stoppen of fout te rijden 6 minuten te vroeg aan. Wetende dat
je altijd aan een circuit 10 minuten wachttijd hebt kan je zien hoe strak het was. Na nog wat
grensbenadering en de nodige regen kwamen wij rond de klok van half negen in Luxemburg
aan. Niettegenstaande er ruim een 20 tal auto’s diende te zijn waren er maar een handvol. Na
meer dan 500 km kleine banen, onder tijdsdruk in een autootje met trommeltjes, ruitenwissers
het woord niet waardig en overvloedige regen was het een welgekomen verademing uit te
stappen en een glaasje champagne aangeboden te krijgen. Later zou blijken dat er toch weer
enkele enthousiastelingen “den decor” hadden opgezocht. Gelukkig bleven onze TRkes hiervan
gespaard. De andere hadden geen problemen, enkel hadden wij geen overdrive meer, maar dat
was het minste. OVC min of meer waterdicht ingepakt voor de nacht en naar het hotel aan de
andere kant van Luxemburg stad. Gelukkig rijdt iedereen met navigator want dat was wel handig
om het, moet gezegd zijn, prachtige hotel te vinden. Wij waren 1 plaats gezakt, echter het gat was
wel 1400 punten of eigenlijk onoverbrugbaar. Gelukkig was Willem met Kurt zo goed dat zij nu
op de 4de plaats stonden en ook Fred een plaatsje vooruit gegaan was.
De avond wat verbroederd met de man die voor alle toelatingen zorgt en de rally al bijna de
ganse tijd mee gevolgd heeft. Die avond kwam ook de beslissing van de wedstrijdleider dat de
dag nadien de ganse voormiddag geannuleerd werd. Wij begrijpen best dat door de tijdsdruk
, zeer zwaar parcours en slecht weer er meerdere equipes hun beklag zijn gaan doen en de
wedstrijdleiding die dan iets moet doen, echter dit was al te drastisch. Mogelijks het mooiste deel
van de route werd gewoon volledig geschrapt. Vrije voormiddag tot aan de lunch. De kaft van het
routeboek was dan de kaart. Dit kan echt niet en doet
geen goed aan de reputatie van een rally. Een tweede
keer bezwijkt de wedstrijdleiding onder druk van de
deelnemers. Wij hebben ongeveer de helft gereden en
moet zeggen een prachtig parkoer. Bovendien nog goed
haalbaar binnen de vooropgestelde tijden en prachtige
wegen. De lunch kwam eigenlijk door het latere ontbijt
wat snel maar was goed. De tijd die we nog over hadden
werd gebruikt om team foto’s te maken voor onze
clubbladen.
De namiddag werd het mooi weer, maar wij bleven toch
maar volhouden gesloten te rijden, wat achteraf gezien
helemaal niet verkeerd was daar de meesten een keer
of vijf dakje op, dakje af speelden. Heel de namiddag
was het pijlen kortste route door een zeer mooie streek, die echter voor een groot stuk als bekend
terrein kon beschouwd worden vanwege voorgaande rallies. Andere uitzetter betekende ook
andere manier van kaartinterpretatie en dit was meer het vertrouwde rond pleintje rijden en
dergelijke truckjes meer. Allemaal Michelin kaarten 1/100.000ste met het nodige gomwerk maar
Dave kon niet van de wijs gebracht worden. ’S avonds bleek dat wij al behoorlijk ingelopen
waren. We hadden er 400 punten afgekregen en Willem stond maar 100 puntjes of 1 controle van
de 3de. Fred was ook weer 1 plaatse vooruit. Het zag er dus allemaal veel belovend uit voor de
laatste dag. Nog even paniek want juist geparkeerd in hotel Vaalsbroek bleek dat er een spoor van
olie aan het rechterachterwiel van OVC zat. Wiel eraf en bleek dat die verdomde achteras weeral
al eens problemen gaf. De dichting had het begeven en de olie liep door de as tot aan het wiel om
er zo uit te komen. Mekanieker Hans even getelefoneerd voor assistentie daar wij niet goed wisten

2de in categorie 			
Willem en Kurt 						
		
grepen juist naast de algemene prijs met hun 4de plaats
21ste 					
Fred en Peter
2de team
TR Team 		
Willem en Kurt, Fred en Peter, ikzelf en Dave
In elk geval stond onze tafel meer dan vol met al de haringen, bekers en bloemen, maar geen klokkie
dit jaar. Daar gaan we nog eens voor terug.
Het diner was in Kurhaushotel en is buiten een prachtig kader ook nog eens voortreffelijk van eten.
Samengevat kunnen we zeggen dat de TR’s zich zeer goed gehouden hebben en wij ondanks enkele
minpunten een prachtige 4-daagse beleefd hebben door een Nederlandse rally bijna volledig op
Belgisch grondgebied te rijden.
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of we hier mee door konden of niet. Hij zou zaterdagmorgen om 6.00
uur er zijn om nodige tijdelijk te herstellen. Vermits onze dames naar
de aankomst kwamen lieten we die alvast de trailer meebrengen uit
voorzorg. Ludy was natuurlijk chauffeur van dienst om met de jeep
en aanhanger of 12 m lengte door het centrum van Scheveningen te
gaan rijden. De maaltijd was voortreffelijk en dit keer gelukkig geen
aankondiging van schrapping van delen van de route.
Zondagmorgen bleek de achteras van OVC minder problemen te geven
dan gevreesd en wij zouden het vermoedelijk wel halen. Speciale
bussen met pontolie mee als reserve met een darmpje om te vullen
mocht het nodig zijn. Bijgevolg eerste kilometers niet op volle kracht
maar na een 10 tal km terug er tegen aan. In Voeren mochten wij weer
prachtige wegen berijden op kaart onder stramien van pijlen kortste
route om in Arendonk te stoppen aan het Glosso circuit waar weer
een proefje was. Diegene die eens echt wilden spelen konden hier echt wel hun gangen gaan wat
wel resulteerde in een wat zwaardere auto door al de
modder maar fun was er zeker. Er was een extra 20
minuten voorzien om die platte broodjes te eten. Voor
ons het moment om de achteras te controleren die
goed tijdelijk hersteld bleek te zijn daar er geen drupje
olie meer uitkwam.
De namiddag was nog maar een kort stukje dat
volledig op Belgische bodem gereden werd. In Meer
de snelweg op richting Breda om bij Chez Heeren
Jansen (ja, als je 1 woordje Frans kent moet je dat
toch gebruiken) een broodje kroket met een glaasje
melk te nuttigen. Moet zeggen was een goede kroket.
Verder nog verbindingsetappe tot in Scheveningen.
Aangekomen ging het fout want Willem werd niet
opzij gezet wat meende dat hij de 3de plaats niet had kunnen bemachtigen. Zonde, echt zonde. Voor
ons was het een kwestie van aankomen gezien de 3de ’s morgen bijna 2500 punten achterstand had,
wat onoverbrugbaar was.
De dames stonden ons mooi op te wachten en moe maar toch zeer voldaan mochten wij onder de
finishboog rijden. Het was ondertussen mooi zonnig weer geworden, een hele verandering na dagen
van zoals de Engelsen zo mooi kunnen zeggen : rainy with some heavy showers.
De prijsuitreiking verliep wat minder vlot echter meen wel dat wij samen de meeste prijzen hadden :
2de algemeen 				
ikzelf en Dave
1ste in categorie
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UIteraard van ons uit een dikke proficiat aan Pieter!!
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We hebben toch nogal een internationaal vermaard clubke ondertussen. Uit het verre
Apeldoorn is ons ter ore gekomen dat Pieter Van de Lustgraaf met zijn prachtige Jaguar MK II
3.8Ltr uit 1960 de 2e prijs gewonnen heeft bij de Concours d’Elegance in de tuinen van Paleis
het Loo. Deze prijs won hij in de categorie “Jaguar’s 75th Birthday Saloons & Tourers”.
Deze prestigieuze concours vond plaats op 4 en 5 augustus 2010.
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www.verodesign.net

In 1603 erfde James VI of Scotland de Engelse en Ierse troon, waardoor hij de koningkrijken Engeland, Schotland en Ierland in een ‘Personal Union’. Hierbij bleven de staten
onderling wel onafhankelijk bestaan. In 1606 werd daarvoor een nieuwe vlag voorgesteld.
Hiervoor werden de vlaggen van Engeland (rood kruis op een witte achtergrond, St
George’s Cross) en de vlag van Schotland (een wit diagonaal kruis op een blauwe achtergrond, St Andrew’s Cross) samengevoegd tot de eerste Union Flag.
Deze eerste Union Flag werd in het begin enkel gebruikt op zee voor civiele en militaire schepen. De landtroepen beleven hun respectievelijke vlaggen gebruiken.In 1634
beperkte King Charles I het gebruik zelfs tot enkel de koninklijke schepen. Pas na de ‘Acts
of Union’ in 1707 werd de vlag het officiële symbool van ‘The Kingdom of Great Britain’
zoals het vanaf dan genoemd werd. De vlag werd vanaf dan ook door de landtroepen
gebruikt.
In de loop der jaren zijn er nog een aantal (kleur) varianten geweest van de originele Union Flag, maar dat zou ons nu te ver leiden.
Sinds 1801 is de 2e (en tot op heden gebruikte) Union Flag in gebruik. Na de ‘Act of Union’
in 1800, welke het koninkrijk Ireland en het koninkrijk Great Britain verrenigde, ontstond
het huidige Groot Brittannië. Hiervoor werd het Ierse diagonale rode kruis (St Patrick’s
Cross) aan de vlag toegevoegd. Het rode kruis werd op zo’n manier ingevoegd in het
bestaande ontwerp dat er vanaf dan wel degelijk een linker en rechter zijde (of boven en
onderzijde) aan de vlag ontstond. Het witte St Andrew’s Cross volgt nl het rode St Patrick’s
Cross met de wijzers van de klok.
Zoals jullie dus uit de geschiedenisles van meester Steven hebben kunnen opsteken is de
Union Flag of Union Jack samengesteld uit de verschillende vlaggen van de landdelen.
Vermits Wales al sinds 1282 (ver voor het ontstaan van de 1e Union Flag) bij Engeland
geannexeerd werd vinden we de kleuren hiervan niet terug in de uiteindelijke vlag.
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Op de Oldtimerbeurs te Antwerpen is onze club opgemerkt door een Engels tijdschrift en
zij hadden blijkbaar toch enkele bedenkingen bij onze stand en voorkomen. De meeste
opmerkingen waren niet echt gegrond (een man in Schots kostuum bij The English Drivers Guild vonden zij niet gepast, maar wij staan voor alles wat Brits is, dus daar horen de
Schotten tot heden volgens mij ook bij), maar 1 van die bedenkingen was inderdaad terecht en heeft mij ertoe aangezet eens wat meer onderzoek te verrichten. Zij beweerden nl
dat wij erin geslaagd waren onze vlag ondersteboven te hangen.
Zoals velen onder ons was ik mij niet bewust dat er aan een Britse vlag een boven, onder,
linkse en rechtse zijde is. Ik heb dus even het wereldwijde web op zijn kop gezet om de
waarheid te achterhalen en zal ze nu dus even met u trachten te delen. We zullen eerst
even beginnen met wat geschiedenis lessen...
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Voor de puristen heb ik zelfs de officiële layout van de vlag op de kop kunnen tikken (nu ik weet
dat er een boven en onderkant is aan een Union Flag kan ik ze eindelijk op de kop tikken, daarvoor wist ik niet wat de kop was om op te tikken, maar dat even geheel terzijde...)

Union Jack
Vermits de vlag dus geen perfecte symmetrie bevat is er dus wel degelijk een juiste en foute
wijze om de vlag te gebruiken en dit ten gevolge van het uit center plaatsen van St Patrick’s
Cross wat officiëel ‘the counterchange of saltires’ genoemd wordt. Om de vlag juist te gebruiken dient het grote witte deel van St Andrew boven het rood van St Patrick te zitten aan
de mastkant. De vlag ondersteboven gebruiken wordt algemeen aanzien als een noodsignaal.
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Met dit in het achterhoofd heb ik even naar onze logo’s gekeken en inderdaad, de opmerkingen van het Britse tijdschrift zijn gegrond. Wij hebben dus in al onze logo’s de vlag
ondersteboven staan (of achtersteboven, hoe je het ook maar wil noemen), vermits de mast
aan de rechtse kant van de vlag staat en niet zoals de vlag altijd afgebeeld wordt met de
mast aan de linkerzijde. In deze uitgave (en op een hoop van ons drukwerk totdat het aan
vervanging toe is vrees ik) heb ik de logo’s speciaal fout laten staan in het boekje, maar die
van de cover is wel aangepast voor de ‘buitenwereld’, zodat iedereen even kan checken
wat er effectief fout is met het logo. De nieuwe logo’s zijn ondertussen reeds aangepast
en wordt voor de volledigheid ook even hieronder afgebeeld. Vermits onze logo’s her en
der verspreid liggen en gebruikt worden en nog op talloos drukwerk staat dat nog steeds
in gebruik is, zal het dus ook geen wonder zijn dat deze fout nog jaren doorheen de logo’s
zal teruggevonden kunnen worden. Ik zal echter mijn best doen vanaf nu de juiste vlag te
gebruiken (met de nadruk op ‘mijn best’...)
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Dat het niet altijd duidelijk is en dat er wel meer fouten tegen gemaakt worden blijkt uit
het volgende. Op 3 februari 2009 heeft de Britse regering zelfs de vlag ondersteboven
gehangen bij het ondertekenen van een handelsovereenkomst met de Chinese premier
Wen Jiabao. Als zij het zelfs al niet altijd weten, hoe kan een klein clubke uit België het dan
weten...
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Wij zijn gespecialiseerd
in de verkoop, wisselstukken
en onderhoud van
Britse oldtimers
Sint-Lenaartseweg 52 - 2320 Hoogstraten
Tel 03/314.60.69 - Fax 03/314.29.33
GSM 0495/51.75.55
Website : www.bbc-cars.be
E-mail : info@bbc-cars.be
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Polissen op maat door een liefhebber voor de liefhebber
voor oldtimers
volledige omnium zonder afschrijving
onbeperkt gebruik
alle verzekeringen
totaaloplossingen
maatwerk volgens uw specifieke behoeften
Ploegsebaan 37
2930 Brasschaat
www.dehert-quirynen.be

Tel. 03 633 23 32
Fax. 03 633 22 23
Email: info@dehert-quirynen.be
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Rubberprofielen
Korting van 20 % voor TEDG-leden

Hermano junior
Tr a i t e u r - V i s h a n d e l
Stanny Jacobs
Theo Verellenlaan 27 - 2990 Gooreind
hermano-jr@skynet.be
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Leliestraat 16 bus 1 - 9472 Denderleeuw
Tel Rene 0475.67.08.24 FAX 053.67.19.88
oldtimer.carauto@skynet.be
Tel Benny 0475.66.61.03 FAX 093.82.00.40
b.c.carauto@skynet.be
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Pascal heeft het hem toch maar weer eens geflikt. Al voor de 3e maal is hij erin geslaagd
een meer dan geslaagde uitstap naar Engeland ineen te boxen. Uiteraard mogen we niet
vergeten te vermelden dat hij ‘hier en daar’ wel wat hulp heeft gehad van Peter, Eric en
Alain, maar je moet het toch maar doen.
Op weg naar Engeland hebben wij nog een klein ‘mankementje’ gehad aan de wagen
(een ‘klein’ botsingeske met onzen Healey, kwestie van Eric Rönne en Pascal toch wat
werk te geven in deze tijden van crisis hé) waardoor we genoodzaakt waren de weg verder te zetten met onze andere ‘Engelse Classic’, nl de Mercedes SLK, wat gezien de laatste
weerberichten al bij al toch nog niet zo slecht bleek te zijn. Ons dak ging immers met
een druk op de knop in 17 seconden dicht (vraag maar aan Eric de Wever :)) terwijl de
anderen druk in de weer waren met de soft-tops of gewoon maar verder reden vermits
ze toch al nat waren.
Ik denk niet dat het de bedoeling kan zijn dat ik hier een chronologisch verslag van de
trip ga neerschrijven, dus beperk ik mij even tot de meest memorabele dingen die mij
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Over Rood ondergoed en ‘Torekes bouwe’...

bijgeble-ven zijn (en waarschijnlijk nog even zullen
bijblijven ook).
Dag 1 begon al prachtig. Voor het avondmaal in het
prachtige Combe House werden we al getrakteerd door
een jarige Peter Verbrugge op een heerlijk glaasje champagne (voor de ‘snellen’ onder ons waren dat 2 glaasjes).
Na het avondmaal werden we nog aangenaam verrast
door een muzikaal duo waardoor de sfeer al niet meer
stuk kon.
Ergens in de loop van dag 1 had een zekere Toon al eens
geopperd ‘dat het wel leuk zou zijn elke dag jarig te zijn’
wat in het verdere verloop van de trip vergaande gevolgen bleek te hebben. Ik denk dat het zowat dag 3 of 4
moet geweest zijn dat er ineens een garçon met een
verjaardagstaartje met bijpassend vuurwerkje de zaal
binnenkwam en het tot grote verbazing van het ‘slach-
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toffer’ voor Toon op
tafel zette. Zowat
elke volgende avond
heeft onze Toon de
nodige felicitaties
(en vuurwerkjes) in
ontvangst kunnen
nemen. Tot zelfs op
de eerstvolgende
praatavond! We veronderstellen dat hij
nu zowat 93 jaar oud
moet zijn...
Ook wordt er blijkbaar wat afgediëet
in ons clubke. Ipv
een uitgebreide
vleesmaaltijd zijn er
blijkbaar snoodaards die liever een gezonde sandwich bestellen (we zullen maar geen namen
noemen zeker). Waar gaat dat toch naartoe? Misschien moeten we volgend jaar dan de BBQ
maar afschaffen en iedereen een stukje fruit voorzien?
Peter Lemmens heeft een nieuwe nationale sport
geïntroduceerd in Engeland, nl : ‘Torekes Bouwe’. We
wachten wel nog steeds op een uitgebreid wedstrijd reglement en een demonstratie tournooi... Blijkbaar heeft hij in Engeland toch minstens 1 Toreke
teveel gebouwd vermits hij na de reis enkele weken
thuis is moeten blijven met een verschot in de rug.
Zo zie je maar, topsport kan slechte invloed hebben
op de volksgezondheid.
Ook reeds voor de 3e maal op rij is Pascal erin
ge-slaagd ons een prachtige Proms-night voor te
schotelen. Dit maal was het iets kleinschaliger dan
de vorige edities, maar zeker zo mooi. We hadden
zelfs ons eigen afgebakende parkeerplaats gekregen achteraan op het terrein (ik heb mijn Mercedes toch maar wijselijk achter een boompje
geparkeerd, kwestie van de andere wagens ook
een beetje aandacht te gunnen ;)). Naar aloude
gewoonte was de volledige Drivers-deligatie in
het wit gekleed. Dankzij enkele volleerde stylisten
onder ons hebben we nu ook geleerd dat er onder
witte kledij best rode lingerie gedragen wordt,
kwestie van het niet te laten doorschijnen hé.
Ons Annemie heeft op die Proms-night ook maar
ineens het aloude raadseltje van de Schotten en
het al dan niet dragen van onderbroeken onder de
Kilts uit de doeken gedaan. Ze blijken er dus echt
niets onder te dragen.
Een weekend Engeland zonder pannes zou geen echt weekend zijn moet Eric Ronne
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gedacht hebben. Hij is aan het weekend begonnen met een MG C die zo goed als geen
testkilometers afgelegd had (‘die doen we wel
in Engeland’). Op de weg naar Duinkerke
bleek al dat er iets niet echt snor zat met
de ontsteking en de koeling. Gevolg ->
regelmatig even stoppen om wat een den
Delco te draaien en om de motor te laten
afkoelen. Tegen dat we in Stonehenge
waren was het ontstekingsprobleem al
zo goed als opgelost en daarmee ook het
koelingsprobleem. Nu bleek enkel nog
dat er bij het bergop rijden ‘een beetje’
vermogenverlies was (bij momenten konden
zelfs voetgangers hem al inhalen). Er werd dan
maar een nieuw naftpompje geïnstalleerd. Dat
hielp al wel iets, maar op den duur zagen we
toch Annemie in de wagen zitten met een benzineblik tussen de benen. Er was dus blijkbaar
ook nog iets mis met de leidingen... Vermits er geen plaats/tijd/goesting was om de nieuwe
leiding deftig weg te werken werd er dan maar geopteerd om ze over de auto naar voren te
laten lopen.
Ons uitstapje naar Falmouth is ook voor de plaatselijke bevolking niet ongemerkt verlopen.
Eerst en vooral was er een uitstapje (uitvaartje?)
met een zodiac voorzien wat door enkele van
onze Drivers prompt werd omgevormd naar een
karaoke-wedstrijdje. Op den duur zat zelfs de
volledige ‘crew’ achterstevoren op de zitjes van
de zodiac...
Op de weg terug naar Redruth hebben we
ook nog even kennis kunnen maken met de in
Engeland zo gekende klantvriendelijk van de
buschaufeurs. Die van ons wou toch maar even
duidelijk laten merken wie het nu eigenlijk voor
het zeggen heeft op zijn bus...
Doorheen de hele trip werd er ook intens
zeepjes verzameld door iedereen voor het Afrika
project van Pascal. Op de laatste dag werd er dan ook een gulle zeepbijdrage geleverd door
iedereen van ons. Hopelijk kunnen we daarmee ook ons steentje bijdragen. Iedereen vond
dit blijkbaar zo een fantastisch initiatief van Pascal waardoor er ook al spontaan voorgesteld
werd om na de eindafrekening van de overschot van de reis een deel af te staan voor dit
project.
Er gaan zelfs al stemmen op om volgend jaar een rit te organiseren waarvan de opbrengsten
naar het Africa Project van Pascal zouden gaan. Mijn steun hebben ze hier alvast voor.
Buiten al deze memorabele momenten mogen we uiteraard ook niet vergeten te vermelden
dat de ritten op zich ook stuk voor stuk prachtig waren en de hotels eigenlijk allemaal wel
de moeite. Ze straalden elks wel hun eigen typische charme uit.
De planningen voor binnen 2 jaar zijn al volop gaande en het zou dan een tripje Schotland
worden. Ik zie nog wel met welke wagen ik kan deelnemen, maar zal zeker van de partij zijn.
Steven
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Autoglas Hugo NV
Leveren, plaatsen en herstellen van autoruiten

Nu ook tinten van autoruiten
Putstraat 2A - 2840 Rumst
tel 03/844.38.80 - gsm 0475/79.83.04
BTW 479 145 752
hugo.m3@skynet.be
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Triumph
Oil Change
TRIUMPH Oil change – BOTH methods

1) Drive Triumph to auto parts store to get oil thoroughly heated . Purchase oil ,
oil absorbent pellets ( you wont need them , but just in case … ) , hand cleaner
and a scented tree. Drive home briskly .
2) Back at home you discover that your used oil container is already full , so
instead of taking it to the Waste Disposal Depot to recycle, you dump the
contents in a hole in the back yard.
3) Open a beer and drink it . Relax .
4) Spend 20 minutes looking for hydraulic trolley jack .
5) Find hydraulic trolley jack under kid’s pedal car.
6) Swear at kid , send him and his damn pedal car to play in Park .
7) In exasperation , open another beer and drink it. …and Relax .
8) Jack up your Triumph .
9) Remove engine cover .
10) Place drain pan under engine.
11) Look for 19mm drain-plug spanner. Remember you saw it in kids pedal car !
Damn !
12) Give up and grab Vice-grips ..
13) Unscrew freshly-chewed drain plug.
14) Drop drain plug in pan of hot oil .
15) Forgetting that oil is still hot , dip hand into pan and burn fingers .
16) Withdraw hand speedily and shake vigourously , splattering car , garage
walls and wife’s washing .
17) Phone Interflora flower shop for peace offering to wife .
18) Clean up mess.
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1) Drive Triumph to local Service Station when the mileage reaches 1000 miles
since last oil change.
2) Drink a cup of coffee or read through magazine.
3) 15 minutes later, write a cheque and leave with a properly maintained
vehicle.
Money spent:
Oil Change £ 15.00
       Coffee £   0.50
          Total £ 15.50 .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Oil Change instructions for Men:
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Oil Change Instructions for Women:
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19) Have another beer while watching last drops of oil finish draining.
20) Pal shows up ; finish case of beer with him. Finish oil change tomorrow.
21) Next day, drag pan full of cold old oil out from underneath car.
22) Throw oil absorbent pellets onto oil scattered during step 16 ! ( Weren’t you clever
to get them - give yourself a beer . No beer left . Damn ! )
23) Dump used oil in same hole in backyard as before and cover with soil .
24) Thirsty work digging , so need for beer now urgent .
25) Walk to corner shop ; buy fresh beer. Drink three beers while walking home .
26) Remove Triumph dipstick and drop in grit under car .
27) Pour first quart of fresh oil into engine.
28) Remember drain plug from step 14.
29) Rush to rescue drain plug from drain pan of used oil .
30) Find empty drain pan . Then remember that the used oil is buried in a hole in the
back yard, along with drain plug.
31) Fume ! Gulp beer.
32) Re-excavate hole in back yard and sift for drain plug.
33) Find drain plug , return to Triumph. Discover that first quart of fresh oil is now
spreading across the garage floor.
34) Cry . Drink beer.
35) Slip with Vicegrips while tightening chewed-up drain plug and remove skin from
several knuckles on chassis .
36) Bang head on floorpan in reaction to step 35.
37) Commence swearing and bleeding simultaneously .
38) Throw vicegrips at wall .
39) Swear for additional 10 minutes because molegrips hit Miss December (1992) in
the left boob and tear favourite calendar .
40) Beer. Essential .
41) Clean up hands and forehead . Apply Elastoplast and bandage as necessary to
stop blood flow. Apply Scotchtape to Miss December (1992) .
42) Beer.
43) Not Enough . More Beer. Then some more beer until pain subsides .
44) Return to Triumph . Slurp five pints of fresh oil in general direction of oil filler tube
.
45) Another Beer. For medical purposes only .
46) Hic ! Lower car from hydraulic trolley jack.
47) Accidentally topple hydraulic trolley jack and poke it through Triumph floor panel .
48) Fume . Swear . More beer needed . Much more !
49) Extract hydraulic trolley jack from Triumph floor panel and push car back to apply
more oil absorbent pellets to fresh oil spilled during step 44. ( Weren’t you clever to get
them - yes you were - give yourself another beer . Cheers ! )
50) Notice missing dipstick . Discover you ran over it when you pushed the car back .
51) Wipe oily , gritty dipstick on shirt sleeve . Almost straighten it . Cross-thread it into
oil filler tube .
52) Realise that shirt was recent birthday present from Wife . Burn shirt . Make mental
note to buy identical replacement .

Oil Change

Total    £ 2,379.50
But, By Heck, you know the job was done right!
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Money spent:
Oil, oil absorbent pellets, hand cleaner and a scented tree £ 25.00
Beer £ 45.00
Interflora £15
New Hydraulic trolley jack £ 30.00
Elastoplasts , bandages £ 5.50
Professional repair to Triumph Floor £ 120.00
New shirt £ 15.00
Repair / repaint engine cover £ 45.00
Bail £ 1500.00
Drink / Drive fine £ 500.00
Taxi Home £ 7.00
Taxi next day £ 7.00
Impound release fee £75.00
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53) ( Burrrp ! ) More Beer. That’s better !
54) Go for Test Drive , run over engine cover leaving garage .
55) Get pulled over by Police . Arrested for driving under the influence.
56) Car gets impounded.
57) Make bail.
58) Taxi Home
59) Retrieve car from impound yard next day.

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Peters beruchte nachtrit

November 2010
- 2 november

Praatavond (Den Horst, Schoten)

December 2010
- 7 december
- 26 december

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Kerststallentocht met Eric De Wever

Januari 2011
- 4 januari		

Praatavond (Den Horst, Schoten)

Februari 2011
- 1 februari		
- 19 februari		

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Driver’s Dinner (Hermano Jr is reeds geboekt, Yummie!)

Maart 2011
- 1 maart		

Praatavond (Den Horst, Schoten)
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April 2011
- 5 april		

Praatavond (Den Horst, Schoten)

Mei 2011
- 3 mei		

Praatavond (Den Horst, Schoten)

Juni 2011
- 7 juni		
- 24 tot 27 juni

Praatavond (Den Horst, Schoten)
1ste International Classic

Juli 2011
- 5 juli		

Praatavond (Den Horst, Schoten)

Augustus 2011
- 2 augustus		

Praatavond (Den Horst, Schoten)

September 2011
- 6 september

Praatavond (Den Horst, Schoten)

Oktober 2011
- 4 oktober		

Praatavond (Den Horst, Schoten)

November 2011
- 1 november

Praatavond (Den Horst, Schoten)

December 2011
- 6 december

Praatavond (Den Horst, Schoten)
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Oktober 2010
- 5 oktober		
- 9 oktober		
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The English Drivers Guild wishes to thank Piet Cassimon
for the free beverages on the club stand in Antwerp

Brouwerij Cassimon nv
Noordeind 15
B-2920 Kalmthout
Tel 03 666 81 47
Fax 03 666 22 30
Website www.cobeli.be
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Fiat Tipo 1400
Te Koop : Fiat Tipo 1400, blauw, bouwjaar 1991
113000 echte Km
In goede staat mechanisch en carrosserie
Controle OK
Rijdt alle dagen
->Ideaal voor tweede wagen of leerwagen
Vraagprijs : 499.00 €
Inlichtingen : Carl (03/889.26.58 of 0486/607.447)

Rolls Royce Silver Cloud 3
Te Koop : Rolls Royce Silver Cloud 3, Bouwjaar 1965
36000 miles
2de eigenaar
Perfecte staat
Inlichtingen : fernandbourgeois@telenet.be

Latest
News
Drivers Latest News
440
441
442
443
444
445
447
448
449
450
451
452

Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG - mitglieder.
We do hope you will spend a prosperous time with us.

Hodister Joris			
Costermans Crist		
Fontana Kristof		
Adriaens Steven		
Murrath Guy			
Van Geyte Cesar		
Lescrinier Jan			
Lieckens Patrick		
Van Bergen Frank		
Gys Stef			
De Bell JP			
Van de Vijver Guido		

Lotus Elan; Triumph TR4 (1962)
Moris Minor (1969)
Triumph TR6 (1973)
MG B (1979)
Rover P3 (1947)
Rover TC (1971)
Morgan 4X4 (1983)
Triumph Herald (1968)
MG B (1967)
MG B (1963)
MG B (1973)
Triumph TR3A (1958)

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

Terwijl u dit boekje leest zijn Pascal en Alain in de “Gran Premio Nuvolari 2010” ingeschreven, een bekende Italiaanse rally van een duizendtal km tussen Mantova Pisa en Rimini
voor oldtimers. Deze wordt gereden op 17, 18 en 19 september. Meer info kan u vinden op
www.gpnuvolari.it
Pascal heeft de nodige ervaring dat weten we, maar Alain als navigator .... dat is andere
koek. Of ze ook hebben uitgereden, en hoe, verneemt u in de volgende uitgave.

Aankondigingen

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

Sponsoring

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