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Woordje van de voorzitter
Dag vrienden,
eindelijk, de winter is bijna gepasseerd en morgen begint de lente.
Aan de temperatuur is het nog niet te voelen, maar alle tekens wijzen erop: de dagen worden langer, de
vogels hoor je 's morgens fluiten en hier en daar op Vlaamse wegen kom je reeds een oldtimer tegen.
Maar vooral begint het weer te kriebelen om je wagentje terug van stal te halen en om samen van de
eerste zonnestralen te genieten.
Afgelopen maanden is het rustig geweest, maar onze club heeft niet stilgezeten. Zo hadden we in
februari de Drivers Dinner en in maart het Antwerp Classic Salon waar onze club een mooie tweede prijs
wist te veroveren met haar stand.
Traditioneel was het een héél leuk weekend en graag wil ik bij deze iedereen bedanken , zowel zij die zich
erg hebben ingespannen om de beurs weer te laten slagen, maar ook diegenen die onze stand bezocht
hebben. Dank je wel!!
En wanneer je dit boekje in handen krijgt zijn de twee eerste ritten alweer achter de rug : de Hollandtour
door Ron en dan ook nog de Paasmaandagrit van Benny en Kamiel.
Als ik het zo zie, belooft het weer een mooi voorjaar te worden.

Tot op één van de ritten!

Eric
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Techniek
In de vorige editie van Drivers News brachten we het eerste in een reeks van 6 interessante artikels over
het onderhoud van een MG die een tijdje geleden verscheen in MG-Nieuws, het clubblad van de MG Car
Club Holland.
Aangezien heel wat Engelse auto's van die periode qua techniek vaak sterke gelijkenissen vertonen vond
Eric, onze voorzitter, dat deze reeks artikels met tips en tricks misschien voor heel wat leden van onze
club interessant en leerrijk zou kunnen zijn.
Hij heeft contact opgenomen met de redactie van MG-Nieuws en de vraag gesteld of wij deze artikels
mochten publiceren in Drivers News, en dat vonden onze sympathieke Noorderburen én collega
oldtimerliefhebbers geen enkel probleem en prompt bezorgden ze de reeks artikels met bijhorende
foto's aan onze redactie !!
Op de volgende pagina's leest u het derde artikel uit de reeks.
In naam van TEDG en al haar leden willen we de MG Car Club Holland, en in het bijzonder Bert Ewalds
(schrijver + foto's), bedanken voor het delen van deze info en kennis.
Merci Bert !!
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CO
VERSTO
RY
Zoals jullie allemaal weten stond op onze stand tijdens het 41ste Antwerp Classic Salon een prachtige
Lagonda. In 2017 nam deze magnifieke wagen deel aan de Mille Miglia. Eén van de piloten, Rob
Brouwer, schreef een artikel over deze legendarische race.

The most beautiful road race in the world
De ?Mille Miglia?, of te wel de ?Duizend Mijlen?, is in de
wereld van de klassiekers en oldtimers inmiddels
verheven tot een ware cult. Sinds de organisatie een
aantal jaren geleden in andere handen is overgegaan,
worden er fortuinen uitgegeven aan auto?s die aan deze
rally mogen deelnemen. Ten eerste is het aantal
inschrijvingen beperkt en ten tweede , als je als
klassieker liefhebber denkt met elke willekeurige auto te
kunnen meedoen, dan maakt men een ernstige
denkfout. Alleen auto?s die aan de ?echte? Mille Miglia
hebben deelgenomen , mogen worden ingeschreven. En dan bepaalt de organisatie wie er daadwerkelijk
mee mag doen. Dus, als je net een pak geld hebt neergelegd voor een oldtimer of klassieker die op de
MM lijst staat, kan de teleurstelling toch nog groot zijn omdat er nog een aantal auto?s van hetzelfde type
zijn aangemeld. De organisatie maakt dan een keuze en valt er iemand ongetwijfeld buiten de boot.
De echte Mille Miglia Historic Race werd voor het eerst verreden in 1927 en werd geboren uit een vette
ruzie tussen de automobielclub van Brescia en Monza. De Italiaanse Grand Prix werd tot dan toe
georganiseerd door Brescia, maar in 1927 verhuisde deze race naar Monza. Daar waren de heren in
Brescia niet blij mee en als alternatief werd de eerste Mille Miglia geboren. De naam ?Mille Miglia?
ontstond eigenlijk per toeval. De uitgestippelde route over de openbare weg van Brescia naar Rome en
terug, telde ongeveer 1600 kilometers, 1000 mijlen dus en de naam ?Mille Miglia? was geboren. De race
was bedoeld voor standaard productie auto?s en gaf de autofabrikanten de gelegenheid hun auto?s aan
het publiek te tonen. Eigenlijk een marketing instrument om de verkoop te stimuleren.
Aan de eerste race deden 77 auto?s mee, allen van Italiaanse afkomst en
het inschrijvingsgeld bedroeg 1 Lira. De eerste Mille Miglia werd
gewonnen door Giuseppe Morandi in een OM (Officina Mechanica) in 21
uur en 5 minuten. De gemiddelde snelheid bedroeg 78 kilometer per
uur. Van 1927 tot 1940 werden er 13 Mille Miglia?s gereden in deze
vorm. In 1939 verbood Mussolini na een ernstig ongeluk met de Lancia
Aprillia van Bruzo/Mignanego, waarbij tien toeschouwers, waaronder
zeven schoolkinderen, om het leven kwamen, het evenement. In 1940 werd eerst de ?African Mille Miglia?
gereden, een afstand van 1500 kilometer tussen Tobruk en Tripoli. Na lang aandringen ging Mussolini
echter toch door de knieën en gaf toestemming later in het jaar dat er werd geraced tussen Brescia ?
Cremona ? Mantua, 9 rondjes van 165 kilometer, totale lengte van 1485 kilometer.
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Van 1947 tot 1958 werd de Mille Miglia in een iets andere vorm verreden. Bekende namen zoals Juan
Manuel Fangio, Peter Collins en Wolfgang Von Trips hebben aan deze wedstrijden meegedaan. De meest
bekende race is waarschijnlijk de race
van 1955, toen Sterling Moss en Peter
Jenkinson de race wonnen in een
Mercedes 300 SLR, de bekende
?Nummer 722? auto, afgeleid van een
Formule 1 Mercedes uit hetzelfde
jaar. De gemiddelde snelheid
bedroeg 157,65 kilometer per uur, de
snelste tijd ooit gereden. Heel
bijzonder ook, omdat Peter Jenkinson
als co-driver, in tegenstelling tot zijn
Italiaanse collega?s, de route eerst
moest verkennen en de route met de aanwijzingen voor Stirling Moss op ellenlange stukken papier moest
schrijven om vervolgens met simpele handgebaren de route aan Stirling Moss door te geven.
Ook deze race werd in 1957 gestopt na een paar
ernstige ongelukken met dodelijke afloop in
Guidizzollo en Brescia. In Guidizzolo boorde
Alfonso de Portago en Edmund Gurner Nelson zich
na een klapband in het publiek. De beide heren en
tien toeschouwers overleefden de crash niet. In
1958, 1959 en 1961 werd de Mille Miglia nog wel
verreden maar meer als een rally evenement. Na
1961 werd ook dit evenement gestopt. Pas in 1977
werd er weer een ?Mille Miglia Storica?
georganiseerd voor auto?s gebouwd voor 1957. De
Mille Miglia in zijn huidige vorm werd voor het
eerst georganiseerd in 1982 als road/rally
evenement en is specifiek bedoeld voor auto?s
gebouwd van 1927 to 1957 en die als merk en type
meegedaan hebben aan de oorspronkelijke Mille
Milglia. Het hoeft dus niet de exacte auto te zijn die
ooit heeft meegedaan, maar moet wel van
hetzelfde type zijn. Nu is dit evenement niet te
vergelijken met de oorspronkelijke Mille Miglia,
waar met het mes op tafel werd gestreden voor de
overwinning. Een dergelijk evenement met
gebruikmaking van de normale wegen zou in deze
tijd ook niet meer kunnen. De huidige Mille Miglia
telt ongeveer 400 deelnemende auto?s en is met
een inschrijfgeld van meer dan 6.000,- euro, een
rally voor de dikke portemonnee, maar dan krijg je
er wel een Chopard horloge voor het gereduceerde
tarief van 4.000,- euro ?gratis? bij. Aan de auto hoeft het niet te liggen, ook een Fiat Topolino mag
meedoen en de kosten daarvan zijn te overzien.

12

www.tedg.be // DriversNews 109

De mooiste dagen zijn de dagen voorafgaand aan de
rally in Brescia. Overal, op elke hoek van de straat en
plein staan de deelnemende auto?s geparkeerd. Echt
een prachtig schouwspel, niet alleen de auto?s, maar
ook de bijbehorende equipes en hulptroepen. De hele
stad ademt Mille Miglia en het lijkt of elke
deelnemende equipe wordt verheven tot een kopie
van Moss en Jenkinson. De rit zelf, van Brescia naar
Rome en via een andere route weer terug van Rome
naar Brescia, vereist geen specifieke kaartlees
kwaliteiten. Gewoon rijden waar de haag van dol
enthousiaste toeschouwers staat. Staat er geen mens,
dan ben je waarschijnlijk verkeerd gereden. De dorpen
en steden waar de karavaan doorheen moet staan
volgepakt met mensen die vooral niets willen missen.
Verkeersregels zijn er niet. Stoplichten die op rood
staan worden genegeerd, die kleur betekent tijdens de
Mille Miglia voor de deelnemers dus ook gewoon
doorrijden. Meestal gaat het niet echt hard, deelnemers
met een tikje gezond verstand houden zich enigszins in,
maar toch moet je niet opkijken van een gecrashte
klassieker of oldtimer. De equipes worden in een stad
of dorp vaak vanuit het spreekgestoelte toegesproken
door de burgemeester en er worden er in ruime mate
worsten, drank, fruit en koekjes uit de regio uitgereikt.
Vooroorlogse auto?s, zoals bijvoorbeeld de Lagonda starten als eerste, de jongste auto?s als laatste. Dus
kan het gebeuren dat er plotseling een luid gebrul klinkt. Voorafgegaan door de Italiaanse politie
verschijnt bijvoorbeeld de Mercedes 300 SLR van weleer in al zijn glorie, vaak bereden door een bekende
coureur. De tegemoetkomende rijstrook wordt benut voor het laten passeren van dit kanon. De agent op
de motorfiets wijst het tegemoetkomende verkeer met een simpele handbeweging om zo snel mogelijk
de berm op te zoeken. Het is aan te raden dit dan ook gelijk te doen want de 300 SLR gaat gewoon
keihard door. Een aantal equipes maken van de gelegenheid gebruik om aan te haken aan de stoet en
eveneens op de linker rijstrook het spul voorbij te scheuren. Een beetje ondeugend en misschien niet zo
verstandig, maar wel ontzetten gaaf!
Dit is echt de Mille Miglia,

?Th e m ost beau t if u l r oad r ace in t h e w or ld?.

Rob Brouwer
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De 20 meter test
Ludo Broeckx bezorgde ons onderstaand interessant artikel over het ijken van een snelheidsmeter

Elk snelheidsinstrument heeft een wegdraaigetal, b.v. bij een vroege Triumph TR6 staat boven op de
wijzerplaat SN 6409/08A 1120.
De 6 cijfers geven aan in welk jaar deze gemaakt is en de rechtse 4 cijfers (1120) geven het wegdraaigetal
aan. Met dit getal gaan we ijken.
Bij een Mijlen snelheidsmeter zetten we de testbank op 1120 toeren en dan moet de wijzernaald precies
61 MPH aanwijzen, oftewel 100 KM per uur.
Bij een kilometer snelheidsmeter zetten we de testbank ook op 1120 toeren en hier moet de wijzernaald
60 km per uur aangeven.
Dit zijn de standaardgegevens van een originele auto.
Auto's kunnen ook een afwijking hebben, b.v. een ander differentieel van een ander type auto dat ook
past op uw auto maar met een andere tandwiel verhouding.
Grotere wielen of bandenmaat, enz ... .
Wil men hier het juiste wegdraaigetal voor hebben dan doen we de 20 meter test om de snelheidsmeter
nauwkeurig te kunnen ijken.
Ga als volgt tewerk :

U zet met een meetlint precies 20 meter uit van hart wiel tot hart wiel.
Dan draait u aan de achterkant van de snelheidsmeter de snelheidskabel los.
Monteer op de binnenkabel een paperclip en rol of rij de auto precies de uitgezette 20 meter.
Tel hoeveel omwentelingen de paperclip maakt op de 20 meter. Ook meetellen de 1/4, 1/2 en 3/4
omwentelingen. Doe dit nauwkeurig.
Hier komt een getal uit, b.v. 12 3/4 omwenteling.
Bij een kilometer snelheidsmeter is het wegdraaigetal 12,75 x 50 = 637,5 (640)
Bij een Mijlen snelheidsmeter is het wegdraaigetal 12,75 x 80 = 1020

Men kan dan met een gerust hart zeggen dat de
snelheidsmeter is aangepast op de auto en nu de
juiste snelheid aangeeft.
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Verslag Kerst Cars & Coffee
Op 24 december was het weer zover : de 3de Kerst Kars en Kaffe !!
Vroeg op en om 9.30 waren we daar. Als Tony en Ria er waren
werden de tafels en het tentje opgesteld, al was het maar voor de
wind. Regen was en kwam er ook niet. Gelukkig !! Tegen 10.30 uur
kaas en salami op tafel en dan al maar de eerste fles open. Je moet
er ooit aan beginnen, hé. Dan heeft Steven de pistolekes in 2
gesneden en hebben de vrouwen de vulling op tafel gezet. Peter de
stoel op en dan konden we beginnen eten.
De opkomst was goed. 35 personen en toch wel 25 auto's. Je hoopt
natuurlijk op meer, maar het was wel Kerstmis, hé. Tegen 11.30 uur
was er nog voor iedereen een heerlijk potje homemade rijstpap.
Door Els en Peter zelf gemaakt.
Ondertussen is Steven gestopt
met bloeden. Hij heeft 2 keer
in zijn hand gezaagd, maar
behalve dit geen ongevallen te
melden. Ook niet met het
openen van de flessen. Er was nog 1,5 pistolet over, dus dat viel
mee. Er schoten nog wel 10 potjes rijstpap over. Dat was wel
spijtig, want die was écht lekker !!
Tegen 12.00 uur alles opgekuist, ingepakt en al het afval
weggeworpen. Bedankt Steven ! Ford Transit ingeladen. Mijn
dank aan Tony en Ria voor hun hulp en voor het brengen. 12.15
uur goeiedag tegen de vrienden van Cars & Coffee en dan
wegwezen. Kom ik gelukkig Tony en Ria onderweg nog tegen aan
de spoorwegovergang. Nog een afsluitertje gepakt in "Put 17" en
de ochtend was afgelopen.
Dikke merci aan iedereen die geweest is en een zalige Kerst en
gelukkig 2018.
Peter
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Classic Car Tour Costa del Sol
Dit keer reden we een tour gedeeltelijk langs de Costa del Sol.
Een kustlijn van ongeveer 300 km lang, lopende van
Gibraltar tot Almunecar en strekt zich uit over de drie
provincies van Cadiz, Malaga en Granada. Deze kust
wordt door de bergen beschermd tegen de koude
noordelijke winden en heeft dan ook een mild klimaat,
met subtropische vegetatie als palm-, cipresbomen,
oleanders, hibiscussen en andere kleurrijke planten.
Ook sinaasappel- en olijfbomen groeien hier
veelvuldig.
De stad Malaga, met ca. 570.000 inwoners,de vijfde
grootste stad van Spanje, ligt ongeveer in het midden
van de Costa, en werd reeds in de 7de eeuw gesticht
door de Phoeniciërs.
We zouden om 9.00 u vertrekken, doch dat liep iets anders dan gedacht. Die oude klassieker van 1968
wilde niet zo snel starten als gewoonlijk. Dan na diverse startpogingen en met behulp van de choke
waren we dan eindelijk op weg. Merkte onderweg wel diverse stootbewegingen van de carburateurs,
maar we hielden vaart. Doch het liep niet zoals gewoonlijk.
Het verzamelpunt voor deze tour was Venta
Carlos El Mirador aan de A 7000 ca. 5 km boven
Malaga Oostzijde. Daar aangekomen werd direct
de motorkap geopend voor een inspectie aan de
SU carburateurs. De motor wilde niet stationair
meer draaien. Stelden opnieuw de carburateurs
bij, doch ook dat gaf geen oplossing. Tot dat een
petrolhead van de club zijn hoofd onder de
motorkap stak en constateerde dat de choke nog
steeds in functie stond. Dat werd dan bijgesteld
en zowaar het probleem was opgelost.
Na een ?patufo con bacon? als ontbijt en een
koffie reden we met een 30-tal klassiekers en
young timers in noordelijke richting. Weliswaar
meer young timers dan oldtimers, doch zeker een enkele oldtimer die menigeen wel in zijn garage zou
willen hebben. Om er enkele te noemen:een Rolls Royce van 1975, Aston Martin van 1975, een Triumph
TR 250 van 1968, Morris Minor van 1970. Jaguar XJ van 1970. We gingen noordwaarts met links van ons
het natuurpark Montes de Malaga.
Deze zeer bochtige 2-baansweg met prachtige vergezichten over Malaga bracht ons naar Colmenar. Waar
we voor deze afstand van ca.30 km ruim 50 minuten nodig hadden; kun je raden hoeveel stuurwerk hier
vereist was. Voor Colmenar reden we al op een hoogte van 1.035 meter, kwamen door het centrum om
via Riogordo te stoppen voor een koffiestop in de Venta de Alfarnate , 3 km voor de plaats Alfarnate.
Passeerden daarvoor eerst nog de Sierra de Camorolos aan de zuidzijde waar de hoogste top is gelegen
op 1.435 m boven de zeespiegel.

20

www.tedg.be // DriversNews 109

Hier reden we door een laag hangende bewolking (mist) met windstoten van wel 6 tot 7 beaufort.
Deze Venta de Alfernate dateert van 1691, waar in de
jaren rond 1850 vaak overvallen plaats vonden op
postkoetsen. Nu huisvest het een restaurant plus
tevens een (bandieten)museum, waar eind jaren 1880
bekende bandieten als Bizco del Borge vaak
verbleven. Zelfs Koning Don Alfonso Xlll (1886-1941 )
overnachtte hier.
Na ons bezoek aan deze Venta en museum ging het in
zuidelijke richting bergafwaarts via Periana naar
Vinuela, alwaar we in het Hotel aan het Meer van
Vinuela met het gehele gezelschap van een
uitgebreide lunch genoten, met schitterend
uitzicht over het meer.
Na de lunch was het terug naar huis via Velez
Malaga en dat ging dan weer langs de kust van de
Costa del Sol via Torredel Mar naar de N 340.
Reden deze kustweg in westelijke richting naar
Malaga om volop te genieten van het uitzicht over
zee- en de ondergaande zon. Passeerden aan de
oostzijde van Malaga in de buurt van La Arana de
enige nog in gebruik zijnde industriële
schoorsteen van een cementfabriek, om
vervolgens langs de haven van Malaga en de
Passeo Antonio Machado over de Rio
Guadalhorce uit te komen aan de oostzijde
van Torremolinos. Deze plaats in de jaren ?70
(en ook nu nog) vooral bekend bij de
Nederlanders, toen de Nederlandse
Jazz-pianiste Pia Beck daar (in Churriana)
woonde. Vervolgens reden we via de Parador
de Malaga (Golf) en de Passeo Maritimo
terug naar de N340 nog steeds in westelijke
richting door het centrum van
Benalmádena-Costa, langs Torrequebradaom bij
Torremuelle, omhoog te rijden naar huis. Dit was
dan slechts een kleine 60 km van de totale lengte
van de Costa del Sol.

Pieter van de Lustgraaf.
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Zin in een reisje naar Ierland ... ?
Zoals jullie weten gaan we van donderdag 12 juli tot en met zondag 22 juli met een 15-tal wagens van
onze club op reis door Ierland.
Peter Verbrugge heeft zich ook ingeschreven voor deze trip, maar door omstandigheden kan zijn
echtgenote niet meer mee. Peter is dus nu naarstig op zoek naar een co-driver (M/V) om hem te
vergezellen op deze boeiende trip!
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Peter op het nummer 0478/41 39 01.
Alle kosten worden uiteraard netjes gedeeld.
Fun en avontuur gegarandeerd!!
Grijp uw kans ...

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

Deeln em er aan

Au t eu r

Alleen

M eer der e

M eer daags even t
(alleen )

M eer daags even t
(m eer der e)

25 punten

18 punten pp

40 punten

30 punten pp

Pr aat avon d

Dagr it

M eer daagse t ou r

5 punten

15 punten

25 punten

Ar t ik el Dr iver s New s
5 punten
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Trofee Jan Van der Steen
Op zondag 4 maart werd op de TEDG-stand op het Antwerp Classic Salon naar jaarlijkse gewoonte de
Trofee Jan Van der Steen uitgereikt.
Dit jaar ging de Trofee naar de Armstrong Siddeley Hurricane van Wim Vanherweghen. Uiteraard werd
de schaal, na een kort eerbetoon aan de prachtige Hurricane, overhandigd door onze voorzitter en
werden alle aanwezigen getrakteerd op taart en bubbels.
Voor de gelegenheid stond er zelfs een afbeelding van de prachtige Armstrong Siddeley op de taart !
Proficiat Wim !!
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De Armstrong Siddeley Hurricane van Wim Vanherweghen
Winnaar van de Trofee Jan Van der Steen 2018
De auto is een 1946 (1947) Armstrong Siddeley Hurricane
De auto is voor het eerst geïmporteerd in Zweden door de firma ?Hans Osterman?, een Armstrong
Siddeley dealer in Stockholm, die de auto verkochten aan de eerste eigenaar Carl. P. York op 17/08/1947.
Het is vreemd dat op het eerste inschrijvingsbewijs van zweden (ik heb een kopie in mijn bezit) toch 1946
vermeld staat. Ik heb contact opgenomen met een clublid in Zweden, die dezelfde wagen heeft, en ook
daar wordt 1946 vermeld op het inschrijvingsbewijs. Er werd mij verteld dat dit kan te maken hebben met
het afsluiten van het administratieve jaar dat in Zweden niet op 1 januari maar in de helft van het jaar
viel.
Deze eerste eigenaar Carl. P. York was de CEO/regisseur voor Paramount Pictures voor de regio
Scandinavië. Ik heb telefonisch contact gehad met zijn schoonzoon, John Beaumont (een zeer
extravagante figuur en eigenaar van meerdere Armstrong Siddeley?s), die de wagen na het overlijden van
zijn schoonvader in 1960, terug naar Engeland bracht (New Forrest - Beaulieu). Volgens hem werd de
auto in Zweden gebruikt om filmsterren mee rond te rijden en zou ook Elisabeth Taylor tot de passagiers
behoord hebben. Hij heeft de wagen nog gehouden tot in 1984.
De tweede eigenaar, Philip Crate, hield de wagen tot in 1995. In die periode is de auto gerestaureerd
(opgefrist?) en veranderde de kleur van zwart naar wit. Deze eigenaar heb ik aangeschreven, maar ik
kreeg jammer genoeg geen antwoord.
Op 27/11/1995 ging de auto voor een korte tijd naar Keith Smith, een clublid die ook handelde in
verschillende modellen van AS.
Twee jaar later, op 29/12/1997 ging de auto naar Nederland. Peter Bastiaanse, die al verschillende
Hurricanes onder handen had genomen, heeft de auto helemaal gerestaureerd. Het technische gedeelte
deed hij veelal zelf maar het koetswerk, kap, binnenbekleding e.d. werden uitbesteed.
De auto is sinds september 2016 in ons bezit.
De auto heeft nog steeds de ?matching numbers?.
Door het feit dat de auto werd afgeleverd in Zweden, is de tachometer in km/h.
Kenmerken:
Cilinderinhoud: 1991 cc (16HP)
Latere modellen hebben een cilinderinhoud van 2309 cc
(18HP)
Aantal cilinders: 6
Vermogen: 70 PK
Max. snelheid: 120km/h
Versnellingsbak: Pre-selector met centrifugale koppeling
Rechts gestuurd
Remmen: vooraan hydraulisch ? achteraan met kabels.
Productieaantal: 2606 (1945 ? 1953) ongeveer 100
daarvan zijn resterend.
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Antwerp Classic Salon 2018
In de volgende editie van Drivers News komt een uitgebreid artikel over onze aanwezigheid op het
Antwerp Classic Salon 2018. Hieronder alvast enkele sfeerbeelden.
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Nieuwe leden
Van der Heyden Henk - Wolseley 18/85 (1969)
De Smedt Wim - Lotus Elan +2 (1969)
Mariën Victor - MG TD (1951)
Verhelst Pascal - Jaguar S-Type (1963)
Roelant Hein - Triumph 1500 Spitfire (1979)
Aerts Jan - Triumph TR6 (1972)

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 w ebsit e, dat spaart veel werk bij het
invullen van de challenge.
Met vriendelijke oldtimergroeten
Min Gijselings
Secr. TEDG
0478/266 557
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Adverteerders
Heeft uw achterneef Euromillions gewonnen, of wenst uw lokale bakker een breed publiek te bereiken,
dan kunnen zij adverteren in DRIVERS NEWS !!
-

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

Car Quote

Car Wisdom
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AG
ENDA2018
april 2018
2

Paasmaandagrit (Benny en Kamiel)

3

Praatavond

mei 2018
8

Praatavond

13

Vikingentocht (Roland)

17

Kroatiëreis (Eddy Deno)

juni 2018
5

Praatavond

10

BBQ + waardebepaling

17

Havenrit (Tor)

19-24

La Bresse

juli 2018
3

Praatavond

12

Schotlandreis (Pascal)

augustus 2018

34

7

Praatavond

?

Rondrit 4 Specials

12

Zomerrit (Peter)

17 - 19

British Tour (Pieter)

26

Saillability (Erik Goorden)
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september 2018
4

Praatavond

9

Ladiesrit (Linda en Gerda)

13 - 16

Gran Premio Nuvolari

oktober 2018
2

Praatavond

?

Winteruitstap Mahymobiles Leuze en Hainaut (Tor en Eric)

november 2018
3

Nachtrit (Ronny)

6

Praatavond

december2018

35

4

Praatavond

23

Kerst Cars & Coffee (Peter en Steven)
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