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Drivers News

Verantwoordelijke uitgever
The English Drivers Guild vzw

Redactie & correspondentie
Ploegsebaan 37 A
2930 Brasschaat

Kostprijs

DRIVERS NEWS is gratis voor leden en
adverteerders. Geïnteresseerden kunnen
een nummer verkrijgen a rato van € 5,00
per exemplaar.
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Disclaimer & copyrights

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

Deadlines

Artikelen en/of beeldmaterialen zijn steeds
welkom. De uiterste inzenddatum voor
kopij is 20 dagen voor verschijningsdatum.
DRIVERS NEWS verschijnt op 31 maart, 30
juni, 30 september en 27 december.

Redactie
Beste Tedgers,
De zomer sit er weeral op en bijgevolg het
oldtimer seizoen ook weeral bijna. Bijna
tijd om de tuut terug te stallen en vertroetelen tijdens de wintermaanden, maar
eerst nog even de nachtrit van Peter niet
vergeten mee te rijden.
Sinds kort is tedg dan toch maar meegegaan met de moderne tijden en zijn we
toegetreden tot de facebook-generatie.
Meer uitleg vindt u verderop in uw geliefde
clubblad.
Zoals jullie allemaal ondertussen al wel
weten gaat David zijn ‘interim’-voorzitterschap na jaren van trouwe arbeid volgend jaar tijdens de ALV niet verlengen. Indien er dus nog
gegadigden zijn die zijn functie zouden willen overnemen, aarzel dan niet het bestuur op de
hoogte te brengen van uw candidatuur.
Ondertussen is mijnen Healey met grote dank aan Erik Rönne eindelijk in de eindfase van de
restauratie terecht gekomen en heeft hij zijn doop tijdens de Lakes-Tour met glans doorstaan.
Een uitgebreid verslag van deze Engeland Tour olv Pascal vinden jullie verderop in den Drivers
News.
Tot vroems,
Steven
PS : en vergeet niet dat je nog steeds je pet-fles dopjes kan afgeven aan Dave Roelandt
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Sailability
Op zondag 28/8 zijn we uitgenodigd door Erik Goorden voor een ritje met de mensen van het
zomer kamp SAILABILITY VLAANDEREN 2016.
Zoals afgesproken waren wij om 8.45 uur stipt aan de parking Rond Punt te Wommelgem. Dan
zijn we in colonne naar het zilvermeer in Mol gereden. Daar aangekomen eerst een tasje koffie
en dan werden de auto’s uitgekozen door onze ‘klanten’ en konden we vertrekken voor de tour
in de voormiddag. Die tour stak goed ineen langs leuke weggetjes.
Op de middag was er door Erik voor ons allen een picnic voorzien met broodjes en een lekker
dessertje in de vorm van een heerlijk gezonde appel.
Voor het vertrek van de namiddagrit kozen onze vrienden eerst nog even een andere auto uit en
konden we met zijn allen terug vertrekken over weeral een zeer leuk parcours.
Nadien nog even nagenieten met een drankje en een babbeltje met zicht op het meer waar de
genodigden van SAILABILITY aan’t zeilen waren.
Het was een leuke en geslaagde dag. Volgend jaar komen we zeker terug. Het is altijd leuke die
blijde gezichten te zien.
Groetjes,
P
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DB 11

James Bond kreeg voor de laatste
film Spectre de speciaal ontwikkelde
DB10. Er werden 10 DB10 gemaakt
waarvan er
8 in de film
gebruikt
werden.
Daar er veel
animo was
voor deze
wagen zou
de opvolger
van de
DB9 die al
behoorlijk
lang
meeloopt
in die richting verder ontwikkeld
worden. De nieuwe CEO Andy
Palmer wil met deze wagen een
nieuw hoofdstuk aansnijden in de
lange Aston geschiedenis.
En voor Aston termen is het
wereldschokkend. De motor en
elektronische componenten komen
namelijk van Mercedes. De motor
is voor de eerste keer bij Aston
voorzien van een turbo, in dit geval
twee om geen turbo gat te hebben.
Het gaat om de 5.2 liter V12 met
2 turbo’s die een goede 600 pk
ontwikkeld met een koppel van 700
Nm maar al bij 1500 toeren. Deze
motor tikt de 100 km per uur grens
aan in juist geen 4 seconden om
door te gaan tot 320 km per uur.
Ook het design is totaal afwijkend
van het, laat ons eerlijk zijn, toch
wat uitgemolken model. Je moet al
een kenner zijn om een DB9 van een
Vantage te onderscheiden, laat staan
van een Virage.
Had tussen 2 afspraken even tijd
en vermits het toch middag was
reed ik even bij de Aston dealer in
Brussel langs. Nu wat stond daar,
2 van de 12 pre production DB11.
De bruine die gebruikt is door
top gear en nog een zilveren. Er

kwamen wat mensen test rijden.
Stond daar beetje te kijken en de
wagens kwamen en gingen met
potentiele
kopers die
mogelijks
230.000
euro teveel
hadden.
De testrijder
van dienst
had

middagpauze en vroeg of ik
niet graag een ritje wou maken.
Uit beleefdheid stribbel je dan
even tegen om te hopen dat hij
het zeker nog eens vraagt en na
gesteld te hebben dat het echt
geen moeite is. Er werd mij zelfs
gevraagd hoeveel tijd ik had en
weer zeer beleefd stelde ik dat
het van hem af hing, viel dat mee
want hij had een uurtje.
Wij dus weg met mij braaf
in de zeer goed zittende
passagiersstoel. Volledige uitleg
van alle knopjes en gadgets en
hoe je met de wagen best kan
rijden. Het geluk was blijkbaar
helemaal met mij die dag want
na een paar km parkeerde hij de
DB11 en stelde voor
om zelf te rijden. Nu
maar ineens ja dank
u gezegd want hij
moest zich zo eens
bedenken.
De DB 11 is een
semi automaat
met software van
Mercedes. Het starten
blijft een mooi geluid,
maar toch minder dan
de DBS of de Vantage

V12. Hieruit blijkt al duidelijk dat
de DB11 een echte GT is en ook
zo gebouwd. De versnellingsbak
kent 3 modus, zijnde GT, S en
S+. Gezien juist achter het
stuur van dit speelgoedje maar
braaf in GT modus vertrokken,
volledig automatisch rijdend via
de 8 traps ZF bak (ook al Duits).
Geen schokken bij schakelen
zoals de vorige V8 maar een
mooi geleidelijk schakelen, zij
dat de wagen niet echt aan het
gas hangt in GT. Beetje gereden
en gezien de instructeur een
buitenlander was en de weg
dus niet heel goed kende
moesten wij op een kruispunt
vrij snel handelen waardoor ik
maar ineens het rechterpedaal
volledig intrapte. Gelukkig was
het droog want dan gebeurt
er echt wel iets. Met ruime
marge konden we dus rechts
afslaan komende van het linker
baanvak. Beetje verder rustige
kronkelende weg en dan maar
in S gezet. Werd al veel leuker,
ook met de paddels op en
terugschakelen is echt wel leuk.
Nu terugschakelen doet hij
automatisch mocht je zelf niet
tijdig reageren en wanneer de
motor te laag in toeren komt.
Na dit een beetje gewoon te
zijn en gezien hoeveel G kracht
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het chassis aankan maar in S+
gezet. Onmiddellijk worden de
aanduidingen op het dashboard
rood en wordt hij zeer nerveus. We
moesten vanuit een klein baantje
op een hoofdbaan met 2 vakken
per richting komen en vermits er
voor ons niets was de gas eens
behoorlijk ingetrapt om eens te
zien wat hij zou doen maar moet
zeggen de elektronica grijpt in en
de wagen gaat zeer snel de hoek
om zonder oncontroleerbaar te
zijn. Gaspedaal maar ingetrapt
gehouden en bij schakelen toch
ingreep van de elektronica om
spinnen te voorkomen. Nu deze
elektronica kan je afzetten in twee

gradaties, namelijk gedeeltelijk
waardoor hij nog aangenaam
blijft en volledig af. Echter voor dit
laatste dien je toch echt goed met
een auto te kunnen rijden. Ook al
was de auto niet van mij en had de
instructeur er geen probleem mee
dat er 1 gradatie afgezet werd, heb
ik het toch maar niet gedaan. In S+
is de wagen voor dagelijks gebruik
echt wel wat te nerveus, de S
modus lijkt mij meest aangewezen
ten zij je je sponsorende
schoonmoeder naar huis dient
te brengen zou ik voor de GT
gaan. In de GT mode gaat ook
de actieve cilinderuitschakeling
haar werk doen waardoor er door
de elektronica telkens een aantal
cilinder uitgeschakeld worden.
Hierdoor vormt het geen probleem
wanneer de schoonmoeder wat
9 | DriversNews104 | www.tedg.be

verder weg zou wonen
want hij zal dan zeker
een litertje minder
verbruiken.
Ook ongezien voor Aston
is de start/stop. Echt
vervelend maar je kan
het natuurlijk afzetten en
zo laten programmeren.
Minpuntje de
weinig gevoel
gevende remmen.
Niettegenstaande keramiek
geventileerde schijven zou een
beter gevoel aangenamer zijn,
vond beetje sponzig alhoewel ze
zeer goed hun werk deden zonder
blokkeren of ingrijpen van de
elektronica.
De Aston is
binnenin veel
stiller geworden
met ook minder rij
en windgeluiden,
zelfs tegen hogere
snelheid. Interieur
is voor mij niet echt
Engels. Vrij modern
met bijvoorbeeld
geen km teller
meer met de
klassieke naalden
maar een digitale. In sommige
kleurschakeringen is het juist een
orka, maar dat ligt dan eerder
aan je eigen keuze. Verder is er
eindelijk een gps die werkt en
duidelijk is (dank u Mercedes)
maar gelukkig wel de met de
hand afgewerkte stoelen en
dashboard. Aston maakt
er een punt van dat
diegene die de linker
stoel ook de rechter
maakt want iedereen
heeft toch een beetje
een andere manier van
werken en anders zou
de kans bestaan dat
de linker en de rechter
niet gelijk zijn. Geloof
nu wel niet dat ooit een
Aston rijder hier naar
gaan zoeken is, maar

goed het is meegenomen dat ook
aan de detailafwerking gedacht is.
Samengevat kunnen we stellen
dat ik een uurtje plezier heb gehad in een auto die zelf de meeste
Aston liefhebbers en rijders nog
niet hebben kunnen rijden. De
nieuwe DB11 toont duidelijk dat
de fabriek een andere weg is
ingeslagen en is de eerste in een
nieuwe reeks die gaat komen.
Hij is dan ook duidelijk bedoeld
voor dagelijks gebruik en is ook
zeer gebruiksvriendelijk waar je
op dezelfde dag zonder aanpassing naar het zuiden kan rijden,
je schoonmoeder terug naar de
home brengen en nog een toertje
of twee Nurburgring rijden, al is er
voor dat laatste zeker nog leuker
speelgoed.

Huis Baeyens Presents : DJ stEmE

De beste keuze voor al uw 35+ party’s:
disco, 80’s, of 90’s muziek,
ambiance of gewoon een ouderwetse fuif
van Borsato tot Metallica……
U zoekt een DJ met ervaring,
voor uw feest op maat!
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FACEBOOK

Tedg kon niet achterblijven op de rest van de wereld, dus sinds kort zijn wij ook terug te vinden op
facebook. Vermits het onderhoud van onze foto-pagina op de website momenteel iets te veel van mijn tijd
vergt denk ik dat we best op deze facebook-pagina onze foto’s kunnen verzamelen.
Het is een gesloten groep, dus buitenstaanders kunnen er niet aan. Dit houdt dus ook in dat je om de
pagina te kunnen bezoeken ‘lid’ moet maken van de pagina. Van zodra je lidmaatschap goedgekeurd is kan
je dan vrij berichtjes posten die enkel de andere leden van de groep kunnen lezen.
Om ons te vinden ga je naar :
facebook.com/groups/tedg.be en klik je op ‘lid worden’ in de banner.
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AUSTIN 7
The Austin 7 was produced
from 1922 to 1939 and was
the first truly affordable massproduced vehicle of British
design and manufacture. The
importance of the heritage
of the Austin 7 cannot be
overstated as without it the
Austin company would have
financially failed, the pre-war
population would have been
deprived of the chance of
owning their first motor car
and the 750 Motor Club would
probably not have come into
existence. In fact several wellknown companies might not
have succeeded if they had not
been able to become licenced
manufacturers of the design.
The first BMW was a 7, known
as a Dixi in Germany, and in
Japan, Nissan based their
first cars on it. The Swallow
version of the Austin 7 laid the
foundations of the Jaguar Car
Company.
Some 290,000 Austin 7 cars
were produced by Sir Herbert
Austin’s company and about
8,000 are thought to still exist
worldwide. They came in a
variety of models that included
saloons, tourers, sports cars
and vans.  When launched
the Austin 7 cost just £165.
Its original 696cc engine of
7.2 horsepower was quickly
enlarged to 747cc. The revised
four cylinder side-valve engine
gave a very modest 10.5 brake
horse power but it was enough
to propel the little car to a top
speed of 50 miles per hour.
Many a 1930s family packed
children, luggage, mum and
dad into the tiny cabin and set
off on holiday to far flung parts
of the country – and abroad.
Since its birth the Austin 7 has
been driven up mountains,

across seas, through rivers,
around racing circuits, into
war zones and into history
books. It is still being used
for adventures all over the
world.
Today the Austin 7 is as
popular as ever and it
provides one of the most
inexpensive of routes
into pre-war and vintage
car ownership. Useable
examples of later models
such as the Ruby can be
found for under £3000 whilst
top quality restorations
of early models like the
Chummy will run to £15,000
and more. Rare models or
those with a competition
pedigree command still
higher figures.
The running costs of a road
going Austin 7 remain very
much at the budget end of
the classic car spectrum.
There is no road tax to
pay, no MOT test required
(though an unofficial annual
check is a wise precaution)
and insurance is very
inexpensive – often less than
£100 per annum including
European cover and
breakdown service.
A network of cherished
suppliers provides owners
with a comprehensive
range of spare parts for
their vehicles and almost
all replacement items are
readily available. It is even
possible to purchase newly
manufactured parts for the
Austin 7 and there are many
companies and individuals
who will undertake work
on the cars if the owner
doesn’t want to tackle the
job themselves. However,
the Austin 7 is one of the

most straightforward of
cars to work on and there
are very few jobs that a
reasonably competent
enthusiast could not
undertake. Unlike modern
cars every bit of an Austin
7 can be fixed, fettled,
maintained or modified. It
makes running one a joy
– and you’d be hard put to
find a friendlier and more
welcoming bunch than a
group of A7 owners. You
can use a Seven for gentle
meandering through country
lanes, thrashing round a
racing circuit, sliding along
a trials course, or racing up
a hill climb. Whatever you
choose there’s an A7 for you
and it will rise to meet any
challenge.
One of the best places to
see many Austin 7s together
is the National Austin 7
Rally, organised for all A7
owners and clubs by the
750 Motor Club, and held
each year in the grounds of
the National Motor Museum
at Beaulieu in Hampshire.
The first such rally took
place in 1963 and no other
single marque club has ever
kept to the same venue for
such a long and continuous
period.
For those contemplating
ownership of an Austin 7 the
first point of contact should
be the local centre of the
750 Motor Club (details on
this website). There you
will find friendly and helpful
advice and perhaps even a
car to buy.
The Austin 7 was once
known as ‘The Motor
for the Millions’ and as it
motors steadily towards its
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centenary in a few year’s
time it is still giving great
pleasure to all who drive it
or see it on the road.
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Lake district (1)
Dit jaar heeft Pascal
ons een tourtje in en
rond het Lake District
voorgeschoteld. We
trokken naar daar met
14 auto’s en enkelen
van ons hebben er nog
een extra verblijfje aan
gekoppeld in Friesland.
Ronny had het
schitterende
idee om
iedereen 1 dag
een verslag te
laten maken
om also
een volledig
overzicht
van de trip

wegens 5à6 beaufort rijden
we van de boot en met enige
vertraging kunnen we eindelijk
vertrekken.
We hebben zo’n 155 km voor
de boeg en na ongeveer 100
km. vallen Steven en Anke in
panne, gewoon gedaan met
rijden,Peter Guido en Albert

Dit was alvast een
goed voorsmaakje.
Dag 2 : Annemie

spelen Eric,
blijkbaar
kabels van
batterij los
en Albert
offert zich
op om op

vanuit verschillende
oogpunten te
verkrijgen. Hier vindt
je alvast deel 1 van de
trip. Het vervolg zal
je kunnen vinden in
de volgende Drivers
News.
Dag 1 : Peter & Els
Na een nachtje
slapen op de boot
en in het begin 3
misselijke uurtjes

de ropemakers weg, maar er
zullen nog genoeg andere
interessante activiteiten
komen.
Het was in ieder geval al een
adembenemend landschap, zo
goed als voor ons alleen met
spijtig genoeg 1 dood schaap
langs de weg.

vakantie te WERKEN!!!
Met enige vertraging komen
we op de lunch aan en spijtig
genoeg valt het bezoek aan

Deze ochtend zijn
we weer gestart met
een lekker ontbijt
in een ontbijtkamer
waar roos de
hoofdkleur was. En
wat een keuze was
er ….. we hebben weer een
stevig ontbijt achter onze
kiezen….
Na het ontbijt was het een
korte rit naar de Stott Park
Bobbin Mill. Hier vonden we
in de shop het thema van de
dag nl. ‘treat
yourself” Hier
gaan we dan
ook veel werk
van maken.
In dit bedrijf
hebben
we kunnen
ontdekken
hoe bobijnen
gemaakt
werden. Naast
een boeiende
uitleg door
een enorm gedreven gids
werd ook alles getoond lees
alle machines werkten nog.
Per week maakten de jonge
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kinderen en hun ouders, 250
mensen, een 250.000 bobijnen
per week en dit voor een
hongerloontje….. Hier werd
echt vakwerk geleverd……
waarbij soms ook wel wat
lichaamsdelen sneuvelende…
Na de boeiende uitleg hebben
we nog een ‘bobijnwijntje”
geproefd…. Ja ja… treat
yorself!

Mannelijk of vrouwelijk
dit maakt niet uit als je
kan werken in een warme
omgeving. Dus je moet om
kunnen met hitte. Geduld
moet je ook bezitten wanneer
je draait, blaast, klopt, wrijft….
Teamwork is de essentie.. je
hebt elkaar hier nodig om
mooie afgewerkte producten

kwaliteitscontrole werd
natuurlijk gedaan door een
kritische vrouw…..
Deze middag was er tijd,
plaats en weer om een
gezellige picknick te houden.
Dus wij met zijn allen
“Boots” binnen. Iedereen
vulde zijn mandje met
lievelingsgerechten, hapjes,

te leveren.
Grote longen… blazen….
En tegelijk met je voeten
bewegen….
Met een vaste hand wat
witte zand verwarmen en
dan draaien in de hitte….
Daarnaast heb je ook een
vaste hand nodig om te
graveren…. Elk stuk is uniek!
Nauwkeurigheid..
Orde… alles is netjes en
opgeruimd, alles is rein!
Stressbestendig
Goed kunnen kijken en
zien wat je ziet… zien
naar wat je moet zien.
Om te graveren
moet je lang

drankjes enz.
Hop hop naar de picknick…. Wij
hebben zalig kunnen BBQ in
het zonnetje, steak, gamba’s,
mosselen, worst, groentes en
een heerlijk tigerstokbrood.
Als aperitief hadden we wijn
en gini-tonic en overheerlijke
aperitiefhapjes lekkere
ansjovis en kersttomaten.
Toch waren we niet alleen? Er
was ook gezelschap nl. onze
vierpotige “Willy” vrienden.
Deze zorgden ervoor dat Albert
heel alert aanwezig was tijdens
het eten.
(ps een ander deel van de

Via kleine gezellige baantjes
zijn we naar onze volgende
stopplaats gereden nl.
Cumbria Crystal. Hier konden
we ontdekken hoe men

mooie kristallen glazen,
vazen, thee lichtjes enz.
maakt. “kunstenaars” maken

hier de mooiste voorwerpen
van begin tot einde… echt
handwerk….
Welke kwaliteiten moet je
bezitten om hier te kunnen of
mogen werken?
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geconcentreerd
kunnen werken
dus best geen
ADHD er in deze
functie
De
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Lake district
groep had regen….. )
De derde stop bracht ons naar
Morecambe Bay Oysters. Hier
werkten vroedmannen. Zij
zorgden voor een doordachte
kweek dwz dat er een
genetische lijn in de oesters
zit. Met een vergrootglas
moest je pieren om
de eerste oester te
ontdekken. Een volledige
groeiproces duurt 6 tot 7
jaar.
Dit was een enorm
leerrijk bezoek… een
gedreven zaakvoerder…
heel proper bedrijf … met
VEEL vakkennis…..
En daar reden we weer
met onze roadbooks op
de schoot en de GSP op
het dashboard…..
Op weg naar de Furness Abbey.
Hier was het tijd voor een
groepsfoto…… maar oh neen….
niet de vrouwen zijn de vedet
maar de auto’s. Onze auto’s
mochten op de heilige grond
lees 5 min. voor de foto….
Voor mij was deze Abbey
“een House of secrets”… Onze
gids, Gill Jepson, kon heel
aangenaam vertellen en wist
heel veel over elke ruimte …..
Wat wil ik jullie zeker
meegeven?

Er staat een
stelling rond de
Abbey. Deze staat
er preventief……
moest de Abbey
eens omvallen…
er is NU geen
omval gevaar. (ps
met metingen
wordt er
aangetoond dat
de Abbey serieus
verzakt)
Vooraan in de Abbey ligt er
John Dee begraven. Wie is de
onbekende “monnik”? Dit weet
men niet, wel dat hij belangrijk
is omdat hij vooraan ligt.
Geleidelijk aan wordt er

gerestaureerd…. En wist je
dat dit moet
afwijken van
het origineel?
Het moet
anders zijn…
(= de visie van
heritage)
Er was een
bloedkamer….
4x per jaar….
Warme kamer…
Er waren veel
monniken ….

Veel

geheimen….
De ziekenkamer ligt naast de
kapel want eerst moet de ziel
genezen dan pas het lichaam.
Werd er ook gesmokkeld met
Ierland? Wol?
Ze bedelen ook bij de rijkeren…
anderen…..
Waarom heeft de abt een groot
huis in zo’n grote Abbey?
Ook ’s avonds was er weer een
heerlijke maaltijd in een roze
eetkamer. Hier was het
heel gezellig tafelen….
Sfeer alom….
Belangrijke weetjes?
Wie heeft de meeste
“bel” vrienden?
Wie werd er
constant gestoord
tijdens boeiende
uiteenzettingen? Is hij
weer illegaal?
Waarom zegt Walter
zitten met de benen
gespreid?
Waarom vergeten 3
mannen hun zak?
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Inchecken zonder
koffer….
Regel van Albert
: ikke ikke….
Sleur met die
reddingsvest…….
Waar is Els? En
Peter kijkt onder
de tafel?????
Op de wegen liggen
er VEEL lijken… van
een egel, konijn,
fazant, hert tot vos.

Een echt slachtveld is het…..
Linda vraagt heb je nog wat
pondjes? Haar ventje zegt.. heb
je nog niet genoeg
Een bodemloos vat…. Laat die
whisky maar komen hé Lieve, hé
Anke.
Het spreekwoord “in duigen
vallen” hebben we “echt”
gezien. Bij het bezoek aan de
distellery zagen we een vat dat
“ in duigen” lag. Een duig = één
lat van een vat.
Quotes van de Lakes

Beatrix
Bloempotten
100 m buikloop
van de dag
Sperma bank
Heb jij een
zakje voor mij?
(aan de vrouw
van de winkel
Van boven
pront vanonder
stront
Bom bom
Don’t spring on me.
Wat denk je van mij? Ik
ma ak alleen maar lawijt
(als ik nies)
Coffe, tea and kak
Rustig optrekken …
Wij mogen nu ook
beginnen….
I’m not brown I’m rust
Kan ik die gin nog
afbestellen?
I’ll be back!
Ronny glundert als ne
kleine met ne nieuwe
tutter!
Kijken doe je met de oogjes,
proeven met het mondje.
Hondybo ipv
doggy pack
Samenzijn is
toch zo plezant!
Dag 3 : Walter &
Chris
De dag is voor
velen niet zo
goed
begonnen, we hoorden
over de aanslag in
Nice en dat laat
indruk na.
Het is mooi en zonnig weer; ideaal om
cabrio te rijden.
Eerst rijden we nog
over smalle wegen.
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Ariane doet voor ons de
poorten open en toe, en daar
nemen we nog gauw een fotoke van.
We toeren door een prachtig
landschap met enorm veel
schapen en ook koeien.
Onderweg een plasstop want
er is veel thee en koffie gedronken. Voor de “ladies” zijn
er bosjes en struiken nodig en
die zijn er niet zoveel, maar
een gezamelijke plas lukt wel.
We beginnen aan de Hardknott Pass, gene simpele,
met op sommige stukken 33
% stijging, maar hetgeen we

te zien krijgen is gewoonweg
“stunning”
om het op zijn engels te
zeggen.
Onderweg horen we door de
“walkies” t’een en t’ander. Zo
is er Lau “amai mijn orgel, ik
krijg hier ne vapeur”. Soms is
het ook wel eng met de
tegenliggers. Albert pruttelt
soms bij het stijgen, zijne
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Lake district
auto wel te verstaan, hopelijk
komt dat goed.
Na “up and down hill” komen we
aan in Coniston aan het Ruskin
Museum. Hier krijgen we het
leven en de
dood van Donald Campbell
voorgeschoteld.
Hij was een
racer op het
water met zijn
bluebird K7 en
is er ook mee
verongelukt.
Daarna genieten we van
sandwiches in
“towerbank arms” en brengen
we een bezoek aan Hill Top, het
huis van schrijfster Beatrix Potter.
Er is een winkeltje met leuke
hebbedingen en een prachtige
tuin met veel bloemen.
Het huis zelf is nogal donker en
we worden maar met mondjesmaat toegelaten. Beatrix Potter
heeft daar niet echt gewoond
maar trok zich daar terug om te
werken. Ze heeft het nagelaten
aan de “National Trust”.
Weer op weg naar de ferry
verwittigt Lutgard ons door de
walkie dat er een “werkvoertuig”

aankomt, maar ze
bedoelt eigenlijk
een tractor.
Soms ruiken we tijdens de rit lavendel maar zien in de
verste verte geen
velden. Iemand
heeft het dan over
geparfumeerde
schapen.
We steken het
Windermere Lake
over met de veerboot en vervolgen zo onze tocht terug naar
ons “Daffodil Hotel”.
William Wordsworth schreef

over de daffodils een heel
mooi gedicht :
“I wandered lonely as a cloud
That floats on
high o’er vales
and hills
When all at
once I saw a
crowd
A host, of
golden daffodils;
Beside the
lake; beneath
the trees,
fluttering and

dancing in the breeze “
Na wat opfrissen worden we
verwacht aan het diner om
19 h., en dan nog wat nakaarten in de bar.
Het was weer een goed gevulde dag waar we erg hebben van genoten.
Dag 4 : Albert (Annemie)
Lang zal hij leven, lang zal
hij leven…. Vandaag wordt er
ene 55 jaar…..
Vrijdag 15 juli starten we
met een ochtendwandeling
rond het meer. Stipt 7.30 u
vertrekken de wandelaars…..
7.32 u zoeken de laatkomers
naar de wandelaars… maar
“niemand” aan de balie had
ze gezien. Gelukkig is er
een poetsvrouw die hen had
zien vertrekken. Vol goede
moed vertrekken wij dan
maar op onze tocht…. En ja
hoor.. in de verte zien we
hen wandelen….. Met een
stevige pas zetten we de
achtervolging in….
Op tijd komen we aan in het
hotel… het ontbijt smaakt
vandaag nog meer dan

www.tedg.be
www.tedg.be
| DriversNews104
| DriversNews104
| 22
| 22

anders.
Vandaag verhuizen we naar een
ander hotel, dus koffer pakken
en alles zo vakkundig mogelijk
in de koffer van de auto’s. (ps
wel een luxe deze reis maar 3
verschillende hotels….)
Via mooie weggetjes rijden

we naar Kate, zij gaat ons
tonen hoe sheep dogs
getraind worden. Oei er is een
omleiding…. Wat gebeurt er
allemaal? Waar moeten we
zijn? Hoe gaan we er geraken?
No panic om 11.05 u zijn er 11
wagens gearriveerd en start de
training.
Wat heeft Kate ons verteld?
Werken met dieren zit in haar
genen maar heeft ze niet van
thuis meegekregen. Haar vader
was een schooldirecteur. En
heeft haar goed leren tellen.
Trainen van honden is gestart
als hobby, toen ze in ’99 1ste
werd in een wedstrijd begon
de bal te rollen….. Nu traint ze
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honden voor mensen over heel
de wereld.
Ze is niet goed met mannen
wel met honden.
Kan enorm goed tellen tot 4,
dit is “haar” magisch getal….
(lees 4 husbands, 4 honden)
Trainen van honden =
vertrekken
vanuit de
hond zelf…..
= vertrekken
vanuit de
natuur van de
hond zelf. De
genetische lijn
van de hond is
heel belangrijk.
Honden houden
niet van
sarcasme.
Honden hun
motivatie is “to kill”
Een training duurt 1 jaar, een
basic training is 6-7 weken
Een hond loopt zo snel terug
naar zijn
baasje als hij
wegloopt
Een hond
drijft het best
5 schapen
Werken met
honden is
Kate haar cup
off tea.
Wanneer
een schaap
bevalt van een
3ling, wordt
één van de lammetjes bij een
andere moeder
gezet die maar
1 lammetje
heeft. Zo wordt
de natuur
een beetje
geholpen.
En dan is het
tijd voor cava….
Maar eerst de
kring omdat we
ondertussen
terug voltallig

zijn. Een stralende jarige Peter
giet rijkelijk de glaasjes vol…. En
wij maar zingen en dansen …..
Nadat we afscheid genomen
hebben van Kate en haar vele
honden vertrekken we naar
Dalemain House. Hier is een
lunch voorzien.. overheerlijke
soep….lekkere sandwiches….
Nadat the lady of the house
“Jane” is komen kennismaken
en reclame heeft gemaakt
voor haar marmelade (die we
allemaal geproefd EN gekocht
hebben) start de rondgang door
het huis.
Het huis wordt nog steeds
bewoond door de rechtsmatige
eigenaars, een deel van het huis
is een trust en toegankelijk voor
het publiek. Het is echt gezellig
om door een oud Engels huis
te lopen dat nog bewoond is en
gebruikt wordt. Zo komen we
in de eetkamer waar de tafel

feestelijk gedekt staat voor 10
personen. Dit is mooi om te zien
maar nog straffer wanneer de
gids vertelt dat met feestdagen
hier ook nog gegeten wordt.
Aan de muren hangen twee
schilderijen van Antoon Van
Dyck…. Wat een prachtige
schilderijen zijn dat. In een
andere kamer hangt er chinees
behangpapier, dit is echte
kunst.
Uiteindelijk belanden we in een
kamer waar de geschiedenis van

In dit vernieuwde pand verwelkomen wij u graag om uw verzekeringen door te nemen
Hoogboomsteenweg 280
2950 Kapellen

		
www.dehq.be

tel 03/633.23.32
email : info@dehq.be
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Uw vakman in herstellen
en vervangen van autoruiten

Maak de logische
keuze voor
Autoglass Clinic
Onze hoogwaardige
service ook in het
buitenland met EAVAA!
www.eavaa.be

Ook mobiele service

Repareren als het kan
Erkend door verzekering en leasing
Levenslange garantie
24/7 service
Wagenparkinspecties
Eerlijke prijzen
Ook tinten en blinderen van autoruiten

Maak een afspraak online of bel 070 233 234
www.autoglassclinic.be

31081502_AC_Fleet_174x115_NL.indd 1

31/08/15 16:08

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

John Lambrechts Tel 015/517676 (10 tot 20 uur) of speelfilmautos@gmail.com
www.picturevehicles.be
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Lake district
de marmelade getoond
wordt. Indrukwekkend!
Wat me vooral bij bleef
is “window taks”. Waar
vinden ze het toch
allemaal?
Na dit bezoek rijden we
naar ons nieuw hotel om
daar in te checken en dan
een gezellige boottocht te
gaan maken.
Helaas is het voor één
de oudste wagens
een nefaste ervaring
geworden….. De Sunbeam
geraakte niet meer op
de kleine helling. Was
het omdat hij te zwaar
geladen was? Of omdat
hij de vorige dag teveel
steile hellingen gedaan
had? Wie zal het zeggen.
Met wat creativiteit zijn de
chauffeur en zijn co piloot
tijdig op hun plaats van
bestemming nl de steiger
van “lady of the Lake”.
Hier start de boottrip…
een rondvaart over het
meer en ondertussen zijn
er hapjes en drankjes. De
sfeer zit er al heel goed in.
Tijdens de boottrip
passeren we het huis waar
Charles Darwin een van
zijn laatste maaltijden

genuttigd
heeft. Iets
later overlijdt
hij. PS dan zal
het daar wel
niet zo goed
geweest zijn is
de bedenking
van Rita.
Nadat de
magen gevuld
zijn beginnen
de stevige
verhalen. (zeker omdat deze boot
al 3x gezonken is, stel je voor…
vandaag 4de maal. Hier moet je
dan toch goed op voorbereid zijn

hé) Een verhaal wil ik jullie toch
meegeven.
“Wat als de lady of the lake
zinkt?” Hieronder kan u
meegenieten van de tips
van Ronny en Peter.
Stap 1 : anti-klimatiseren
Koud water (lees
water uit het meer)
achter de oren – onder
de oksels – op de
borstkast
Stap 2 : ontkleden
Eerst en vooral
de schoenen uitdoen –
daarna zoveel mogelijk
kleding
Stap 3 : springen en

zwemmen
MAAR vooraleer je gaat
zwemmen, je eventjes laten
meedeinen met de golven om dat
uit te maken naar welke kant je
gaat zwemmen.
Weetje?
Wat doe je als er ne vis komt?
Hopen dat het koud water is.
Na een geslaagde boottrip,
zonder te zinken, rijden we vrolijk
zingend terug naar het hotel.
Hier verbouwen we eerst nog
de bibliotheek zodat we met 28
personen gezellig een afsluiter
kunnen
drinken. Ook
hier worden
er weer leuke
verhalen en
anekdotes
verteld over
vandaag,
gisteren en
het verre
verleden. Ook
onze Jan Van
Steen komt
weer “uit
kamer six”.
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Dag 5 : Lo & Eric
Normaal zouden we vandaag
een ballonvlucht doen, maar
door teveel en verkeerde wind
werd dit geannuleerd. Het
voordeel was dat we dan twee
uurtjes langer konden slapen
en dat Eric van den BBC wat
meer tijd had om voor een
surprise te zorgen.
Gisteren had Ronny de tandjes
van zijne versnellingsbak

getrokken, na de Brexit was
het de Sunbeam exit, de
boîte was ter plekke niet te
repareren, maar daar had
Eric al een oplossing voor
gevonden.
We stonden op de parking
voor het Leeming house
hotel toen er een TR6 met
veel grindverplaatsing kwam
aangereden, Eric met big
smile achter het stuur gevolgd
door Ronny met nog een veel
grotere smile in zijne “nieuwe”
MG TF. Precies ne kleine met
ne nieuwe tutter. Eindelijk
nog eens een MG ( Machina
Grande ) erbij in ons clubje!
Dat was wel een fantastische
oplossing en met de hulp
van Pascal was de Sunbeam
‘s avonds al op repatriëring
terug naar Hoogstraten.
Lief zag dat het goed was,
“verkupt die Mercedes mor”
zei ze ;-).
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Daarna zijn
we vertrokken
naar de Lake
distillery,
eten, zien en
proeven dus.
Onderweg zijn
er nog enkelen
langs “the
stone circle”
gereden,
Stonehenge in
‘t klein, maar
zéér mooi en
veel rustiger.
Toen nog effe
een pitsstop
gedaan, lekkere
thee, koffie
en een plasje
alvorens de
Honnister
pass 25% aan
te vatten,
klein bier in
vergelijking met
de Hardknott
pass 33% van gisteren, ‘t is
te zeggen, ik kreeg het een
beetje warm toen de motor
van mijn B-ke géén toeren
wou maken,
maar... als je de
handrem afzet
gaat het wel een
stukske beter.
De Lake
distillery is
een nieuw
project, bestaat
nog geen drie
jaar, maar is
blijkbaar toch
een gat in de
markt, gezien het
aantal bezoekers. We kregen
er een leuke rondleiding met
proeverij van whisky, gin en
wodka. Dat dit geestrijke
vocht lekker was kon je van
ver al horen, Lief had de MG
nog te vieren en ging voor “
al” de restjes .

Voor de geïnteresseerden,
blijkbaar piece of cake:
men neme water van goede
kwaliteit, voeg toe mout, warm
op, laat fermenteren in Susan
en Rachel, destilleer, destilleer
opnieuw en nog ne keer, laat
rusten in sherry, porto, eiken of
andere vaten en men heeft een
lekkere whisky met ongeveer
62% C2H6O.
Daarna zijn we naar het
hotel terug gereden, omdat
er nog een receptieke en
ons gastronomisch diner
wachtte. Na enkele keren
3X3=9 (Annemie) zegt blijkbaar
iedereen zijn eigen ding, allé de

mannen toch.
Nog ééntje in de bar en ‘t was
bedtijd.
Een héél leuke dag tijdens een
nog leukere reis, met allemaal
toffe vrienden.
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Catching fire since 1994
VERO DESIGN nv
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Zagerijstraat 23
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Lake district
Dag 6 : Anke & Steven
Keurig op tijd, om 8 uur zaten we
aan de ontbijttafel.
De bediening verliep iets minder
keurig op tijd, lang wachten
voor iederen, eer de
ontbijtjes erdoor kwamen.
Maar de egg benedict met
zalm smaakte voortreffelijk,
tijd om te vertrekken.
Vertrek van 9 uur liep wat
uit, eerst moest er uitgebreid
afscheid genomen worden
van Eric en Lo.
Voor hun stopt vandaag de
gezamenlijke reis, ze gaan
nog verder reizen richting
Schotland, hetgeen onze groep
al heeft mogen beleven, en dat
zal zoals bij ons het geval was,
waarschijnlijk ook een prachtige
ervaring worden.
Dan beginnen met rijden, voor
het eerst liep het minder van een
leien dakje, wij reden eerst en
verkeerd, en velen volgden ons, en
wisten het ook niet!
Enfin, het mag al eens wat
spannender worden naarmate de
reis vordert…
Dan kwamen we Guido tegen in de
andere richting, wij rap draaien
om daarachter te rijden, Guido zit

meestal nogal juist
hé .
We waren met
meerdere, rijdend
naar de klim
omhoog en het
werd kouder.
Ondanks het feit
dat we geen tijd
hadden, toch
gestopt voor een
warm tasje thee
onderweg.
Ook in de hoop dat Peter en
Els onze auto’s zouden zien
staan, want ze waren de enige
nog achter.
Terug compleet, verder rijden

en we kwamen pas tegen 12
uur aan het automuseum aan.
De anderen waren veel
vroeger, maar
we hadden
toch een half
uurtje de
tijd om daar
nog wat rond
te hangen,
dat was lang
genoeg vond
ik.

naar de boot, we waren al
keurig op tijd, zelfs een uur te
vroeg voor al in te checken.
Dan maar ergens binnen
voor een snackske en iets te
drinken, we waren alleszins
bij de eersten op de boot.
’s Avonds nog kunnen
genieten van het laatste
avondmaal allen tezamen.
Daarna nog iets drinken in de
bar, maar daar was al gauw te
merken dat de meesten toch
wel héél moe waren.
Alhoewel, dat is buiten het
enthousiasme van Annemie
gerekend.
Steven had de fout gemaakt
om Dobble boven
te halen, dat is
een superleuk
en dynamisch
kaartspel, iets
waar Annemie
altijd wel voor te
vinden is.
Dus wij, Steven, ik,
Annemie, Albert,
An en Ronny
spelen het spel.
Het komt erop
neer dat je zo snel
mogelijk een symbool dat op
uw kaart staat dubbel moet
ontdekken, en dan als eerste
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roepen en de dubbele kaart
pakken.
Enfin, je kan je voorstellen dat
we ons hebben laten horen
daar op die boot . Dan toch
maar op tijd gestopt, zodat we
niet meer te hard stoorden.
Stilletjes aan ging toch
iedereen slapen, wegens te
vermoeid, op het einde zat ik
nog alleen met Erik Ronne en
Eric De Wever aan de bar, en
om 22 u 20 hield ik het ook
voor bekeken.
Het vervolg van deze
dolle avonturen van de
Engelandvaarders vindt u terug
in de volgende uitgave van ons
Drivers News.
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Agenda 2016
oktober 2016
- 4 oktober
- 8 oktober

praatavond
nachtrit (Peter Verbrugge)

november 2016
- 8 november

praatavond

december 2016
- 6 december

praatavond
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Agenda 2017
januari 2017
- 3 januari		

februari 2017
- 7 februari

maart 2017
- 7 maart 		

april 2017
- 4 april		
- 17 april		

mei 2017

- 2 mei		

juni 2017

- 6 juni		

juli 2017

- 4 juli		

praatavond / nieuwjaarsreceptie

praatavond + alv

praatavond

praatavond
paasmaandagrit

praatavond

praatavond

praatavond

augustus 2017
- 1 augustus

praatavond

september 2017
- 5 september

oktober 2017
- 3 oktober

praatavond

praatavond

november 2017
- 7 november

praatavond

december 2017
- 5 december

praatavond
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Halloween Nachtrit zaterdag 29-10-2016
zoals al enkele jaren is er eind oktober begin november een nachtrit ( versta in het donker)
te doen met de gekende zoektocht vermoedelijk 60 – 80 km met veel landelijke (onverlichte)
wegen
Voorinschrijving verplicht tot en met 25 oktober liefst via mail: je krijgt altijd bevestiging
Verschueren.ronny@pandora.be ( wel vermelden van welke club)

De dag zelf:
Aangezien we in de tijd van Halloween zitten mag men gerust in de Halloweenstijl komen net
als vorig editie’s om er wat meer sfeer in te brengen
Samenkomst: Gaarshof 5 ( radio valencia) is ook aankomst
Inschrijving vanaf 18.00h
Vertrek 19.00h
Betaling ter plaatse 8 euro per persoon
Voorzien: consumptie’s, roadboek, tussenstop, soep met brood, prijsuitreiking
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Brandnew memberships

Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG - mitglieder.
We do hope you will spend a prosperous time with us.
Vermoesen Mark, MG TD 1952
Van Campen Bart, Triumph TR6 1974 en TVR Chimaera 1996
Van de Wyer Frank, MGB 1963
Duerloo Igor, Triumph Spitfire 1968 en Porsche 928 1977

Aankondigingen

Zoals reeds aangekondigd in de vorige edities 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 : 		
€ 120,00
- volledig blad, volledige jaargang : 		
€ 240,00
- achterkant, volledige jaargang : 		
€ 260,00
Andere vormen van sponsoring zijn steeds bespreekbaar met het bestuur.
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Toelating		
gesloten verpakking
2520 Ranst		
8/4925			
P003327

Belgie - Belgique
PB
2520 Ranst
8/4925

