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In dit nummer:

Redactie
Een winter hebben we niet gekregen, laat ons daar niet om treuren, de
lente is begonnen als een zomer en menig lid heeft dan ook vroeger dan
verwacht de hoezen kunnen verwijderen, olie ververst, remmen nagekeken, althans hoop ik toch.
Op dit moment zijn er al vele aankondigingen van diverse ritten binnengekomen, we zullen ons zeker niet gaan vervelen. Tussendoor nu al het
gras maaien, (we schrijven begin april) ja die motor vraagt ook wel eens
een onderhoudsbeurt na een korte winterslaap.
Eric De Wever heeft z’n ontslag ingediend als evenementencoördinator
en is ad interim vervangen door Walter de Keulenaer.
Af en toe krijg ik eens wat magazines in de hand gestopt van andere
clubs, wat me meer en meer opvalt is dat daar wel meer schrijvers aan
de beurt komen, waarmee ik wil zeggen dat die leden ook wel eens een
artikel binnenzenden zodat niet alles door de redactie zelf hoeft geschreven te worden.
De paasmaandagrit is, aan de foto’s op de onze site te zien, geslaagd,
mooie landschappen en blije gezichten.
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We kregen ook wat restauratiebeelden van één van onze clubleden, niet
van het lid natuurlijk maar van de wagens die hij in opdracht in showroomstaat brengt, door plaatsgebrek zullen deze in een volgend nummer
verschijnen.
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Van onze BBQ vinden jullie enkele foto’s terug op de overgebleven
ruimte bij de praatavondverslagen.
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Vikingtocht is ook alweer voorbij, meer verder in uw blad, Snor van ‘t
Stad , zeer te smaken en gesmaakte BBQ en Holland toer behoren ook
tot het verleden. (Laatste bij het ter perse gaan nog niet gereden)
Ditmaal geen droevige gebeurtenissen te melden, tenzij je een lekke
band of starterproblemen (hé Guido) ook in die categorie plaatst.
Onze vakantie zit er ook op, met de nodige perikelen,busje met heetlopende motor, klapband en op de koop toe landingsproblemen en doorstart op Zaventem, alles nadat we ook hagel en regen kregen in het zuiden en een lekkend plafond voor een nat bed zorgde.

Ik wil graag onze leden danken die publicaties hebben ingestuurd, het
heeft nu het luxe probleem gecreëerd van iets teveel te krijgen en te
moeten selecteren. Maar vandaag niet gepubliceerd kan in de toekomst
nog verschijnen.
Met Triumphantelijke groeten,
De redactie
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MGB Coune Berlinette, een Belgisch product uit
de jaren 60.
Jacques Coune was een begaafde Belgische carrosseriebouwer die in zijn Brusselse werkplaats op MercedesBenz gebaseerde stationcars en een cabrioletuitvoering
de Volvo Amazone 121/122 bouwde. Tijdens de Brusselse autosalon van 1964 toonde hij zijn interpretatie van
een GT-koetswerk gebaseerd op de MGB: de Berlinette.
In juni van dat jaar bouwde hij van dit model 12 tot 15
exemplaren per maand en was naarstig op zoek naar een
in Engeland gevestigde onderneming die vier wagens per
maand kon assembleren.
In twee jaar bouwde Coune circa 56 exemplaren, die ongeveer tweederde meer kostten dan een MGB Roadster. Behalve in België werden ze ook verkocht in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Toen de aanzienlijk goedkopere MGB GT in oktober 1965 zijn intrede deed, bleek de Berlinette onverkoopbaar. De laatste
poging die Coune ondernam om zijn wagen aan de man te brengen was tijdens de salon van Turijn in 1966,
waar hij een 'Spider' toonde (slechts één exemplaar gebouwd). Dit model leek op de Berlinette, zij het met
targa-dak, afgeknotte staart en vast achterraam met ingebouwde rolbeugel. Er zijn acht (bekende) Berlinettes overgebleven, waaronder de enige
rechtsgestuurde die in banden is van Mike Akers en hier wordt afgebeeld. Er rijdt in Engeland nog een andere Berlinette die onlangs uit Nederland werd ingevoerd.
De wagen van Akers heeft een interessante geschiedenis. Hij werd besteld door Walter Oldfield, directeur van Nuffield Press (een dochterbedrijf van BMC die in Cowley alle publicaties en drukwerk verzorgde) en
rolde in april 1964 te Abingdon van de band als roodgelakte Roadster in
standaarduitvoering, echter zonder cabriolet- dak en aankleding. De wagen werd meteen naar Brussel verscheept om naar wens van Oldfield te
worden omgebouwd, waarna hij in juni 1964 te Oxfordshire het kenteken
CEW 55B kreeg toegewezen. Het model werd door Alec Issigonis en George Hamman van BMC als potentieel productiemodel gezien, maar uiteindelijk werd hier van afgezien omdat het ontwerp 'te Italiaans
aandeed'. BMC verkoos het GT-ontwerp van Syd Enever dat door Pininfarina was verfijnd. Oldfleld behield de wagen tot 1978, toen die door de huidige eigenaar werd overgenomen (met 24.000 mijl op de teller, in 1994 opgelopen tot 31.000 mijl).
Sommige Coune Berlinettes waren gebaseerd op nieuwe wagens die - met dealerkorting - waren afgenomen van de Belgische MG-importeur, andere op wagens die door klanten werden aangeleverd. Het is ook
mogelijk (niet aangetoond) dat enkele Berlinettes werden gebouwd uit de CKD-uitvoering die vanaf mei
1964 naar België werd verscheept. Dit zou de werkzaamheden van mijnheer Coune en zijn Italiaanse plaatwerkers aanzienlijk hebben vergemakkelijkt
De modificaties waren ingrijpend. Al het plaatwerk achter de portieren werd verwijderd - alleen de wielkasten en de vloer bleven over. Om de rigiditeit te verbeteren werd tussen de wielkasten een driehoekige
kokerbalk ingelast. Aan de achterzijde werden ook verstevigingen aangebracht. Voor de eerste exemplaren
werden het dak en het achterste gedeelte van het koetswerk uit metaal vervaardigd, maar al gauw maakten
de metalen plaatdelen plaats voor een eendelige constructie uit polyester. De sierlijke fastback kreeg een
vaste achterruit en een kleine bagageklep tussen de achterruit en de verticale Kammstaart. Alle ruiten
moesten speciaal worden gemaakt.
De koplampen werden verder naar achteren geplaatst en voorzien van perspexkappen (deze aanpassing was
via Coune ook leverbaar voor de MGB Roadster). De sierstrip op de zijflanken kwam te vervallen en de
bevestigingsgaten werden dichtgeplamuurd. Alle spatborden werden rond het wiel voorzien van een iets
5

naar buiten staande rand. De achterbumper was uniek voor dit model en de meeste exemplaren kregen verticale bumperrozetten. De in 1964 tijdens de salon getoonde wagen was voorzien van een ranke voorbumper, maar de productie-uitvoering kreeg de standaard MGB-voorbumper. De achterlichten waren rond en
geleend van een ander Europees merk (waarschijnlijk Simca 1000). De meeste exemplaren kregen op de
achterraamstijlen en dwarsbalk met motorkap- vergrendeling een insigne met het opschrift 'Jacques Coume
- Carrossier'. De eerstgetoonde wagen was rood (tint onbekend), maar de wagen van Akers is zilver/blauw
metallic. Een strookje Dymotape op de dwarsbalk met motorkapvergrendeling vermeldt 'Peinture Acrilique
Lucite'. De wagens konden in elke gewenste kleur worden gespoten. Ook het interieur kon naar wens worden ingericht. De wagen van Akers is voorzien van standaard voorstoelen; maar op andere wagens schijnen
die met ander materiaal te zijn bekleed; de leverbare kleuren zijn niet te achterhalen. Veel wagens kregen
een lichtmetalen stuurwiel met houten rand (diverse uitvoeringen). De binnenspiegel werd op een pootje
boven het dashboard gemonteerd. Het dashboard werd achter de voorruit dikker gewatteerd en soms voorzien van een patroon. De Coune werd voorzien van een hemel met ruitmotief, dat ook werd gebruikt voor
de riante bagageruimte achter de stoelen. Sommige uitvoeringen kregen een neerklapbare achterbank waar

kinderen plaats konden nemen - iets wat waarschijnlijk op de latere Berlinettes tot de standaarduitvoering
behoorde. Er werd veel gebruikgemaakt van glasvezelmatten als geluidsisolatie.
De afgebouwde wagen was volgens de carrosseriebouwer 57 kg lichter dan de Roadster. Omdat de aerodynamica ook was verbeterd, hoeft men niet te twijfelen aan de opgegeven topsnelheid van 180 km/u (soms
werd ook een topsnelheid van 195 km/u opgegeven, maar dat lijkt ons iets te hoog). De enige mechanische
aanpassing betrof het gebruik van een Abarth-uitlaat met twee uitstroompijpen, hetgeen met verwonderlijk
was omdat Coune de Belgische importeur van Abarth uitlaten was.
De Coune Berlinette blijft een prachtige en fascinerende wagen, maar uit commercieel oogpunt had hij
vanaf het begin geen bestaansrecht.
Bron Carl Peeters
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Vikingtocht 18 mei 14
De hoeveelste het nu precies was heb ik niet achterhaald, we hadden een drukke week achter de
rug, een nicht had een trouwpartij en kleindochter vormsel, waarbij onze nieuwste aanwinst telkens bloemrijk getooid was. Echter de avond voor onze Vikingtocht, bij het huiswaarts rijden, had
ik meer het gevoel in een cakewalk te zitten dan in een comfortabele auto.
Enfin, na deze mededeling hebben jullie begrepen dat we met de TR4 naar Nederland zijn afgereisd, kwestie van de prachtige zon ook in het interieur toe te laten.
Als bestuurslid heb je zo van de privileges, je kunt zien wie en hoeveel er ingeschreven en betaald hebben. Met 25 wagens is dit een mooie groep waarbij ik Steven als organisator met z’n
Stag niet heb bijgeteld. Maar, er waren een behoorlijk aantal MG’s.
Het ontbijt was, ik weet niet goed hoe ik het moet omschrijven, kwalitatief & kwantitatief, ver boven het gemiddelde en iedereen weet dat je bij TEDG altijd al zeer goed zit. De bediening was
zeer net, behulpzaam en attent en vooral steeds paraat als er wat bijgevuld moest worden, dit
adres is zeker een aanrader.
We werden met z’n allen onder begeleiding van Steven, z’n echtgenote en dochter, van het parkeerterrein geloodst, (nogal wat wielertoeristen kwamen er de hoek om gesjeesd).
Zodra de eerste kilometers onder de auto doorschoven kwamen de wauw gevoelens meermaals
naar boven, prachtige wegen, landschappen, waterkanten en af een toe een boot of schip.
Op een parking een korte stop voor het onontbeerlijke Porto aperitief (wie me kent weet dat en
stopt dus ook)
De vrijblijvende middagstop was ook al top klasse, voor ieders beurs en smaak.
Nog even een brugwachter ingeschakeld en perfect getimed floepte het rode licht aan en stonden we met de hele meute dus op de dijk voor de geopende brug, perfect om mooie en unieke
plaatjes te schieten een sliert Engelse old timers amper met een telelens in één beeld te vatten
op de Krammerbrug, UNIEK!
Hoeft het vermeld dat we met het namiddag gedeelte ook van al dat moois voorgeschoteld kregen?
Net voor het einde hebben we nog een halte ingelast om onze middagkoffie te nuttigen.
De aankomstplaats, voldoende parking, ja daar hou je als organisator allemaal best rekening
mee, een apart zaaltje voor de proclamatie, ja afwezigen, we hebben onderweg vragen moeten
oplossen.
Als Eric (BBC) z’n dochter er niet bij is, zal z’n zoon dan maar de hoofdprijs wegkapen. Proficiat
aan het (nieuwe?) duo.
We hebben op deze plaats dan het avondmaal genuttigd, zij het met een beperkt aantal. Had dan
weer z’n voordeel dat we het speciale oldtimer menu of à la carte konden eten. Paul Peeters
toonde me fier de gereden route op zijn smart Phone.
Wel dit vind ik zo een leuke app. dat ik het, thuisgekomen, onmiddellijk heb geïnstalleerd, bedankt Paul voor de tip. De kaart zien jullie hiernaast. Zo weet je naderhand waar je precies gereden hebt.
Ah ja, die app. heet MYTRACK en is een gratis tool met bovenop
nog je snelheden, stop- en rijtijden, afstand enz..
Dankzij die App. heb ik nu gezien dat Steven, in de volgende jaren,
nog meerdere routes in de regio kan inplannen waarbij zoals eerder
vermeld de start- en aankomstplaats gerust dezelfde kan zijn.
Paul& Elly
Foto’s op pagina’s 9 - 12
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CLUBSHOP
In verband met de clubkleding zal in de toekomst alleen nog op bestelling worden gewerkt.
Enkele maten van hemden staan ter beschikking om aan te passen.
Verder kan er gekozen worden uit een catalogus, ook andere modellen dan in de lijst
hieronder.
De kleur van onze club is ROOD (met blauw borduursel)
5 x per jaar kan kleding besteld worden namelijk tijdens de beurs in Antwerpen, tijdens de
praatavonden van juni, september en december of januari en tijdens de beurs in Mechelen.
Kleur

Model

Maat

Verkoopprijs

Kleding in voorraad
Fleece (1)

rood/grijs korte sluiting xxlarge

€

30,00

Hemd (1)

rood

lange mouw

xlarge

€

30,00

Polo (7)

rood

korte mouw

large

€

16,00

€

37,00

Kleding op bestelling, inclusief clublogo
Fleece Cross/frisbee

rood

Hemd heren boule/dart

rood

lang/kort

€

32,00

Hemd dames rowing/arrow

rood

lang/kort

€

32,00

Polo lange mouw surf

rood

€

27,00

Polo korte mouw surf

rood

€

19,00

Polo lange mouw dames surf

rood

€

27,00

Polo korte mouw dames surf

rood

€

19,00

Sleutelhanger met lampje

€

6,00

Stoffen badge met clublogo

€

2,50

Plastieke sticker met clublogo

€

1,00

Balpen Tedg

€

1,00

Metalen badge met clublogo

€

10,00

Pin met clublogo

€

4,00

Cadeaubox met clublogo

€

15,00

Allerlei

Clubshopverantwoordelijke
Min Gijselings
mgijselings@skynet.be of 0478/266 557
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Jaguar bouwt nieuwe classics (mei 2014)
Jaguar gaat opnieuw enkele exemplaren van de
legendarische E-type bouwen. Het gaat om lichtgewicht versies die initieel in 1963 van de band hadden moeten rollen.I
n 1963 bouwde Jaguar een speciale versie van de
E-type, bedoeld voor de racerij. Deze afgeleide
kreeg een koetswerk dat volledig uit aluminium
werd opgetrokken. Door die ingreep zette de wagen
114 kg minder op de weegschaal. Hij kreeg ook
een aluminium zescilindermotor met een slagvolume van 3,8 liter. Bedoeling was om 18 stuks te bouwen maar om één of andere reden werd de
productie na 12 exemplaren gestaakt.
De zes overgebleven chassis werden tot nu zorgvuldig bewaard. Vandaag heeft de constructeur
beslist om ze alsnog naar originele specificaties nieuw op te bouwen. Een en ander gebeurt in
huis bij Jaguar en is volledig handwerk. De zes wagens worden later ook te koop aangeboden.
Jaguar-verzamelaars genieten de voorkeur.
Het is de bedoeling dat deze 'nieuwe' bolides zullen worden ingezet in historic races.(Belga)
Over de prijs is niets bekend.

Programma of uitnodigingen van niet TEDG organisaties
www.oldtimerweb.be en www.thesportscoupe.be

Zie ook:
Wanneer
6 juli 2014
13 juli 2014

tot Omschrijving
Acro

WAAR

20 2 pers Putte

Organisator
Mak Hcc

Old timer treffen

Herk De Stad

Stephan Stevens

3 augustus 2014

Rondje Halle

Herne

Luc Appelmans (TEDG)

3 augustus 2014

Gehandicaptenrit

Westmalle

Kazou West-Vlaanderen

Trooz

Norbert (TEDG)
Belgian Vehicle Heritage

8 augustus 2014
1 augustus 2014

10/aug Chateau Bleu WE
Promenade

10 augustus 2014

Kempen Historic

10 augustus 2014

Geitenrally

15 augustus 2014

Maneblussers

16 augustus 2014 17/aug Fly & drive
16 augustus 2014 17/aug Retro folies
17 augustus 2014
De Zaat Raast
30 augustus 2014
Classic Cabriotoer
31 augustus 2014
Taxandriarit
14 september 2014
10the Antwerp concours
21 september 2014
Leuvense Old T rondrit
4 oktober 2014 5/okt Oldtimerbeurs
9 november 2014
Oldtimerbeurs
20 december 2014 21/dec Dreamcar
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Prijs pp

15 Mol Millegem

www.kempenhistoric.be

Wilrijk
30 2 pers Mechelen

Mak Hcc

Gratis Schaffen
Spa
Temse

25-95 Lier
15 2 pers Turnhout
Wijnegem

27 Herent

Altena
Toine Daamen (TEDG)

info@ecuriebelge.com
Bamc

Malmedy
Spa
Kortrijk Xpo

Dreamcar

MORGAN PARTS & ACCESSORIES DEALER
A.BERGMANNLAAN 28 2500 LIER BELGIUM
belmog@skynet.be
HALDA TWINMASTER – DIGITALE TRIPMETERS - GPS TRIPMETERS
Meer dan 40 verschillende modellen leverbaar uit voorraad.
AVIATION LEATHERCRAFT: IRVIN JACKETS & HELMETS
CHAPAL: JACKETS, HELMETS, GOGGLES
MOTO LITA: STEERING WHEELS
HERWINS & HANHART & HEUER:
DASHBOARD CLOCKS & STOPWATCHES IN ALLE PRIJSKLASSEN
DON BARROW: MAP LENSES - TRS : SAFETY HARNESS
Verstralers, breedstralers = SPOT, FOG & DRIVING LAMPS in alle prijs klassen
RALLY CAR ROOFLAMPS
OPEN DOOR EVERY THURSDAY FROM 20H TO 23H
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Vikingen
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De beurs der beurzen of op bedevaart naar Essen
Beginjaren 80 was er de Essen Motorshow, ongekend groot en een aanbod ongezien voor iemand die nog niet lang zijn rijbewijs had. Wanneer we even snuffelen in de oudste cataloog die
nog in de kast staat, deze van 1984 met het toegangsticketje van 12 DM zien we daar als gasten
Niki Lauda, Alain Prost, Rolf Stommelen, Stig Blomqvist en andere grootheden in verschijnen.
Later zou deze beurs opgesplitst worden in de Motorshow met modern race en rally spul en de
oldtimerbeurs.
Van de oldtimerbeurs heb ik toch wel de helft zeker gedaan en is er één constante, hoge kwaliteit
met elk jaar hogere prijzen. Zo weet ik nog een Teutoonse 300SL voor een 250.000 DM, waar de
verkopers het jaar nadien het cijfer gelijk hielden, enkel was het ondertussen wel in eurokes geworden of in koopkracht zoals onze politiekers graag zeggen het dubbele of de helft, ’t is maar
hoe je het bekijkt.
Nu naar Essen gaan we niet voor te kopen, tenminste ik toch niet. We zien er wel tendensen. Zo
hebben we jaren gehad dat er bijna 10 % van de 300 SL vlinderdeur stond, een ander jaartje het
ganse Jaguar XK gamma met vorig jaar hoofdzakelijk ‘Elfers’ (de beroemde Porsche 911) in alle
varianten en dit jaar opmerkelijk veel Lancia Aurelia en gezien de zeer beperkte oplage veel
(toch 5 stuks) Lamborghini 350.
Dat de Duitse merken goed vertegenwoordigd zijn is vrij normaal, echter Mercedes historische
afdeling, had zich dit jaar toch echt overtroffen met een rek van al hun wedstrijdwagens en via
een wandelgang langs alle kanten kon bewonderd worden. Ook al zijn we een Engelse club dit
was echt van de bovenste plank.
Natuurlijk dienen we ook rekening te houden dat de Duitsers ondertussen toch wel wat pareltjes
van de Engelsen overgenomen hebben. Want Bentley is van Volkswagen (what’s in a name),
Rolls-Royce en Mini van BMW. Zo is BMW ook nog eigenaar van de merknamen Riley, Triumph
en Standard.
Nu wat was er zoal te zien op Engels gebied. Een heel leuke ernstige verbouwde mini die nog
verder gereduceerd werd tot een 3 wieler met een heuse achterspoiler om hem toch maar op de
grond te houden. Zelfs de Queen was aanwezig, zij het wel in karton tussen een zeer vroege MM
Morris Minor en een late versie. Aston was relatief goed vertegenwoordigd met toch enkele DB4,
waaronder 2 links gestuurde allemaal in de verschillende schakeringen van groen. Ook enkele
mooie vooroorlogse MG’s en een zeer mooie Morris Six die toch wel niet zoveel te zien is. Dit
jaar minder XK maar gevoelig meer E type. De E type ligt goed in de markt en er is behoorlijk wat
vraag naar, zeker naar de vroege “flat floor” versies waar Lukas Huni de top bijzat. Deze was een
van de eerste 500 wagens te herkennen aan de buitenvergrendeling van de motorkap. Zoals we
van hem gewoon zijn verkeerde deze wagen ook nog eens in topconditie. De Jaguar fabriek had
ook haar beste beentje voorgezet en toch een short chassis D type, C type en nog ander race/
rally spul meegebracht. Bovendien ook nog enkele TWR’s en de laatste E type die van de band
rolde in zwart zoals alle 50 die een einde maakten aan de productie van deze legendarische wagen. De opvolger die er zo goed als 40 jaar overdeed stond er ook en moet even indrukwekkend
zijn dan toen. Alhoewel dit voor mij moeilijk te beoordelen valt want op het moment dat het in Geneve het moment suprême was werd ik bijna geboren. De F trok dan ook alle belangstelling bij
Jaguar met rijen wachtenden om ook eens een zitje te hebben in deze nieuwe zeer geslaagde
coupe.
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Verder weinig handelaars met boeken, foto’s, oude tijdschriften en al helemaal geen oude miniaturen, wel modern massaspul. Dit nam niet weg dat de hallen zeer goed vol stonden met hoofdzakelijk professionele verkopers uit gans Europa die buiten auto’s ook veel met gereedschappen
en onderhoudsproducten aanwezig waren.
De clubs van de grote Duitse merken staan met of op de fabrieksstand maar de anderen op een
verdiep waar de meeste eigenlijk het bezoek niet waard zijn. Die clubs mogen eens naar Antwerpen komen en een voorbeeld aan de clubs hier nemen die toch allemaal een zeer mooie en verzorgde stand hebben.
Op de buitenpleinen stonden vroeger alleen particulieren wat nog altijd wel is maar ook de handelaars hebben daar hun reservestock staan. Je ziet daar auto’s van eigenaar verwisselen zonder enige vorm van goede controle, laat staan een proefrit. Vertrouwen de Duitsers elkaar dan zo
goed?
Wat dit jaar wel opviel waren de verschillende wagens die vorig jaar ook te koop stonden bij dezelfde handelaars aan nog steeds dezelfde prijzen. Dit waren wel geen zeldzame wagens of wagens die goed in de markt liggen. Zou er dan toch een kentering komen in de immer stijgende
prijzen van onze troetels. Iets om volgend jaar naar uit te kijken.
PQ
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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
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Ariel bezorgde de politie van de regio Avon and Sommerset een
supersnelle Atom 3.5R.
Ariel zette deze Atom 3.5R in politiekleuren en voorzag hem ook van de nodige signalisatie. Meteen
werd het vermogen opgevoerd van 250 naar 355 pk, zodat deze spartaanse sportauto slechts 2,6 sec. nodig heeft om van 0 tot 100 km/u te spurten en daarmee wellicht de snelste patrouillewagen ter wereld is.
Snelheidsduivels in de regio Avon and Sommerset zijn dus gewaarschuwd, al worden zij niet in de eerste plaats geviseerd door de ordediensten. De Ariel Atom PL kadert in de Safer Riders campagne die
motorrijders wil aanzetten tot rustiger en veiliger rijden. Tegelijk wil Ariel het publiek al opwarmen
voor zijn eerste motorfiets die weldra gelanceerd wordt. (Belga)
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UITNODIGING TEAMBUILDING

Op zondag 28 september is er de 3e teambuilding,
LET OP DEZE IS IN EEN VOLLEDIG NIEUW JASJE GESTOKEN
Je bent welkom vanaf 9.00h voor het ontbijt
Vertrek 10.00h
De rit zal een flink stuk langer zijn dan vorige edities, nu ongeveer 110km met
een zoektocht en opdrachten.
Onderweg kan er van alles gebeuren, maar wat gaan we nog niet vertellen.
Ongeveer halverwege is er een pit-stop voorzien.
Voor het merendeel zijn er landelijke weggetjes gekozen.
Inschrijven tot uiterlijk 19 september op mail adres:
verschueren.ronny@pandora.be
inschrijving pas geldig na tijdige betaling van € 12.00 op clubrekening KBC:
BE17 7370 2965 0721 (niet leden en/of vreemde wagens € 13.00)
Verzamelplaats is nog de zelfde:
TC de Dageraad Rerumnovarumlaan 35 Beerse
zondag 28 september 9.00h
mvg
Albert, Ann, Erik, Annemie, Lief, Ronny
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De spectaculaire ups-and
-downs van Land Rover
De geschiedenis van Land Rover is er eentje van spectaculaire ups-and-downs. De laatste reddingsoperatie dateert van 2008 en kwam vanuit onverwachte hoek. Na moeizame onderhandelingen haalde het Indiase industrieconglomeraat van multimiljardair Ratan Tata (76) de buit binnen en verloste Ford van een zware verliespost.
Het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam geen dag te
vroeg voor Brothers Spencer en Maurice Wilks. Eindelijk
kon het Engelse ondernemersduo werk maken van een eigen versie van de populaire Amerikaanse legerjeep. In
1948 reed de eerste Defender van de band in de gloednieuwe fabriek van Solihull. Meer dan driekwart eeuw later
rijdt 70 procent van alle geproduceerde Land Rover's nog
altijd rond en is het roemrijke merk actueler dan ooit.
Defender, ultieme uiting van individualisme
Evoque © GF
De Defender is een fenomeen. Eenvoudig van concept en
opvallend gebruiksvriendelijk, een betrouwbare toeverlaat in onherbergzaam gebied en vandaar erg geliefd bij expeditieleiders en avonturiers, all over the world. Dichter bij huis is hij kind
aan huis bij tuinbouwers en bosbeheerders; hoe ouder hij is en hoe meer kilometers hij op de
teller heeft, hoe sterker de band is tussen mens en machine. De Defender als trouwe metgezel,
als onmisbaar werktuig maar intussen ook als nostalgisch hebbeding, om in de late namiddag
op de Lippenslaan in Knokke uiting te geven aan een onweerstaanbare drang naar individualisme. Dat de mechaniek van de huisvriend verouderd is, dat de remweg gevaarlijk lang is en dat
hij na een bruusk uitwijkmanoeuvre weleens op zijn zijkant dreigt te belanden, het wordt hem
allemaal vergeven. Een icoon val je niet af voor een prul.
Van utilitair voertuig tot (luxe)auto voor dagelijks gebruik
Maar ook wie niet tot de tuinbouw- of houthakkersstiel werd geroepen, komt intussen aan zijn
trekken en vindt bij Land Rover een ruime keuze aan vierwielaangedreven alternatieven: Freelander, Evoque, Discovery, Range Rover en Range Rover Sport. Het roemrijke merk is immers
blijven investeren in technologische vernieuwing en uitbreiding van het gamma en heeft daardoor zijn toonaangevende positie in het 4x4 segment kunnen handhaven.
Land Rover heeft ongetwijfeld een pioniersrol vervuld. Vanuit Engeland heeft men een segment
gecreëerd dat nog altijd groeit en andere automerken heeft geïnspireerd om hun gamma in die
richting uit te breiden. Land Rover heeft het systeem van vierwielaandrijving voortdurend verbeterd en geperfectioneerd en is erin geslaagd om van een in essentie utilitair voertuig een (luxe)
auto voor dagelijks gebruik te maken. De introductie van de Range Rover, Range Rover Sport,
Discovery, Freelander en Evoque zorgde voor een forse uitbreiding van de klantenkring, verspreid over brede lagen van de bevolking. Om op een fel bevochten markt te kunnen overleven,
moet een constructeur immers omzet en rentabiliteit genereren. Om als merk attractief te blijven voor de klant moet het innoveren en blijvend investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten.
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De concurrenten van Land Rover, op uitzondering van MercedesBenz en Jeep, zijn de omgekeerde weg gegaan. Die hebben eerst
ervaring opgedaan als constructeur van personenauto's vooraleer zij
zich op de bouw van terreinwagens hebben toegelegd. Vergelijk je
hun modellen met elkaar, dan wordt dat verschil in concept en benadering snel duidelijk. In het segment van de compacte SUV's vormt
vierwielaandrijving intussen veeleer de uitzondering dan de regel. De
Land Rover-eigenaar wil daar echter niet van weten. Die kiest bewust voor een auto die in alle omstandigheden veilig en betrouwbaar Freelander © GF 1
is, die comfortabel rijdt en voorzien is van een luxueuze uitrusting.
Jan Vroemans (Land Rover): "Onze klanten zien hun wagen als een investering in gezondheid
en veiligheid en waarderen zijn exclusief karakter."
De redding kwam uit onverwachte hoek
De geschiedenis van Land Rover is er eentje van ups-and-downs. In 1994 werd het zwaar verlieslatende bedrijf van de ondergang gered door BMW dat er echter niet slaagde om het tij te keren. De verliezen bleven zich opstapelen, tot grote ergernis van de familie Quandt, meerderheidsaandeelhouder van BMW. Het overnamebod van Ford in 2000 kwam als een geschenk uit
de hemel. De nieuwe eigenaar koesterde grootse plannen met zijn Engelse dochter en investeerde vele miljarden in de ontwikkeling van nieuwe modellen en de modernisering van de totaal verouderde fabrieken. Het nieuwe management greep de kans met beide handen, de wederopstanding van het roemrijke merk leek enkel een kwestie van tijd. 2007 was een recordjaar voor Land
Rover, toch zette Ford het dochterbedrijf in de etalage. Om vers geld te genereren, nodig om zelf
te kunnen overleven.
De redding kwam vanuit een onverwachte hoek, in de persoon van de steenrijke Indiase staalmagnaat Ratan Tata. Hoeveel dollar de charismatische ondernemer uit eigen vermogen in Detroit op tafel legde, bleef tot op vandaag een goed bewaard geheim. Hoewel zijn industrieconglomeraat ook actief was in de autosector werd getwijfeld aan de slaagkansen van Tata om Land
Rover te wapenen voor de toekomst. Maar tegen alle verwachtingen in kwam Land Rover de crisisjaren 2008 en 2009 goed door - met een verdubbeling van de omzet. Ook in de daaropvolgende jaren bleef het Land Rover voor de wind gaan. Het boekjaar 2013 werd afgesloten met een
winst 3,1 miljard euro en een rendabiliteit van 13,7 procent, een resultaat waarvan Audi, BMW en
Mercedes-Benz alleen maar kunnen dromen. Enkel Porsche en Ferrari deden beter. Een en ander heeft te maken met het enorme succes van de Evoque, een lifestyle product waarmee Land
Rover een compleet nieuwe doelgroep heeft weten te bereiken. Een stijlbreuk met het verleden,
so what? Van je geschiedenis kan je niet eten, aldus directievoorzitter Ralf Speth, die de stiel
heeft geleerd bij BMW. Zijn overwegend Duits management geniet het vertrouwen van de Indiase
eigenaar en beschikt over een grote mate van vrijheid van handelen.
Donkere onweerswolken
Ondanks een stijgende verkoop, uitstekende bedrijfsresultaten en een attractief gamma drijven
donkere onweerswolken richting Land Rover. Volgens een nieuwe richtlijn van de Europese
Commissie mag de gemiddelde CO2-uitstoot van de complete vloot van een merk vanaf 2021
niet meer bedragen dan 95 g/km. Dat wordt een enorm grote uitdaging voor Land Rover, want
wie die nieuwe strenge norm niet haalt, moet zware boetes betalen. De directie heeft al gereageerd: de nieuwe motoren verbruiken beduidend minder en stoten ook minder schadelijke uitlaatgassen uit, de nieuwe generatie Range Rover en Range Rover Sport weegt tot 500 kilogram minder, er lopen experimenten met hybridtoepassingen en er wordt onderhandeld met andere constructeurs over gemeenschappelijke projecten om de CO2-uitstoot te reduceren.
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Het is koffiedik kijken wat die gesprekken en experimenten straks zullen opleveren.
Waarover wel zekerheid bestaat, is de verslechterende financiële situatie van Tata als gevolg
van de internationale crisis in de staalindustrie. Tot nog toe mocht Land Rover omzeggens alle
winst herinvesteren, eigenaar Tata stelde zich tevreden met een bescheiden dividend. De
vraag is dat zo blijft. In afwachting van een duidelijk antwoord, duiken her en der geruchten op of zijn het roddels - over een mogelijke overname, maar het is absoluut voorbarig om hier conclusies aan te verbinden. Het roemrijke merk heeft in zijn 75-jarige geschiedenis al voor hetere
vuren gestaan. Wordt misschien vervolgd.

Snor van ‘t Stad
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De volledige tekst is verkrijgbaar bij de redactie en uiteraard rechtstreeks op bovenvermelde web site.
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Met dank aan Ron
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DE

PETERS 17 NACHTRIT
ZATERDAG 11 OKTOBER 2014

Bijeenkomst en vertrek: BBC Sint Lenaartseweg 52 2320 Hoogstraten
03/314.60.69 of 0495/51.75.75
Eerste prijs geschonken door BBC-cars Max 50 inschrijvingen
Verzamelen vanaf 18.30 uur
Vertrek 1ste deel 19.00 uur stipt
Pauze 21.00 u
de
Aankomst 23.30 u waar????
Vertrek 2 deel 21.30 u
Inschrijvingsgeld:
€ 15pp voor TEDG leden € 17pp niet leden (prijs inclusief consumpties)

Om je inschrijving te vervolledigen, stuur je dit formulier per post naar
Peter Verbrugge, Beukenlei 20, 2960 Sint-Job-in’t-Goor of mail het
naarpeter.verbrugge1@gmail.com voor 8 oktober
Je mag dan een e-mail terug verwachten met je startnummer voor de nachtrit.
Tel. Na 19u: 031297.07.58
Inschrijving:
Naam en lidnummer:
Voertuig merk en type:
bouwjaar en kenteken:
Aantal personen:………… 15 € (TEDG leden) .................................EURO
Aantal personen: …………17 € (niet-leden) .................................EURO
Wij verzoeken je vriendelijk het totaal bedrag uiterlijk voor 08/10/14 over te schrijven op de
TEDG club rekeningnummer BE 17 7370 2965 0721 met vermelding Peter’s nachtrit, gevolgd
door je naam en lidnummer en het aantal personen waarvoor je inschrijft, alsook welke
wagen.
Voor een veilige en vlotte organisatie is een tijdige inschrijving noodzakelijk. Gelieve
bovenstaande sluitingsdatum dan ook te respecteren. Dit jaar moet er toch hier en daar
gereserveerd worden.
Alvast bedankt voor je deelname aan dit evenement.
Groeten Nachtelijke Peter.
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Donderdag 29 mei 2014: Retro Cadix
Een ritje van ± 60 km gedurende
±2,5u vanaf Wommelgem, door de
haven tot aan de Cadixstraat te
Antwerpen.
Eerst een ontbijt in taverne “De
Welvaart” in Wommelgem, daarna
in stoet met 28 auto’s een ritje door
de haven van Antwerpen olv Tor.
Eerste stop in de kerktoren van
Wilmaarsdonk, helemaal verstopt
tussen opslagplaatsen en
containers. Daar hadden wij een
eerste stop met een borreltje
jenever, met dank aan de gulle
gevers.
Onder een wisselvallige hemel maar zonder regen ging onze tocht verder naar het gerestaureerde
“Oosterweelkerkje”, helemaal verscholen tussen het groen en het staat in de diepte op oude
oorspronkelijke poldergrond.
Onze havenrit werd onder de deskundige leiding van Tor verder gezet richting Lillo, maar eerst reden
wij voorbij de Molen van Lillo om daarna het polderdorpje binnen te rijden. De daar residerende
eenden waren daar niet zo gelukkig mee en lieten van zich horen!!!”.
Even een kijkje nemen op de dijk en daarna een terrasje doen
in het kleine dorpje.
Daar werd “onder druk” gevraagd aan Tor of hij volgend jaar
terug een Hemelvaartroute wil organiseren maar dan op de
linker oever met een
bezoek aan Doel en
omstreken. Hij was
daar wel voor te
vinden!!!!
Na de stop in Lillo
richting stad voorbij
het kerkschip naar de
Cadixstraat waar wij
met onze oldtimers
het buurtfeest zouden
gaan opfleuren. Nadat
onze autootjes
geparkeerd waren
hebben wij de innerlijke mens versterkt.
Een zeer geslaagde dag en rit met een uitstekende ambiance en
de weergoden waren ons ook goed gezind!!!
Hartelijk dank aan Tor voor de organisatie.
Min.
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Verslag praatavond dd. 01.04.2014
• David verwelkomt iedereeen en overloopt de voorbije gebeurtenissen:
- Rustige maand maart, met uitzondering van de geslaagde beurs te Antwerpen.
Nogmaals dank aan alle leden om van dit evenement een succes te maken.
- British Lifestyle in Rosmalen: zeer mooie beurs, zie verslag in Drivers News
• Eerst volgende activiteiten:
- 21/4 Paasmaandagrit ingericht door Erik Kinat: vertrek in de buurt van Tienen. Zie
uitnodiging in Drivers News (een rit van ±180 km)
- 18/5:Vikingentocht: uitnodiging zit in Drivers News , het wordt een Dijkentocht met
roadboek “Bolleke Pijl”
- 29/5 (OHV): Retro Cadix (jaren 50/60) met haventoer, ingericht door Tor, uitnodiging
in Drivers News.
- 10/6 : snorrenrit: 10 auto’s toegelaten, zich melden bij David
- 15/6: BBQ met vooraf een uiteenzetting over “waardebepaling” van oldtimers door
taxateur Gert Beets; uitnodiging in Drivers News.
- 29/6 : Hollandtoer: met vlaggesysteem naar Waalwijk
- 13/7 : Zomerrit: info volgt nog
- 14/9 : Ladies run, ingericht door Leen Geerts: vertrek in Boom en eindigend in
Willebroek
• Eerst editie van kleurenboekje: oogt zeer mooi. Proficiat Paul.
• De aanwezige nieuwe leden worden hartelijk welkom geheten
Rondvraag:
- Volgens enkele leden is het een probleem dat onze club niet meer aangesloten is
bij BFOV.
- 28/9 teambuilding met ontbijt en rit van ± 110km
- Eric De Wever geeft zijn ontslag als evenementen coördinator. Het bestuur dankt
hem hartelijk voor zijn 4jaar hard werk om de evenementen goed te laten verlopen.
Er wordt dus een overnemer gezocht. Geinteresseerden kunnen zich kandidaat
stellen door een mail te sturen naar de voorzitter David.

Sfeerbeelden taxatie en BBQ - ook pagina 35
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Verslag praatavond dd. 06.05.2014
• David verwelkomt iedereeen en overloopt de voorbije gebeurtenissen:
- Zeer geslaagde Paasmaandagrit, spijtig van de bakken regen en hagel
die ’s namiddags uit de lucht zijn gevallen.
- Eveneens geslaagde 1 mei rit, waar vele TEDGers aanwezig waren en
in de prijzen zijn gevallen.
- Lidgelden eindelijk betaald!!
• Eerst volgende activiteiten:
- 18/5:Vikingentocht: uitnodiging zit in Drivers News
- 29/5 (OHV): Retro Cadix (jaren 50/60) met haventoer
- 10/6 : snorrenrit: 12 auto’s toegelaten, zich melden bij David
- 15/6: BBQ met vooraf een uiteenzetting over “waardebepaling” van
oldtimers door taxateur Gert Beets; uitnodiging in Drivers News.
- 29/6 : Hollandtoer: met vlaggensysteem naar Waalwijk: info Ron
- 13/7 : Zomerrit: info volgt nog
- 14/9 : Ladies run, ingericht door Leen Geerts
• BFOV: TEDG is geen lid meer van BFOV
• CCDA geeft ± zelfde info
• De functie van evenementencoördinator is vrijgekomen. Walter De Keulenaer
eventueel kandidaat ad interim tot de ALV van februari 2015 en dit om de
continuiteit te verzekeren
Rondvraag:
- 6 juni Drive Classic in Tessenderlo
- Rallyplaten terug meebrengen voor de volgende ritten
- Ludo, ander clublokaal, te moeilijk te vinden.

Verslag praatavond dd. 06.05.2014
Wegens teveel afwezige bestuursleden is er geen verslag.
nvdr. 13/7 Zomerrit; gaat niet door, als alternatief is er het voorstel om in te schrijven:
• Herk de Stad info www.stephanstevens.be
• Old timer brunch info www.salonsdeboeck.be

35

Eerste ladiesrit TEDG
Zondag 14 september 2014
de

Het is zover : de eerste ladiesrit van TEDG is een feit ! Het begin van een (hopelijk) jaarlijkse traditie : iedere 2
zondag van september. Dames, registreer deze datum alvast in jullie geheugen !
Alle deelneemsters worden verwacht vanaf 8u45 voor een stevig ontbijt bij Maria, café de Koophandel
Noeveren 68, 2850 Boom. Vertrek eerste auto : rond 10u15.

Het wordt een rit doorheen het land van ‘stille waters’. Een rit van een 75 km doorheen Klein-Brabant, hart van
het Scheldeland. We denken aan het sprookjesachtige kasteel van Marnix de Sainte-Aldegonde, het statige
kasteel d’Ursel met franse tuin en het jachtpaviljoen De Notelaer. Het vlechtmuseum De Zilverreiger, waar
oude tradities nog volop leven.
Een stevige brok militaire geschiedenis in het fort van Liezele. Cultuur troef met Emile Verhaeren en het
Molenmuseum.

Een gedetailleerd roadbook geeft alle leuke en lekkere plaatsjes aan. Elke stop de moeite waard, is vermeld.
Het wordt een rit om volop – en uitsluitend – te genieten !
Tussen 17u en 17u30 wordt iedereen terug verwacht bij Maria in waar we nog even kunnen bijpraten bij een
drankje, inbegrepen in de rit. Iedereen die wil kan nadien mee tafelen in De Kaai in Boom (aan tafel tegen
18u30).
Inschrijvingen zijn pas definitief na storting van € 15 per wagen (2 personen) op het rekeningnummer van de
club BE 17737029650721. Dames die graag deelnemen, alleen, van harte welkom. Storting van € 7,50
volstaat mits vermelding van ‘chauffeur’ of ‘co-piloot’. Wij puzzelen wel duo’s in elkaar.
Afsluiting inschrijvingen : 1 september 2014.
Personen die wensen mee te dineren ’s avonds in De Kaai, gelieve dit op te geven aan Linda (475-94.51.70) of
Leen (486-02.24.14). Iedereen betaalt na het diner zijn persoonlijke uitgaven ter plaatse in De Kaai !
Mailadres: robert.vanboven@skynet.be
Noteer alvast zondag 14 september 8u45, Noeveren 68 in Boom !
Linda & Leen

Inschrijvingsformulier 1ste ladiesrit TEDG 14 september 2014
Duo deelname:
Nummerplaat & type wagen : ……………………………………...
Naam/lidnummer (driver) : ……………………Naam/lidnummer (co-piloot) …………………………
Telefoonnummer (verantwoordelijke wagen) : ………………………………………………………………………
Graag storting van € 15 op clubrekening BE17 7370 2965 0721 met vermelding ladiesrit 14/9/14 voor
1 september 2014.
Solo deelname
Nummerplaat & type wagen: ……………………………………...
Als driver
Als co-piloot
Naam/lidnummer: ……………………………………
Naam/lidnummer: …………………………………………
Telefoonnummer : ……………………………
Telefoonnummer : ……………………….
Graag storting van € 7,50 op clubrekening BE17 7370 2965 0721 met vermelding ladiesrit 14/9/14
naam en lidnummer, voor 1 september 2014.
De inschrijving is pas geldig na storting op de clubrekening.
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Laatste nieuws en aankondigingen
Zoals al aangekondigd in de vorige edities van DRIVERS NEWS zullen alle mededelingen
van het bestuur, uitnodigingen tot evenementen en andere, voortaan enkel nog gebeuren via
dit clubblad, waardoor een kleine besparing gerealiseerd wordt op de werkingskosten. Tussendoor kan er nog een flash bericht komen, per mail, uitsluitend voor leden die hun mail
adres opgegeven hebben bij de secretaris.
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 of de lotto?
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.

Brandnew memberships
Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG-ers.
We do hope you will spend a prosperous time with us.
Van Ballaer Danny – MG TF
Holemans Ivo - Jaguar E
Lefevre Peter -Pilgrim Buldog
Willemssens Yves- geen info
Verlinden Jozef - MGA Landrover
Vannuten Ronny -Triumph TR6
Streep Stefan - Morgan 4/4
Devriendt Patrick – TR6
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Kalender TEDG
Juli 2014
- 01/07 praatavond
- 13/07
- 14/7 Reis Pascal Quirynen
Augustus 2014
- 05/08 praatavond
September 2014
- 2/09 praatavond
- 14/09 Lady's day —> Leen Geerts
- 28/09 Teambuilding à Ronny Verschueren
October 2014
- 7/10 praatavond
- 11/10 Peters nachtrit Peter Verbrugge
November 2014
- 4/11 praatavond
- 15/11 Quiz  Annemie en Paul
December 2014
- 2/12 praatavond
- 21/12 Kerststallentocht Min Gijselings

verder in 2014
Juli of Augustus Autocinema Steven Meeussen

Te koop/gevraagd:
Gevraagd: scalextric auto,s in goede of slechte staat, liefst Engelse merken of toch zeker rechts
gestuurd. Contact Peter Verbrugge tel na 17 uur aub 03 297 07 58

Te koop: autovignet voor Zwitserland 2014 nog nooit op voorruit gekleefd
vraagprijs : 20 euro Contact Walter 0475 / 41 20 12
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Toelating

België – Belgique

gesloten verpakking

PB

2520 Ranst

2520 Ranst
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