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Pascal Quirynen
Ploegsebaan 37 A
B- 2930 Brasschaat
03 633 23 32
pquirynen@dehert-quirynen.be

Peter Verbrugge
Beukenlei 20
B- 2960 Brecht
03 297 07 58

Lidgelden
Jaarlijks lidgeld
binnenlands leden
buitenlandse leden
Eénmalige bijdrage voor nieuwe leden
Lid worden tussen 1 januari en 30 juni
Lid worden tussen 1 juli en 30 september
Lid worden na 1 oktober

€ 30.00
€ 45.00
€ 12.50
100%
50%
100%(*)

(*) inclusief volgend jaar

Clublokaal

Taverne-restaurant ‘den Horst’
Horstsebaan 1
B- 2900 Schoten
03 658 10 19
www.denhorst.be

Maandelijkse Praatavond

1e dinsdag van de maand om 20.30 in “Den Horst” te
Schoten

Financiële rekening club
KBC: BE17 7370 2965 0721

Website

www.tedg.be

Erkenning

Aangesloten bij de Belgische Federatie voor Oude
Voertuigen
(BFOV) onder nummer 183

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 € 2,00
per exemplaar.

Disclaimer & copyrights

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

Deadlines

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

Mindervalidenrit
1 Augustus 2010

Redactie

Woord van de redactie
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Jan, wordt snel terug beter man!

Ook even een rechtzetting. Ik ben dus toch blijkbaar maar een mens want zelfs ik maak
af en toe fouten! In de vorige uitgave stond bij het artikel van de Rover Overdrive de
verkeerde naam vermeld als aanbrenger van het artikel. Dit moet uiteraard ons aller
Louis Van Dessel zijn. Onze excuses voor deze kemel.
Veel leesplezier en tot op een of andere meeting,
Steven

Beste TEDG clubleden,
Op zondag 1 augustus is het onze jaarlijkse rit in Westmalle om mindervaliden ook eens de
kans te geven om met een oldtimer of een cabrio mee te rijden.
Vorig jaar hebben er 18 TEDG wagens mee gereden.
Er waren immers 60 mindervaliden en 40 begeleiders die een toerke hoopten te maken.
We hebben dus enkele toertjes moeten maken om iedereen aan bod te laten komen!
Ik reken dit jaar op meer vrijwilligers,zodat ze de rit wat langer kunnen maken.
Indien je mee wil rijden op zondagnamiddag om die gasten een onvergetelijke dag te
bezorgen,gelieve dan bij uw inschrijving(via mail) het aantal vrije plaatsen in uw bolide mee te
delen.
Uit naam van al die toffe gasten wil ik U nu reeds bedanken
Guido
gilis1@telenet.be

| driemaandelijks clubmagazine |

We zijn weer 3 maanden en een regeringscrisis verder dus het nieuwe Drivers News
is weeral uit. Terwijl Bartje de Wever en Elio DiRupo aan’t vechten zijn over het
voortbestaan van België gaat ons clubke rustig voort. De opening van het seizoen
was er een om duimen en tenen bij af te likken. De ene prachtige rit volgde de andere
naadloos op. Dat belooft voor de rest van het seizoen (met als uitschieter waarschijnlijk
de Engeland-tour, hij ziet er al veel belovend uit).
Het verslag van de 20ste vikingentocht is nog niet tot op de redactie geraakt. U
houdt dit waarschijnlijk nog te goed voor de volgende uitgave. Verder vindt u in deze
uitgave wel sfeerbeelden en verslagen van de paasmaandagrit, de voorkempenrit,
de euregiorit (niet Tedg), de BBQ en een persoonlijk reisverslag van Pieter van
de Lustgraaf die met zijn TR eventjes van Brasschaat naar Andalucia gereden is
(en zelfs nog teruggeraakt ook, daaar kunnen velen van ons nog iets van leren,
ondergetekende op de eerste plaats :))
Vergeet ook vooral niet in te schrijven voor de mindervalidenrit (ondergetekende
kan spijtig genoeg niet meerijden, maar laat dat u vooral niet afschrikken), de
mindervaliden kijken echt uit naar dit evenement en hoe meer deelnemers, hoe langer
zij kunnen meerijden. Allen daarheen!!
Toch een grote ‘maar’ aan het begin van deze zomer. Onze secretaris is momenteel
aan’t sukkelen met zijn gezondheid en wij willen hem via deze weg van harte
beterschap wensen en hopen hem binnen afzienbare tijd terug te zien op de
bijeenkomsten.

Mindervaliden rit Westmalle 2010
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Beste Tedgertjes,

Z5808 Augustus
Poseidon
2010
| driemaandelijks clubmagazine |

Moet het altijd over oldtimers gaan? Nee toch. Seks misschien? Ook niet. Wat dan te denken
om eens een bezoek te brengen aan de restauratie van een houten vissersboot, met name
de Z580 Poseidon?
De Poseidon is de laatste houten boomkorvisser die Zeebrugge nog als thuishaven heeft.
Aan dit schip zijn nog enkele jaren van restauratie nodig.

De deelnemers worden rond 13.00 uur verwacht aan de Werfkaai te Zeebrugge Haven.
Indien u de Expressweg wil vermijden, stel ik u een alternatieve route via Terneuzen in
Nederland voor die ik zelf ook altijd neem en die zeer aangenaam is om te volgen.
De traditie wil dat rokken aan boord van een vissersschip ongeluk brengen voor het
schip en zijn bemanning en mogen enkel toegestaan worden door de kapitein en dit op
nadrukkelijk verzoek.
De deelname aan de BBQ bedraagt 15,- Euro voor leden, te storten op rekeningnummer
063-9563520-34 op naam van Jan Niemans met de vermelding ‘BBQ Poseidon’ en dit
uiterlijk voor 20 juli 2010.
Alternatieve route
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Enkele technische gegevens van de Z580:
- 20,20m lengte over alles
- 17,63m tussen de loodlijnen
- 5,40m breedte over alles
- Bouwjaar 1963 bij de scheepswerf De Graeve te Zeebrugge
- Huidige motor 8-cilinder lijnmotor MAN van 280pk die vervangen zal worden
door een 3-cilinder motor ABC van 145pk
In samenwerking met de vzw Maritiem Erfgoed nodigen we geïnteresseerden uit op
zondag 8 augustus 2010 een bezoek te brengen aan het schip. Daar zal u dan vergast
worden op een BBQ aan boord van de Poseidon door de eigenaars en initiatiefnemers van
het restauratieproject, met name de heer en mevrouw Blomme. Omdat we alles in eigen
beheer organiseren en de ruimte eerder beperkt is, wordt het bezoekersaantal tot een 20-tal
personen herleid. Op tijd inschrijven is de boodschap.

Via de Expressweg N49, komende vanuit Antwerpen.
Afrit Verrebroek/Kieldrecht, N451 rechtdoor Verrebroek/Kieldrecht, grens oversteken.
Nieuw Namen, Hulsterloostraat N691 richting Clinge (NL), Woestijnstraat.
Clinge (NL), ’s Gravenstraat, rondpunt, 2de afslag.
Clingeweg N690 tot rondpunt, rechtdoor, tweede rondpunt, 1ste afslag.
Koolstraat, ring Hulst tot N290, Glacisweg, rechts afslaan Tivolliweg tot N290.
N290 rechts tot einde van de weg, rondpunt, 2de afslag, Terhole.
Rechts: Provincialeweg N290 via Zaanslag, Terneuzenstraat op Hoofdweg.
N61 Biervliet, Ijzendijke tot rondpunt.
Aan rondpunt richting Turkeye Waterlandkerkje N676 richting Oostburg, ring volgen tot
rondpunt N58.
Indien N676 gemist, N61 volgen tot Schoondijke rondpunt 3de afslag N58.
Wegen komen samen aan Commerswerveweg.
N58 volgen via Sluis en Sint-Anna-ter-Muiden tot Knokke grens N376.
N49 Expressweg oversteken. N374 Dudzelestraat tot rondpunt 1ste afslag N300 richting
Heist waar ik de deelnemers opwacht om samen naar Zeebrugge te rijden.
Of rechtstreeks via de Expressweg N49, komende vanuit Antwerpen tot aan 1ste lichten
Westkapelle; links afslaan N374 tot rondpunt, 1ste afslag N300 richting Heist.
Ligplaats Poseidon: Zeebrugge Haven, Tijdok aan de Werfkaai.
Inschrijvingsformulier staat op onze website (www.tedg.be)
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Bezoek Z580 Poseidon
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Z580 Poseidon

Clubshop

Advertentie

Advertentie

Clubshop
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scimitar
singer
hillman

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

polo

blauw

rood

hemd

5
3.75
3.75
3.75
2.5
1
1

rood

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

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

30
30
30
30
30
16
16
16
16
16
16
16
35
30
30
35
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vlag
tegel met clublogo
sleutelhanger
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verkoop
prijs

De dienst voor inschrijven van voertuigen, kortweg DIV, voorziet vanaf 15 juli de start van
de uitreiking van nummerplaten in een nieuw formaat. De afmetingen zijn bepaald op
Europees niveau, de format van het kenteken blijft echter nationaal bepaald.

leiden tot uitreiking van een nieuwe nummerplaat. Spijtig genoeg zal het formaat van
motorfiets nummerplaten dubbel zo groot worden als vandaag: 27 cm breed en 18 cm
hoog. (Voor auto’s wordt dit: 520 x 110 mm, hetzelfde als de huidige Z-platen).
Tot nader order wordt er niet overgegaan tot het vervangen van alle platen in circulatie.
Indien je nog een motorfiets wil inschrijven met een plaat met het huidige formaat, wacht
dan best niet te lang of je hebt een heuse slijklap aan jouw motor hangen!
Wanneer dit nieuwe systeem in voege gaat zal de DIV zelf geen platen of
inschrijvingsbewijs meer uitreiken. Dit wordt uitbesteed aan een concessiehouder. Pas
deze week verschijnt hiervoor een openbare aanbesteding, het valt dus te verwachten
dat de vooropgestelde begindatum van 15 juli niet realistisch is. Begin 2011 lijkt eerder
waarschijnlijk. Enkel transit-platen zullen nog door de DIV zelf verstrekt worden.
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Noot van de redacie : Op dit eigenste momentt ben ik bezig met de aanvraag van een
nieuwe gepersonaliseerde nummerplaat en heb even geïnformeerd bij de betreffende
dienst bij DIV en dit is letterlijk het antwoord dat ik gekregen heb : “Wat betreft de
europese platen kan ik u nog niets meedelen omdat wij zelf nog niet op de hoogte zijn van
wat, waar en wanneer.”. Als de DIV het zelf nog niet weet eind juni vrees ik dat 15 juli niet
echt haalbaar zal zijn...

In plaats van de huidige 6 tekens, zal een nummerplaat uit 7 karakters opgebouwd zijn.
Aan het eerste cijfers “index” zal men het soort plaat herkennen. Bijvoorbeeld: “1-ABC123”.
Index 1-7 -> gewone nummerplaten.
Index 8 -> officiële nummerplaten, publieke diensten.
Index 9 -> gepersonaliseerde nummerplaten.
Alle wijzigingen die aanleiding geven tot een verandering aan het inschrijvingsbewijs,
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D.I.V. start op 15 juli met EU-plaat
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Europese
Plaat
EU Plaat

EU Plaat

6e Antwerp

Advertentie

Advertentie
Advertentie

Concours



 

+32(0) 496 156 250
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Ma - Vrij :
Zat
:

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

michel.wyns@skynet.be

Herstellingen of vernieuwen
van interieur & exterieur
bekledingen voor
alle voertuigen

auto
boot
moto
...

www.autobekledingwyns.be
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9-19 h
10-16 h
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Autobekleding
Wyns



BBQ
2010
BBQ

BBQ 2010
Tegen 18.00 uur werd Catershof terug opgekuist en ontruimd en werden er alvast (tijdens een glaasje
champagne op de goede afloop) wilde plannen gemaakt voor volgend jaar.
Bij leven en welzijn (en een startende Tuut),
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van Brasschaat via Wuustwezel terug naar
Schilde, waar wij in orangerie Catershof
opgewacht werden door ‘de bakkers’ die al
bij aankomst klaarstonden met worstjes en
broodjes. Uiteraard kon ook de Sangria niet
ontbreken, wat gezien een katerachtige toestand bij ondergetekende (soms doen mensen
op een zaterdagavond dingen die je je op

zondag beklaagt :)) in het begin niet zo’n goed
idee leek, maar eens de eerste slokken binnen
waren zeer welkom was.
De aanzet naar een geslaagde TEDG BBQ was
dus weeral eens gezet. De organisatie van de
BBQ (Peter & Els, Peter & Hilde, Pascal & Lutgard, Eric en Christel, Bernadette) was weinig
op aan te merken en het feit dat er terug werd
aangeknoopt met de oude BBQ-traditie van het
zelf meegebrachte dessert viel blijkbaar bij velen in de smaak.
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Op 13 juni 2010 was het weer zover. De jaarlijkse TEDG Barbecue werd georganiseerd op de dag van de verkiezingen. Het begint ondertussen al een beetje een traditie te
worden. De start werd dus maar een beetje
verlaat naar 11.00 uur (wat op zich wel een
beetje een geluk was, want taverne Den Horst
ging naar aloude gewoonte maar om 10.30
uur open (ook al wisten ze dat we gingen bijeenkomen vanaf 10.00 uur).
Na dan toch maar een snelle koffie of thee kon
de rit van start gaan. Guido (die er zelf niet bij
was wegens ‘verplichtingen’ *lees ‘verlof’* in
Frankrijk) had een leuk ritje uitgestippeld van
een 50-tal km van Den Horst naar Catershof.
Patrick en Carl hebben de honneurs van Guido
overgenomen en hebben dat met brio gedaan.
Het ritje bracht ons over het militaire domein
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uw redacteur

| driemaandelijks clubmagazine |

16
17

| DriversNews79 |

| driemaandelijks clubmagazine |

| DriversNews79 |

BBQ 2010
Advertentie

Advertentie

Voorkempenrit
Schilde

Voorkempenrit

| driemaandelijks clubmagazine |
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Enkele sfeerbeelden van een uitermate geslaagde Voorkempenrit, georganisserd door
‘Toerisme Voorkempen Schilde’ in uitgebreide samenwerking met TEDG (en dan vooral
onze evenementverantwoordelijke Eric De Wever, waarvoor dank)
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Tour per Triumph TR 250 van Brasschaat naar Benalmadena-Pueblo, Andalucia, Spanje. Maart
2010.
Onze in sept. 2009, verworven Oldtimer, een Triumph TR 250, van 1968, was gedurende
de afgelopen maanden geheel gereviseerd en na een inrij periode van enkele weken, en
voorzien van 2 nieuwe SU carburateurs, 2 K & N luchtfilters en ca 1800 km verder, was zij
gereed om deze reis naar Zuid Spanje, van ca. 2800 km te ondernemen.
Bepakt met diverse reserve onderdelen vertrokken we dan op 10 maart 2010, via Ieper
en Bastogne, zigzaggend door Belgie, om uiteindelijk naar het zuiden te koersen. Mijn
Hollandse navigator / co-piloot, verbaasde zich over de Belgische infrastructuur met de vele
grote “baanwinkels” soms pal naast een
kasteelvilla, zo langs de verkeerswegen.
In Bastogne hebben we het
oorlogsmuseum bezocht om onze kennis
omtrent de 2de Wereld Oorlog weer op
te frissen en wilden ook nog eens precies
weten wat de Slag om de Ardennen nu
precies inhield.
Van Bastogne reden we door de sneeuw,
en dat halverwege de maand maart,
richting Arlon, om vervolgens in Luxemburg
onze benzine tank te vullen. Altijd een
verademing om voor 1,27 euro per liter
een tank van 51 L. te kunnen vullen.
Constateerden daarbij dat de wegen in Luxemburg van een betere kwalitiet waren dan in
Belgie. Maar goed we hebben dan ook in lange tijd niet zo’n lange koude winter met zoveel
sneeuw gehad.
Met gevolg dat in Luxemburg en Frankrijk de gemiddelde snelheid werd opgevoerd en we
vaker boven de 100 km per uur reden.
Via Luxemburg vervolgden we onze trip naar Metz en Nancy , Dijon en Beaune.
Konden Beaune natuurlijk niet passeren zonder daar die voortreffelijke Bourgondische wijnen
van deze streek te hebben geproefd om vervolgens enkele dozen Pinot Noir en Beaune 1er
Cru te hebben ingeslagen.

Nabij Beziers kozen we voor de tolweg richting Perpignan, met nauwelijks enig verkeer.
Na onze 4de overnachting in de buurt van Perpignan, (ook hier weer in een hotel
met beveiligde parking) besloten we de Spaanse tolweg de A 7 / E 15, (de Route de
Mediterranee) langs de Middellandse Zee te volgen.
Bij het passeren van de Frans/Spaanse grens over de Pyreneen, werden we wederom
verrast op sneeuw; maar ja we waren dan ook inmiddels zo’n 1000m boven de zeespiegel.
Al spoedig , met het dalen naar lagere hoogte steeg de temperatuur , maar nam de wind
toe. Dus nog steeds met het canvas kapje op de car.
Passeerden de rondweg van Barcelona, met volle tank en bewapend met onze
ammunitie, als fototoestel “ready to shoot”, alsmede onze GSM’s en honkbal knuppel,
voor geval we zouden worden verrast door bandido’s / car jackers. Maar helaas niemand
gezien die het op ons had gemunt. We hebben dat rond Barcelona, wel eens anders
meegemaakt.
Hadden inmiddels zo’n 2.000 km gereden zonder een druppel motorolie te hebben
moeten bijvullen; ook het benzine verbruik was redelijk en wel 12,5 km per 1 liter
benzine.
Van Bennisa vervolgden we onze zuiderlijke route, en ditmaal “topless” langs het
“New York” (Benidorm) aan de Mediterranee, naar Almeria, om vandaar via de Costa
del “Plastico” (tuinbouw gebied) en de kustroute pal langs zee, op onze zesde dag
uiteindelijk aan te komen in Benalmadena-Pueblo, Malaga. We waren verbaasd over het
weinige vrachttransport van Almeria en Murcia, (de groente en fruitstreek van Spanje) in
Noordelijke richting. Ook hier heeft de economische crises blijkbaar zijn sporen achter
gelaten..
We waren aan het einde van onze trip, een wel is waar vermoeiende trip, waarbij we
duidelijk gewaar zijn geworden dat het rijden in een Oldtimer sportscar, Triumph TR 250,
iets geheel anders is dan het rijden in een Oldtimer Jaguar MK II, 3,8 l.
Maar dankzij de goede pre-service van Lex Classics uit Waalwijk, konden we deze ruim
2.800 km’s zonder enig car probleem voltooien.
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Pieter van de Lustgraaf heeft met zijn TR een ritje afgelegd van Brasschaat naar
Andalucia en heeft ons daarover volgende verslagje toegstuurd wat wij u uiteraard niet
wilden onthouden :

Via de diverse N. Routes arriveerden we dan uiteindelijk in Clermont Ferrand om vandaar
via de A 75 (geen tolroute ) met diverse prachtige vergezichten en het beroemde
(trein) Viaduct van Gabarit, over de
bergengte van Truyere; ontworpen door Ir.
Gustave Eiffel, (zie foto) naar het eveneens
inmiddels beroemde moderne Viaduct van
Millau te rijden. Beide viaducten maakten
een diepe indruk op ons.
Gabarit, vanwege zijn ontwerp, en Millau
vanwege zijn hoge hoogte van 343 m, over
de rivier de Tarn , dus iets hoger dan de
Eiffeltoren in Parijs.
Het ontwerp van het viaduct van Millau is
van de Britse architect Norman Foster, en
gebaseerd op de tuiconstructie van Michel
Virloguex. Leuke bijkomstigheid; deze
beide architecten waren ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de Oosterweelverbinding in Antwerpen.
(Vraag blijft , of die er ooit komt ??)
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Brasschaat Andalucia

Brasschaat - Andalucia

Eddy Lambrechts heeft begin dit jaar in ‘het zuiden’ enkele Oldtimer beurzen bezocht en
heeft ons hiervan enkele sfeerbeelden opgestuurd. Hij heeft de Retro beurs in Avignon, een
grote ‘Engelse’ oldtimermanifestatie in Bandol en kleinere meeting in Eyguières bezocht.

www.verodesign.net
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Oldtimerbeurzen
Zuid Frankrijk
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Advertentie

Advertentie
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Zuid Frankrijk
Advertentie

Advertentie

Rubberprofielen
Korting van 20 % voor TEDG-leden
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Leliestraat 16 bus 1 - 9472 Denderleeuw
Tel Rene 0475.67.08.24 FAX 053.67.19.88
oldtimer.carauto@skynet.be
Tel Benny 0475.66.61.03 FAX 093.82.00.40
b.c.carauto@skynet.be

		
Een zonnige vrijdag eind april. We staan klaar om te vertrekken richting
Maaseik waar we op zondag (2 mei) de Euregiorit gaan meerijden. Ik heb op mijn TomTom
een leuke rit uitgestippeld die ons via de ‘kleine’ weggetjes in het verre Limburg moet brengen. De aankomst is voorzien rond 18.00
uur in ons hotelletje (Kasteel Wurfeld te
Maas-eik). Het werd een aangename rit
die af en toe onderbroken wordt voor een
hapje en een drankje. Anke had namelijk
een heerlijke picknick ineen gestoken en
enkele kleine flesjes champagne ingeladen
(njammie!!). Het programmatje Tyre

Je kan ons vinden op onderstaande beurzen van
betekenis in het voorjaar 2010!

Hermano junior
Tr a i t e u r - V i s h a n d e l
Stanny Jacobs
Theo Verellenlaan 27 - 2990 Gooreind
hermano-jr@skynet.be
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op vertoning van je lidkaart

Euregiorit
2010
Maaseik
| driemaandelijks clubmagazine |
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(dankzij Peter Lemmens) voor de rittenplanning op TomTom blijkt echt wel goed
te werken (soms zelfs te goed, als je je
tussenbestemming niet exact plaatst stuurt
hij je doodleuk een kruispunt voorbij om
dan na enkele meters te zeggen ‘probeer
om te keren’ nadat de tussenbestemming
bereikt werd en de route verdergezet kan
worden). We werden door velden en bossen gestuurd om de eindbestemming te
bereiken en hebben een heerlijk ritje gehad.
’s Avonds stond ons nog een gastronomisch
diner te wachten met aangepaste wijnen,
dus dat kon niet slecht zijn hé!
De volgende dag hadden we gepland om
in Haspengouw nog wat te genieten van
de bloesems en de kastelen. Wij dus redelijk vroeg uit de veren (voor onze doen
toch) voor het ontbijt en een lunchpakketje
klaargemaakt zodat we weer een dagje
konden toeren. Het werd een heerlijk zon-

ten het dak erop te leggen. Wat volgde was een
stortbui om ‘U’ tegen te zeggen. De eerste echte
regentest van het dak van de Healey was dus
meteen een deftige. En het resultaat was eigenlijk
wel zoals ik het op voorhand verwacht had. We
hadden het er eigenlijk evengoed niet op kunnen
leggen! Op
bepaalde
momenten
was mijn
voorruit aan
de binnenzijde even
nat als aan de buitenzijde, maar ik heb geen ruitenwissers
aan de binnenzijde. Misschien iets om over na te denken
bij de volgende werkzaamheden … Het is de rest van de
dag eigenlijk
wel zo’n beetje
blijven regenen
en onweren,
maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben een
prachtweekend achter de rug en voor zij die volgend
jaar begin mei niet weten wat doen : schrijf gerust in
voor de Euregiorit, het is de moeite waard…
Uw redacteurken
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nige dag en hebben echt wel prachtige locaties bezocht. De meeste kastelen van Haspengouw hebben
we nog een leuke meerwaarde bezorgd, want voor
elke oprijlaan of poort ligt nu een redelijk grote plas
echte authentieke Austin Healey olie. Het olieverbruik werd die dag vastgesteld op ongeveer een liter
per 100 km. Gelukkig hadden we de nodige bussen
olie en andere vloeistoffen in de koffer bij. Achteraf
bleek er een bout los te zitten van de oliedrukregelaar in het
motorblok
waarlangs
de olie
gewoon lustig uitstroomde. Ondertussen is dit hersteld en
lekt hij nu enkel nog zoals een normale Engelse Oldtimer.
’s Avonds werden we in Wurfeld weeral verwacht voor een
(u raad het nooit…) gastronomische maaltijd en uiteraard
met de nodige aangepaste wijnen. Ik wist niet dat Oldtimer
rijden zo slecht kon zijn voor de lijn :)
Na 2 prachtige dagen kon het weekend eigenlijk al niet
meer stuk,
dus zondag
werd met
plezier vertrokken naar de startplaats van de Euregiorit waar we opgewacht werden door een redelijk
uitgebreide delegatie TEDG’ers. De rit begon een
beetje
miezerachtig,
niet
wetend
of het nu
wel of niet
zou gaan
regenen. Het dak ging er dus maar weeral af. De rit op
zich was echt de moeite. Langs kleine weggetjes door Nederland, Duitsland en langs de voerstreek terug naar Maaseik. Het roadbook was deftig, hoewel we bij momenten
wel het idee
kregen dat
het roadbook opgesteld was puur op GPS en dat de
organisatie de rit de laatste dagen de rit niet gereden
hadden. Getuige hiervan een wegomleiding die niet
vermeld stond en die veroorzaakt werd door wegenwerken die al minstens 14 dagen bezig moesten zijn
(ik weet het commentaar geven is eenvoudig…).
Verder een pluim voor de organisatie.
Tegen de namiddag werd de lucht redelijk donker
(om niet te zeggen zwart) en werd toch maar beslo-
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BELMOG

A. BERGMANNLAAN 28

Advertentie

H. RODYNS

2500 LIER, BELGIUM

TEL/FAX 0032 (0)3 489 06 36
belmog@skynet.be www.belmog.com
MANUFACTURER OF TEH BELMOGTWIN
HALDA TRIPMASTER-TWINMASTER-SPEEDPILOT • AIFAB DUAL COMPACT & GEMINI
AIFAB (made in Denmark) WAS THE ONLY CONCURENT OF HALDA IN THE 60’S AND
70’S
| driemaandelijks clubmagazine |
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OPEN DOOR EVERY THURSDAY FROM 20H TOT 23H
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OFFICIAL BELGIAN AGENT FOR:

Autoglas Hugo NV
Leveren, plaatsen en herstellen van autoruiten

Nu ook tinten van autoruiten
Putstraat 2A - 2840 Rumst
tel 03/844.38.80 - gsm 0475/79.83.04
BTW 479 145 752
hugo.m3@skynet.be

| DriversNews79 |

ORIGINAL MORGAN PARTS & ACCESORIES • AVIATION LEATHERCRAFT: IRVIN
JACKETS & HELMETS • CHAPAL: JACKETS, HELMETS, GOGGLES • MOTO LITA:
STEERING WHEELS • TERRATRIP & BRANTZ: ELECTRONIC RALLY INSTRUMENTS •
MINERVA, HERWINS & HANNART: DASHBOARD CLOCKS & STOPWATCHES • DON
BARROW: NAVIGATION EQUIPMENT • WILLANS: SAFETY HARNESS • LUCAS: SPOT,
FOG & ROOFLAMPS
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we now re-make these instruments using the original tooling

Paasmaandag
Met pasen uiteraard :)

Paasmaandag

| driemaandelijks clubmagazine |
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Bij het ter perse gaan van het boekje heb ik enkel foto’s ontvangen van de
paasmaandagrit. Ik veronderstel dat het verslagje nog zal volgen?

Wij zijn gespecialiseerd
in de verkoop, wisselstukken
en onderhoud van
Britse oldtimers
Sint-Lenaartseweg 52 - 2320 Hoogstraten
Tel 03/314.60.69 - Fax 03/314.29.33
GSM 0495/51.75.55
Website : www.bbc-cars.be
E-mail : info@bbc-cars.be
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Polissen op maat door een liefhebber voor de liefhebber
voor oldtimers
volledige omnium zonder afschrijving
onbeperkt gebruik
alle verzekeringen
totaaloplossingen
maatwerk volgens uw specifieke behoeften
Ploegsebaan 37
2930 Brasschaat
www.dehert-quirynen.be

Tel. 03 633 23 32
Fax. 03 633 22 23
Email: info@dehert-quirynen.be
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Zomerrit, een nieuw initiatief van Guido Gillis en Patrick
Praatavond (Den Horst, Schoten)
England Tour, het 2-jaarlijkse tripje van Pascal (volgeboekt)

Augustus
- 3 augustus		
- 8 augustus		
			

Praatavond (Den Horst, Schoten)
The Poseidon Adventure (kustactiviteit met bezoek aan een restauratieproject van een vissersboot in organisatie van Jan Niemans)

September
- 5 september
- 7 september
- 			
			
- 12 september

Mil’s toer in en rond Kasterlee/Mol
Praatavond (Den Horst, Schoten)
MAK verbroederingsweekend, datum wordt nog bevestigd (volgeboekt)
6e Antwerp Concours

Oktober
- 5 oktober		
- 9 oktober		

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Peters beruchte nachtrit

November
- 2 november

Praatavond (Den Horst, Schoten)

December
- 7 december
- 26 december

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

| driemaandelijks clubmagazine |

Juli
- 4 juli		
- 6 juli		
- 15 tot 22 juli
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The English Drivers Guild wishes to thank Piet Cassimon
for the free beverages on the club stand in Antwerp

Brouwerij Cassimon nv
Noordeind 15
B-2920 Kalmthout
Tel 03 666 81 47
Fax 03 666 22 30
Website www.cobeli.be
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Brandnew memberships

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

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

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

Sponsoring

Heeft uw buurman het vorige week goed getroffen bij de paardenrennen?
Mocht uw collega een mooie erfenis ontvangen?
Heeft uw garagist vorig jaar een aardige omzet gedraaid, niet in het minst aan uw auto?
Schenk deze mensen de mogelijkheid onze vereniging te sponsoren!
- per ½ blad, volledige jaargang : € 80,00
- volledig blad, volledige jaargang : € 160,00
- achterkant, volledige jaargang : € 250,00
Andere vormen van sponsoring zijn steeds bespreekbaar met het bestuur.
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2 MG B’s
Te Koop : 2 MG B’s om er samen 1 van te maken.
1 body staat in de grondlak, de andere dient voor
wisselstukken. Voor info :
Van den Berghe Werner
0475/48.54.69
vandenberghewerner@hotmail.com

Latest
News
Drivers Latest News
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Zoekertjes
Zoekertjes
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