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Woordje van de voorzitter
Dag allemaal,
Ik ben eindelijk begonnen met het schrijven van dit woordje, niet omdat ik er geen zin in heb, maar wel
omdat dit zowat het moeilijkste woordje is dat ik tot hiertoe moet schrijven. Ik vraag me af of ik het over
« Corona-Covid 19 » moet hebben, daar is de laatste maanden al zoveel over te doen geweest dat ik jullie
daar eigenlijk niet meer mee wil lastig vallen.
Spijtig genoeg is onze club er ook niet aan ontsnapt, niet dat er
bij mijn weten leden fysiek getroffen zijn, maar het heeft toch een
serieuze impact gehad op ieder van ons. Clubactiviteiten zijn
allemaal afgelast geweest en wanneer we die terug op zullen
starten is nog niet duidelijk. Momenteel zijn er nog geen
richtlijnen voor clubs en kiezen we er als bestuur voor om toch
zeker voorzichtig genoeg te zijn. Wanneer we onze activiteiten
hervatten dan kan je dit lezen in een extra nieuwsbrief en op de
website en op onze FB pagina.
Her en der is er nog aan auto?s gesleuteld alhoewel in vele
gevallen dit door de crisis ook wat stil gelegen heeft. De social
distancing stak een stok in de wielen bij diegenen die samen
werken. En vele wagens werden in de wintermaanden reeds klaar
gezet voor het nieuwe seizoen. Blijkbaar zijn er nog steeds
perikelen rond de technische keuring en wordt er bij vooral
Engelse wagens een Heritage certificaat gevraagd, Pascal volgt dit
op, heb je problemen ondervonden geef dit aan ons door.
Zopas nog een artikel gelezen over het invoeren van
slooppremies voor oude voertuigen. Dit betreft in geringe mate onze oldtimers omdat die allemaal ouder
zijn, maar als dat er door komt (vooral in Nederland en Duitsland), dan gaan er binnen een aantal jaren
nog maar weinig wagens te vinden zijn van rond het millennium. Voor diegenen die nu een nieuwe
wagen willen aanschaffen zijn het echter gouden tijden, de verkoop heeft zowat stilgelegen en vele
wagens worden nu aan inkoopprijs verkocht. Zoals men zegt: «Ze gooien ermee naar uw hoofd! ».
Verder ook nog even meegeven dat er achter de schermen flink gewerkt is aan onze nieuwe website en
dat die er héél actueel uitziet met een knappe lay out. Aan de leden is er gevraagd om eventueel een foto
van uzelf, de co-driver en uw auto('s) naar Rob te sturen (rkbrouwer@telenet.be), zodat hij die op de site
kan plaatsen. Voor de twijfelaars, dit zit achter de inlog dus is enkel zichtbaar voor de leden. Enfin, ik
hoop en jullie waarschijnlijk ook dat we dit jaar toch nog een aantal activiteiten in clubverband kunnen
doen want rust roest ( zie foto ), wie trouwens weet wat op de foto staat krijgt een vermelding in de
volgende drivers news.

Eric De Backker
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Een r eis r on d de w er eld in t w ee Bu gat t i?s (3).

Door Rob Brouwer

In de vorige aflevering zijn de twee Bugatti's gearriveerd bij de grens met Tibet. De groep gaat nu op weg
naar Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Lhasa heeft 400.000 inwoners en is gelegen op een hoogte van 3700
meter. Lhasa is het Rome van het Tibetaanse Boeddhisme en de volgelingen van de Dalai Lama.
Er wordt overnacht in Wuodo Dian op 4500 meter hoogte. Er staat een splinternieuw hotel met vier
kamers. Alleen is men nog niet toegekomen aan het plaatsen van de ramen. Geen probleem, het uitzicht
op de omringende bergen is adembenemend. Zowaar fris beddengoed en goed eten in het restaurant
met Chinese keuken. Midden in de nacht nog wel een kleine verrassing. Er wordt luid getoeterd, er zijn
nieuwe gasten aangekomen. Plotseling staan er twee ongewassen Tibetanen in onze kamer die daar
willen slapen. Dat vinden wij geen goed idee, dus de heren weer terug naar de vrachtwagen en slapen in
de cabine.
Weer op weg nemen de Bugatti's de Tanggula-pas, de hoogste pas
ter wereld, 5231 meter. De auto's en de bemanning hebben het
hier moeilijk en na drie rondjes om een totempaal ter zegening
van de reis, vervolgt de karavaan buiten adem de reis.
De weg is afwisselend onverhard en dan weer geasfalteerd.. Er
ontbreken een paar bruggen, dus maar gewoon op goed geluk
door het water naar de overkant. Opvallend zijn de
bedevaartgangers op weg naar Lhasa. Zij lopen niet maar maken
een vallende en kruipende beweging. Per beweging legt de
geoefende bedevaartganger een meter af en dat brengt hem
maar heel langzaam naar zijn doel.
Aangekomen in Lhasa. Totaal aantal gereden kilometers 21.209. In het centrum staat de voormalige
ambtswoning van de Dalai Lama. De proporties zijn al even buitensporig als van het Vaticaan. Het
gebouw telt duizend kamers en 20.000 beelden. Het
einddoel van de pelgrims is de Potala. Het is de
graftombe van de vijfde Dalai Lama, vijftien meter
hoog en bekleed met 3.721 kilo goud en 10.000
parels. Een schrille tegenstelling met de armoede
buiten.
De Chinese TV heeft de Bugatti's ontdekt. Er worden
foto- en filmsessies voor de Potala gedaan. Ook de
plaatselijke fotografe vaart er wel bij. Weer op weg
van Lhasa naar Kathmandu in Nepal via Shigatse,
Lao Tingri en Zhangmu. De route van Lhasa naar
Kathmandu is het slechtste stuk weg ooit.
Landerijen staan onderwater, de weg soms ook en
de meeste bruggen zijn er niet. Vrachtwagens
moeten er diverse malen aan te pas komen om de auto's door de modder te trekken. Een hachelijke
onderneming want de afstand tot de trekauto is groot en communicatie is bijna onmogelijk. In negen uur
wordt 80 kilometer afgelegd. Over iets betere wegen wordt er verder gereden naar Zhangmu. Vlak voor
Zhangmu heeft er een enorme aardverschuiving plaatsgevonden. Er voor staat een file van wel 100
vrachtauto's, in beide richtingen. Een gele bulldozer is de reddende engel. Na een aanzienlijk aantal uren
komt de colonne weer op gang en wordt Zhangmu bereikt.
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De volgende dag wordt begonnen aan het laatste deel van deze etappe. De weg is weer dramatisch en er
wordt stapvoets gereden door het drukke verkeer. De rijders van beide Bugatti's hebben inmiddels
vriendschap gesloten met de bestuurder van de bulldozer, de belangrijkste man van dit moment. Na vier
uur wachten worden de Bugatti's naar de top van de heuvel gesleept.
Plotsklaps verandert de weg in schitterend asfalt. De weg blijkt een restant uit de oorlog met India en
werd toen gebruikt als start- en landingsbaan voor vliegtuigen. Door de betovering van het landschap
wordt er vergeten te tanken. Na enig zoeken wordt er getankt bij de plaatselijke kruidenier, die de
brandstof vanuit jerrycans in kleine kannetjes en vervolgens in de auto giet. Wat voor brandstof het is, is
niet duidelijk, maar een andere keuze is er niet.
Aankomst in Kathmandu. Vlak voor het hotel gaat de blauwe
Bugatti in de fout. De linkerkant verdwijnt in een diepe
greppel. De volgende dag op weg naar de garage van de heer
Pabita om de schade te verhelpen. De ophanging van het
linker veerpakket is afgebroken. Van brons draait Pabita een
exacte kopie van het kapotte onderdeel en een extra bronzen
pen voor onderweg. De garage is niet veel meer dan een paar
half overdekte schuren met hier en daar een smeerkuil.
Het is de hoogste tijd voor wat ontspanning. Een vliegtocht
boven de Mount Everest, met een spectaculair uitzicht op de
Himalaya, een bezoek aan de tempels van Kathmandu en
met de auto's naar Bakthapour, een stad van 2000 jaar oud. Vervolgens weer op weg naar Lumbini, de
geboorteplaats van Boeddha.
Er is een probleem met de witte Bugatti. Lekke radiator. De halve voorkant dient te worden verwijderd
om de radiator er uit te halen. Vervolgens op naar het dorpsplein waar een mannetje die normaal potten
en pannen repareert, de radiator onderhanden neemt. Aan het einde van de dag is de auto weer klaar.
Op weg naar Karnali, op naar Banbasa in India. Terwijl er gewacht wordt op de afhandeling van de
papieren, stopt er een politieagent op een stokoude motorfiets naast de auto's. De grote Nepalese
vlaggen op de auto's is heiligschennis en alleen voorbehouden aan leden van de regering. Met de
mededeling dat er 1,5 uur geleden een bezoek is gebracht aan de koning en dat hij de vlaggen heel mooi
vond, druipt de politieagent af. De brug die de auto's over moeten blijkt op slot, maar na het betalen van
$20 wordt de sleutel opgehaald in het dorp en kunnen de auto's er door.
India. Met zijn 900 miljoen proppen ze zich door wegen met slechts één rijbaan. Hier geldt het recht van
de sterkste, behalve voor de heilige koe die onbekommerd midden op de weg zijn wandeling doet. Men
rijdt gewoon midden op de weg en als er uitgeweken moet worden, blijft het de vraag naar welke kant.
Daar bovenop komt nog dat iedereen zich in het donker zonder licht voortbeweegt. De lichten gaan
alleen aan bij het inhalen.
Via Agra en een bezoek aan de Taj Mahal komen de auto's aan in Delhi. De auto's mogen worden gestald
bij de heer Arnand, eigenaar van een grote collectie automobielen. De "witte" Bugattti lijdt ernstig onder
twee gebroken veren. De heer Arnand zal zorgen voor nieuwe. Het gezelschap gaat voor een
onderbreking terug naar huis. Aantal gereden kilometers 23.633. Wordt vervolgd.
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Woordje van de redactie.
Door de Corona perikelen hebben er in de afgelopen periode geen evenementen plaats gevonden. De
klassiekers bleven in de garage en zelfs met de moderne auto was alleen een noodzakelijke verplaatsing
toegestaan. De foto op de voorpagina illustreert aardig de situatie waarin wij als club zitten.

Omdat er niet al te veel valt te vermelden, treft u in dit nummer een aantal artikelen aan die misschien
niet direct te maken hebben met onze hobby, het rijden met klassiekers. Maar toch hoop ik dat u deze
artikelen met plezier zult lezen. Hoe het verder gaat kan ik niet voorspellen. Waarschijnlijk zal het
herfstnummer nog steeds niet vol staan met oldtimer- of klassiekerbelevenissen. Maar ook dan kunt u
van ons toch een aantal interessante artikelen verwachten.

I

MILLERS PRODUCTEN MET KORTING
Hieronder nog wat details wat betreft de kortingscode :
-
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De 15 % korting is alleen geldig in de webwinkel vanwww.millersoils.nl.
De code kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties.
Guerilla Exhaust systems is een product categorie wat is uitgesloten van deze korting.
De gegeven korting is alleen geldig op onze producten en niet van toepassing op de
verzendkosten.
Te gebruiken kortingscode in de webwinkel : millersenglish
Op deze code zit geen vervaldatum en kan onbeperkt gebruikt worden door een ieder van uw
vereniging/club.
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Mei 2020 Corona periode.

Door Pieter van de Lustgraaf

Wij brengen de laatste 20 jaar als "snowbirds" veelal de wintermaanden door in ons huis in Andalucia aan
de zuidelijke grens van de Pueblo van Benalmádena. Zo was dat ook weer het geval gedurende de
wintermaanden van 2019/2020.
Wij reden begin februari nog een Classic Car tour, met onze Triumph TR 250 van 1968. Wij waren toen in
gezelschap van zo'n 10 klassiekers en toerden over de Passeo Maritimo langs de Middellandse Zee nabij
Malaga en omgeving en hadden toen nog geen weet van een Corona virus.
Tot we begin maart door de Corona virus werden overvallen en Spanje
in een - lockdown - periode werd afgesloten van de rest van de wereld.
Dat betekende dat we werden "opgesloten" in ons kot en "gevangen"
zaten tussen de muren van onze casa.
Alle classic car tours werden door de diverse classic car clubs
geannuleerd.
Dus werd onze klassieker in de garage op assteunen gezet, met de
wielen van de vloer om rustig te kunnen "overzomeren" in de garage,
daar het transport van de klassieker, op een autotransportwagen,
terug naar Brasschaat (B) niet
mogelijk was.
Daar zaten we dan, in mei, een
maand vol vele herinneringen. Zo
was er op 4 mei de
Dodenherdenking van de Tweede
Wereld Oorlog, doch ditmaal op
een leeg plein nabij het
oorlogsmonument op de Dam in Amsterdam, waar Koning Willem
Alexander een krans legde. Op 10 mei 1940 viel het Duitse Nazi leger
van Hitler België en Nederland binnen. En werd de binnenstad van
Rotterdam op 14 mei plat gebombardeerd, waarna Nederland zich,
onder bedreiging van meerdere stadsbombardementen op 15 mei
1940 overgaf aan de Duitsers. Dat is nu alweer 80 jaar geleden. De
Tweede Wereld Oorlog was een feit. Die duurde voor België tot 1
oktober 1944. Doch begin november 1944 werd er door de
Canadezen, Polen en Britten nog hard gevochten aan de Schelde. De
Slag om de Schelde, ter bevrijding van de Schelde monding was vitaal
voor de geplande doorbraak door de Siegfriedlinie. Nederland moest
nog wachten tot na het Ardennenoffensief (The Battle of the Bulge) en beleefde nog een Hongerwinter,
alvorens het op 5 mei 1945, bij het ondertekenen van de capitulatie van de Duitsers in Wageningen, werd
bevrijd. Dat is dan nu 75 jaar geleden.
Op TV en zeker ook op de BBC werden deze eerste oorlogsdagen van mei uitvoerig belicht en zagen wij
diverse rapportages en films van de Tweede Wereldoorlog. Ook de landing in Normandië op 6 juni 1944
werd naar voren gebracht en wij zagen o.a. de films "Saving private Ryan", met Tom Hanks en Matt
Damon en "A Bridge too Far ", opgenomen in 1976, met bekende acteurs als Sean Connery, Michael Caine
en Robert Redford. De opnames vonden plaats in en rond Arnhem en Deventer. Ik woonde toen met mijn
wijlen echtenote Beverly in Elden/Arnhem en waren op locatie getuige van diverse filmopnames.
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Classic cars langs Malaga. door Pieter van de Lustgraaf
We reden, ruim voor hier in Andalucia begin maart 2020 het Corona-virus uitbrak, een tour langs Malaga,
waar de start plaats vond bij het restaurant van het Repsol tankstation aan de autoweg AP7 / A7 gelegen
boven Benalmádena. Wij kenden toen het woord Corona alleen als een Mexicaans bier. Hier verzamelden
zich een aantal Classic Cars variërend van een Jaguar MK II, Citroën D.C., Mazda, Triumph tot een Morris
Minor en een Bentley. We waren met totaal 8 auto?s,
waarvan de oudste van 1965.
De meeste bestuurders/eigenaren van deze auto?s
waren op leeftijd, maar hadden plezier, om hun oude
pronkstukken weer eens rijdend te kunnen showen.
Wij vertrokken via de autoweg de AP7/A7 richting
Malaga, om bij afslag 227 de Calle Costa Rica in
zuidelijke richting naar Torremolinos te rijden.
Hier bij de Jardin Botánico en het Aqualand zou dan
eens weer een groot shoppingcenter moeten
verrijzen. Ik heb daar als Shopping Center Consultant
en als oud-bestuurslid van de I.C.S.C., (International
Council of Shopping Centers te New York) zo mijn
grote twijfels over. Zeker nu in een tijd waar online winkelen hand over hand toeneemt. En na de
Corona-epidemie winkelen een totaal andere dimensie zal krijgen.
Wij vervolgenden onze tour via de N340a om via de Av. de Benyamina uit te komen bij de Passeo
Maritimo en langs de kust te rijden naar Parador de Malaga Golf. Wij hadden hier op de Passeo Maritimo
in Torremolinos het nodige bekijks. Veel mensen langs deze strandweg staken enthousiast hun duim op.
In begin jaren 90 was het de Nederlandse
jazzpianiste Pia Beck die hier furore maakte en door
Oscar Peterson destijds werd geroemd als de beste
jazzpianiste ter wereld. Ze overleed in 2009 en
woonde een tijd lang in Churriana.
Een andere bekende Nederlander, Hans Kazan zag
in februari 2011 zijn Theater Magic Palace, hier in
deze buurt nabij het Crocodile Park aan de Calle
Cuba, in vlammen op gaan.
Wij staken de rivier de Guadalhorce over, redelijk
gevuld met water en namen bij Palacio de Deportes
de MA22 langs de kust.
Wij waren nu in Malaga en zagen over onze linkerschouder het Auto Museum, gevestigd aan de Ave. Sor
Teresa Prat, in een oude karakteristieke tabaksfabriek/tabacalera gebouwd in 1923. Aan onze rechterzijde
hadden we dan de haven van Malaga en ontwaarden zowaar een replica van het galjoen de Santa Maria,
destijds de boot waarmee Christoffel Columbus naar Amerika voer. Een Italiaan uit Genua, die onder
Spaanse vlag in 1492 Amerika ontdekte.
Vervolgens gingen wij verder over de N340, nog steeds langs de kust, met links van ons het centrum van
Malaga. Hier werd in 1881 Kunstschilder Pablo Picasso geboren en woonde de eerste 10 jaar van zijn
leven op de hoek van de Plaza de la Merced.
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Een andere bekende Malageen is de Spaanse filmacteur Antonio Banderas. Bekend van vele
internationale, maar vooral Amerikaanse films als - the legend of Zorro - Femme Fatale - en Desperado- .
Hij is vaak in Malaga en je zou hem in april weer tegen kunnen zijn gekomen, ware het niet dat het
Coronavirus alle processies van Semana Santa heeft stilgelegd. Het Paasweekend van 11 april 2020 was
dan ook het stilste weekend ooit meegemaakt aan de Costa del Sol. Gelijk een ghosttown, zoals we er al
zoveel in Spanje hebben.
Wij vervolgden onze tour via de N340 naar La Cala del Moral, 10 km
ten oosten van Malaga wat valt onder Rincon de la Victoria. Het
vormde vroeger een toevluchtsoord voor de vissers. Een strand met
grind en donker zand. Enkele kilometers verder was als gevolg van
de hevige regenval in januari in de provincie Malaga op deze
kustweg tussen Nerja en Torrox een enorm rotsblok losgeraakt en
op het wegdek gevallen. Gelukkig geen slachtoffers.
Na de lunch te hebben genoten in één van de weinige, tijdens dit
winterseizoen geopende strandrestaurants , reden we terug in
westelijke richting over de A7, boven langs Malaga, om rond 17.30
uur onze garage in Benalmádena-Pueblo binnen te rijden.

De bevrijding van Antwerpen en het begin van de slag om de Schelde.
door Rob Brouwer
Antwerpen werd op 4 september 1944 zonder al te veel drama bevrijd door de Engelse 11th Armoured
division, de "Black Bulls", onder bevel van George "Pip" Roberts. De eerste prioriteit zou nu moeten zijn om
de oevers van de Schelde te zuiveren en het water mijnenvrij te maken. Als dit was geregeld kon de haven
van Antwerpen gebruikt worden door de geallieerden en was het niet meer nodig de voorraden vanuit
Normandië aan te voeren. Het was voor Pip Roberts dus belangrijk om direct
door te stoten naar Woensdrecht, Zuid-Beveland en Walcheren, op dat
moment vrijwel onverdedigd. Het 15e Duitse leger onder aanvoering van
Gustav Von Zangen zat met 100.000 man ingesloten aan de Kanaal kust en de
Vlaamse kust. Het geallieerde opperbevel was volledig op de hoogte van deze
situatie, maar Pip Roberts kreeg de opdracht van Montgomery om naar het
oosten te trekken, tot grote woede van de Amerikaanse generaals.
Montgomery bleef vasthouden aan zijn Market Garden operatie en kreeg bij
Eisenhower zijn zin. Alle voorraden en manschappen moesten beschikbaar
gesteld worden voor Market Garden. De Amerikaanse generaals realiseerden zich dat dit een enorme
gemiste kans was om snel de haven van Antwerpen beschikbaar te maken. Het gaf Von Zangen en het 15e
leger de mogelijkheid zich terug te trekken naar Vlissingen en uiteindelijk de overtocht te maken over de
Westerschelde en zich terug te trekken achter de Festung Schelde Süd. De Britse bevelhebbers waren hier
van op de hoogte maar namen de evacuatie eerst niet serieus. Pas op 9 september werd het duidelijk dat er
grote hoeveelheden manschappen en voertuigen waren overgezet. 86.000 Manschappen, 6.222 voertuigen,
6.200 paarden en 6.500 fietsen werden met behulp van de bestaande veerdiensten en extra schepen
aangevoerd uit Nederland, overgezet. Deze evacuatie onder leiding van Hermann Knut werd door de
Duitsers beschouwd als een overwinning en droeg bij aan "Das Wunder in Westen". De operatie Market
Garden mislukte door grote tegenstand van het Duitse leger en was totaal anders gelopen als de evacuatie
van het 15e leger (o.a. ingezet bij Eindhoven) was voorkomen. Na het (deels) mislukken van Market Garden
werd het overduidelijk dat eerst de Schelde vrij had moeten worden gemaakt. Door de onthutsende
blunders van het geallieerde opperbevel zou dit resulteren in één van de bloedigste slagen uit WWII.
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Sir Stirling Crauford Moss - (1929 ? 2020)
Door Pascal Quirynen.

Moss werd geboren in London op 17.09.1929, waar hij onmiddellijk besmet werd met het autovirus. Zijn
vader Alfred (in teruggaande lijn van Joodse afkomst) was een groot liefhebber van autosport en was
actief op Brooklands in de twintiger jaren. Zelfs zijn moeder, niet evident in die jaren, nam aan races deel
met haar Morgan driewieler. Op tweejarige leeftijd verhuisde de familie van Thames Ditton naar Bray
(Berkshire). Echter ondertussen was Stirling?s zusje Pat geboren. Beiden reden paard op wedstrijdniveau
en zoals bekend zou Pat naam maken in zowel de autowereld als paardenwereld.
Schoolgaan was niet de meest geliefkoosde bezigheid
van de jonge Moss. Bovendien was hij ook niet echt
een goede student te noemen. Echter eens de leeftijd
van negen kreeg hij van zijn vader een oude Austin
Seven waarmee hij de velden rond hun woning
onveilig maakte. Eens 15 kon hij een rijbewijs halen
(dat waren nog eens tijden) en met de opbrengst van
jumpings en de verkoop van de Austin kocht hij zijn
eerste auto, een Morgan. Daarop volgde snel een MG.
Het was in deze MG dat zijn moeder zijn eerste, maar
zeker niet zijn laatste, vrouwelijke veroveringen
vaststelde toen hij de receptioniste van vaders
tandartspraktijk aan het verleiden was. In de winter
van 1947-48 kocht hij zijn eerste auto waarmee hij aan een wedstrijd zou deelnemen, een BMW 328.
Daar school hem niet aansprak, werd hij opgeleid als ober. Echter zijn passie was auto?s. Zo zijn vader
kocht hem een Cooper Jap voor zijn 18e verjaardag. Deze 500 cc racer was ideaal voor hill climbs. In deze
single seater behaalde hij ook zijn eerste race overwinning in Brough Aerodrome in april 1948. Door
verschillende ziektes werd hij vrijgesteld van militaire dienst. Dit gaf hem de mogelijkheid van alle
wedstrijden waar hij kon aanwezig zijn, deel te nemen. Hierdoor werd hij opgemerkt door Enzo in 1951.
Moss werd uitgenodigd om een Formule 2 wedstrijd voor Ferrari te rijden in Bari, echter wanneer ze daar
aankwamen werd de wagen ter beschikking gesteld aan de Italiaan Piero Taruffi en dit zonder enige
uitleg. Dit maakte Moss bijzonder kwaad en zou een weerslag blijven hebben op de relatie met Ferrari en
Italiaanse wagens in het algemeen.
In 1954 won Moss in Sebring de 12 uur achter
het stuur van een Osca. Hierdoor meende hij
dat het tijd was om in de Formule 1 aan te
treden, echter Mercedes Benz stuurde hem
wandelen. Gelukkig had vader nog een 5500
ponden opzij en kocht voor zoonlief een
Maserati 250F. Onmiddellijk won hij hiermee
een wedstrijd op Aintree. De Maserati fabriek
was dan ook zeer snel om hem alle
fabrieksondersteuning te geven. Dit resulteerde
bijna in een overwinning op Monza, echter een oliekanaal brak met nog maar 10 rondjes te gaan en
maakte een einde aan zijn wedstrijd.
Alfred Neubauer had ondertussen wel gezien dat ze beter Moss in het team hadden als tegen hem te
moeten racen en kreeg een fabrieksstoeltje achter de legendarische Fangio. In Aintree werd Moss dat
jaar de winnaar van de Formule 1 wedstrijd en hiermee de eerste Engelsman om een Formule 1 wedstrijd
te winnen op eigen bodem.1955 Was ook het jaar waar hij samen met Denis Jenkinson en de beroemde
papierrol voor Mercedes de Mille Miglia op zijn naam schreef met een gemiddelde van net geen 160 km
per uur.Door het tragische ongeval in Le Mans trok Mercedes zich volledig terug uit de autosport en had
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hij dus geen zitje meer.Gelukkig waren er in die tijd nog zeer welstellende Britten die hun vermogen in de
weegschaal gooiden om iets te betekenen voor het vaderland. Zo had Tony Vandervell roem en
vermogen vergaard met dunwandige lagers zodat hij zijn eigen team kon oprichten onder de naam
Vanwall. De Britten maakten er een Engels clubje van met Colin Chapman (chassis), Frank Costin
(aerodynamica) en Harry Westlake, verantwoordelijk voor de motoren die de drie volledig van scratch
ontwikkelden. Als rijders zouden Mike Hawthorn en later Moss samen met Tony Brooks moeten zorgen
voor de nodige overwinningen. In 1956 was de Vanwall nog niet 100 % betrouwbaar maar in 1957 was hij
al veel beter, wat resulteerde in de ongelofelijke overwinning in Aintree, zodat de Engelsen met een
volledig Engelse wagen, bestuurd door Moss, op Engelse bodem de Formule 1 kon winnen. Kleine
bijzonderheid over deze wedstrijd, wat nu niet meer zou
mogen. Tony Vandervell wou winnen en had gezegd dat
wanneer Moss zou uitvallen met motorproblemen de op dat
moment best geplaatste Vanwall de pits moest binnenkomen
en zijn wagen afstaan aan Moss. Tony Brooks, die nog
herstelde van een ernstig ongeval met Aston Martin, stond
maar al te graag zijn stoeltje af aan Moss, die er in slaagde om
terug van 12e plaats naar de overwinning te rijden. Een
ongelooflijke prestatie, maar eerlijk is eerlijk, Jean Behra?s
Maserati zijn koppeling ging er juist dan aan en Mike
Hawthorn?s Ferrari kreeg een lekke band. Moss was op het
hoogtepunt van zijn carrière wanneer hij voor Vanwall in 1958
weer 2e werd in het wereldkampioenschap achter Hawthorn.
Door de dood van de jonge beloftevolle piloot Stuart Lewis-Evans had Tony Vandervell er geen zin meer
in. Hij voelde zich verantwoordelijk voor zijn dood en ontbond het team. Dus geen zitje voor het 1959
seizoen. Echter Rob Walker (van het whisky vermogen) vormde een team en knutselde een
niet-topproduct in elkaar met een Cooper chassis met Coventry - Climax motor. Ondanks alle goede wil
kon de Cooper geen weerstand bieden, een oud chassis en een 4 cilinder motor over zijn hoogtepunt. Dit
nam niet weg dat Moss in 1961 twee keer de Ferrari van Wolfgang von Trips en Phil Hill wist te verslaan.
In 1962 bood Enzo zijn laatste wagen aan om te rijden onder Walkers vlag. Zo moest Moss niet echt voor
Ferrari rijden en had hij toch een beloftevolle wagen. Echter tijdens de befaamde Easter Monday koers op
Goodwood ging Moss met een Lotus
rechtdoor in de snelle rechtse St Mary?s
bocht. Kreukelzone was toen een loos
begrip en Moss had zowel lichamelijke
als mentale schade. Exact een jaar en
een week na het ongeval ging hij
testrijden op Goodwood en na een half
uurtje besloot hij dat hij zijn scherpte
niet meer had en hij de souplesse
miste. Dit deed hem besluiten om
definitief te stoppen met autosport. De
jaren 50 was nog de tijd van Gentlemen
Drivers die eigenlijk zo goed als niets
verdienden met autoracen. Echter door
zijn naam en faam, plus de opkomst van de historic racing met events zoals Goodwood, maar zelfs de
Ennstall Classic, had hij toch nog een zeer gevulde oude dag en zag zijn 3e vrouw Susie er wel op toe dat
er langs de kassa gepasseerd werd.
Gelukkig waren wij met enkele TEDGers op Goodwood aanwezig om zijn 70e verjaardag te vieren. Toen
was hij nog scherp, echter toen wij hem zagen tijdens onze laatste deelname aan de Ennstall was het een
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beetje zielig. Hij wist van toeten of blazen en werd enkel opgevoerd om nog wat geld in het laatje te
brengen. Volgens mij was dit ook zijn laatste publieke optreden en ook daaraan hebben wij weer mooie
herinneringen gehad. Twee jaar geleden had zijn zoon meegedeeld dat zijn vader niet meer in openbaar
zou komen en dit gezien zijn gezondheid het niet meer toeliet. Met Pasen stierf Sir Stirling dan ook vredig
in zijn Mayfair optrekje. Door Corona zal de herdenkingsplechtigheid voor het publiek later dit jaar,
vermoedelijk op Goodwood of Brooklands, plaats vinden.
Samengevat een groot piloot, echter er zijn er nog geweest die veel bekwamer en minder commercieel
waren. Een aantal factoren buiten zijn rijkwaliteiten, hebben zeker bijgedragen aan zijn sterstatus.

Wat data :
- Werd nooit wereldkampioen maar 2e in 1955 ? 1956 ? 1957 en 1958
- 3e in het wk in 1959 ? 1960 en 1961
- Recordhouder Mille Miglia met gemiddelde van 157.65 km/uur
Was maar liefst een half uur sneller in de MM van 1955 dan de tweede, de 5 voudige wereldkampioen
Juan Manual Fangio. Het moet gezegd dat Fangio alleen reed, zonder enige hulp of navigatie.
- Reed 529 officiële wedstrijden en won er daar 212 van (ook veel kermiskoersen)
- Hij was de enige die nog mocht racen in zijn oude niet goedgekeurde helm
- Eerste vrouw Katie Molson van 1957 tot 1959
- Tweede vrouw Elaine Barberino van 1964 tot 1968
- Derde vrouw Sussie van 1980 tot overlijden
Beroemde uitspraak vrij vertaald : ?een vrouw kan nooit een F1 winnen gezien ze niet de mentale
capaciteit hebben?
- Moss en Sheila Van Damm braken het snelheidsrecord in Jabbeke met een Sunbeam Alpine
- Reed 66 grand prix waarvan hij er 16 won
.
20

www.tedg.be // DriversNews 118

21

www.tedg.be // DriversNews 118

22

www.tedg.be // DriversNews 118

23

www.tedg.be // DriversNews 118

Challenge 2020
Reglement
Vermits TEDG een oldtimer-clubke is voor enthousiastelingen van Engelse auto?s heeft het bestuur
besloten om vereenvoudigingen door te voeren in verband met het toekennen van challengepunten.
Ook willen we de betrokkenheid van de leden met betrekking tot Drivers News een beetje aanwakkeren.
Artikels en verslagen van ritten die gepubliceerd worden in Drivers news zullen beloond worden.
Gelieve ook via de website van TEDG in te schrijven voor een evenement, want dit vergemakkelijkt het
invullen van de challengepunten.
Hierbij het overzicht van de te verdienen punten:
Or gan isat or

Deeln em er aan

Au t eu r

Alleen

M eer der e

M eer daags even t
(alleen )

M eer daags even t
(m eer der e)

25 punten

18 punten pp

40 punten

30 punten pp

Pr aat avon d

Dagr it

M eer daagse t ou r

5 punten

15 punten

25 punten

Ar t ik el Dr iver s New s
5 punten
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Nieuwe leden

Er hebben zich dit kwartaal geen nieuwe leden aangemeld.
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Allerlei
FACEBOOK

Wij hebben op facebook een groep aangemaakt (https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) voor de
leden van de club. Deze kan gebruikt worden voor de aankondiging van evenementen.
Je kan hier zelf ook dingen opzetten over bv andere ritten waar je aan deelneemt en vragen wie er
meerijdt of andere zaken, zolang ze maar enigszins club gerelateerd zijn.
Jullie kunnen zelf ook foto?s uploaden van ritten die je zelf meegereden hebt.
Als je dus zelf een facebook account hebt, ga dan even naar de pagina
(https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) en stuur een leden-verzoek. Van zodra wij die goedgekeurd
hebben kunnen jullie van deze groep gebruik maken. Tedg gaat dus mee met zijn tijd hé

CLUBBLAD

Rob Brouwer is onze redactieverantwoordelijke. Artikels voor het boekje zijn steeds welkom, dus gelieve
deze naar redactie@tedg.be door te mailen en dit voor de 15de van elke trimester (15/3, 15/6,15/9,15/12):
dus allen snel pen en papier( = pc) en schrijven maar, ook foto?s zijn welkom!! - Aan alle organisatoren: ten
laatste een maand na evenement, graag de deelnemerslijst naar Min doorsturen voor de challenge.
- Ivm inschrijvingen en betalingen: graag duidelijk lidnummer, naam, rit en aantal personen vermelden.
- Nog ivm inschrijvingen: graag voor evenementen inschrijven via de w ebsit e, dat spaart veel werk bij het
invullen van de challenge.
Met vriendelijke oldtimergroeten
Min Gijselings
Secr. TEDG
0478/266 557
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Adverteerders
Zin om te adverteren in DRIVERS NEWS ? Aarzel zeker niet en neem contact met ons op !!
-

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

De nieuwe website
De nieuwe website is on-line gezet. De nieuwe website is zodanig ontworpen dat u op uw gemak met de
Ipad op schoot, voor het belangrijkste nieuws eenvoudig naar beneden kunt scrollen. Heeft u geen Ipad,
maar maakt u gebruik van een computer of laptop, dan kunt u op een traditionele manier op de tabs
klikken. Uiteraard zal de nieuwe website in de toekomst worden aangevuld en zo nodig worden
verbeterd.

De ledeninformatie
Voor het inzien van de ledeninformatie moet u inloggen. De inlogcode is een combinatie van uw
emailadres en het aan u verstrekte password.
De ledeninformatie kan aangevuld worden met foto's van uw klassieke auto of auto's. Deze informatie
ontbreekt in de meeste gevallen en het zou de website verfraaien als u de moeite neemt een aantal
mooie foto's van uw wagen(s) te nemen en die aan ons, graag met toevoeging van naam en lidnummer,
op te sturen. Wij zullen er dan voor zorgen dat de foto's op een juiste wijze worden ingevoegd.

Link naar facebook
Vanuit de website kunt u linken naar de facebookpagina van de TEDG. Facebook kan vanaf heden ook
gebruikt worden als technische vraagbaak.
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AG
ENDA2020
In h et k ader van de m aat r egelen r on dom h et Cor on a vir u s zijn alle act ivit eit en t ot 1 au gu st u s
gean n u leer d.

januari 2020
3

Betaling lidgeld, euro 45,- op rekening KBC: BE17 7370 2965 0721

7

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

26

Bezoek aan Roma

februari 2020
4

Praatavond en ALV in Aeroclub Brasschaat

16

Afternoon Tea Keienhof te Kalmthout

maart 2020
3

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

6-8

Antwerp Classic Salon in Antwerp Expo (Erik Goorden)

april 2020
7

Praatavond in Aeroclub Brasschaat AFGELAST

13

Paasmaandagrit (Peter Verbrugge) AFGELAST

mei 2020
1

Elite Reclame Rally in Schilde AFGELAST

3

Vikingentocht (Roland) AFGELAST

5

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

?

Vikingentocht AFGELAST, MOGELIJK OP ANDERE DATUM

Juni 2020

30

2

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

5+6

Coppa Classic Tour

14

BBQ (Eric De Wever)

28

Hollandtour (Ron)
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juli 2020
7

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

5 of 12

Vossentocht (Tor)

17 - 27

Reis naar UK

augustus 2020
4

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

23

Saillability in Mol (Erik Goorden)

30

Ladiesrit (Linda & Gerda)

september 2020
1

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

17 - 20

Nuvolari Italië

25 - 27

Six Hours of Spa (Peter Verbrugge)

oktober 2020
6

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

18

End of Season rit (Eric De Backker)

november 2020
3

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

7

Halloweenrit (Ronny)

december 2020

31

1

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

27

Kerststallentocht (Min)
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