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Woordje van de voorzitter
Dear friends all together,

Sinds september ben ik avondschool aan het volgen. Vroeger in de jaren 80 heb ik in ?de
Londenstraat? wel een cursus automechanica gevolgd, maar da?s zo lang geleden en omdat het
sleutelen aan de oldtimers niet altijd van een leien dakje gaat, besloot ik in september de stap te
zetten en me terug in te schrijven voor de avondschool. Na enig zoekwerk kwam ik uit bij
?restaurateur oldtimers?, een driejarige cursus van 4 uren per week.
Nu klinkt het misschien pretentieus, maar tot op heden is het feitelijk niets anders geweest dan
wat opfrissen van wat ik al wist. Maar elke week blijf ik er naartoe gaan met de hoop iets op te
steken. Na nieuwjaar zal dit wel beter lukken want dan beginnen we voor de volgende 6 maanden
vooral met auto elektriciteit. Laat dat nu mijn achillespees zijn, want ik ben meer het type
vonkentrekker dat daar liever met zijn handen vandaan blijft.
Waarom ik het leuk vind om elke donderdag die trip naar Tongeren te doen? Vooral omdat het een
leuke bende is, met interesse in veel verschillende automerken, van Engels, via Frans, Duits,
Italiaans tot en met de American dreamcars?
Dat is ook zo?n beetje bij de English Drivers, da?s ook een leuke bende met verschillende wagens,
weliswaar alleen Engelse.
Zo zie ik elke praatavond iedereen graag naar Den Moor afzakken. Om iets op te steken? Soms niet
veel, maar vooral omdat het er gezellig is en je de vrienden terug ziet, om bij te praten wat er
allemaal gebeurd is en uit te zien naar de volgende activiteit op de agenda.
Ik en de rest van het bestuur zijn benieuwd naar 2019. Zoals je achteraan in deze Drivers News zal
zien is de kalender weeral goed gevuld, en we hopen om jullie in groten getale op onze activiteiten
te verwelkomen.
Daarom wensen wij jullie prettige feestdagen, om tijdens de feestelijkheden de innerlijke batterij
eens goed bij te laden. Uiteraard ook een
goede gezondheid en al wat we jullie kunnen
wensen om van 2019 een Superjaar te
maken.

Tot in Den Moor en op al onze andere
gelegenheden!

Eric
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Techniek
In de laatste 5 editites van Drivers News lazen jullie reeds 5 artikels uit een interessante reeks van 6 over
het onderhoud van een MG die een tijdje geleden verscheen in MG-Nieuws, het clubblad van de MG Car
Club Holland.
Aangezien heel wat Engelse auto's van die periode qua techniek vaak sterke gelijkenissen vertonen vond
Eric, onze voorzitter, dat deze reeks artikels met tips en tricks misschien voor heel wat leden van onze
club interessant en leerrijk zou kunnen zijn.
Hij heeft contact opgenomen met de redactie van MG-Nieuws en de vraag gesteld of wij deze artikels
mochten publiceren in Drivers News, en dat vonden onze sympathieke Noorderburen én collega
oldtimerliefhebbers helemaal geen probleem en prompt bezorgden ze de reeks artikels met bijhorende
foto's aan onze redactie !!
Op de volgende pagina's leest u het laatste artikel uit de reeks.
In naam van TEDG en al haar leden willen we de MG Car Club Holland, en in het bijzonder Bert Ewalds
(schrijver + foto's), bedanken voor het delen van deze info en kennis.
Merci Bert !!
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CO
VERSTO
RY
Waardebepaling/schattingsdag door Gert Beets bij Collection by Vermant in
Mechelen

Er werd al geruime tijd over gepraat, zelfs al meer dan een jaar, om onze troeteltjes te laten schatten.
Enkele jaren geleden kwam Gert Beets op de BBQ om meer inzicht te geven hoe zo iets gedaan wordt.
Bedoeling was om dit te doen tijdens
een BBQ om zo een extra dimensie te
geven aan dit jaarlijks wederkerende
gebeuren. Echter meestal viel onze
BBQ samen met de Coppa waar Gert
jurylid van dienst was. Bijgevolg nog
maar eens uitstel.
Echter dit keer zou het toch gaan
lukken daar Ruben van Collection by
Vermant heel graag en met terechte
trots de nieuwe garage wou laten zien
aan onze leden. Kwestie van nog een
datum te prikken en we zouden de
zeer ruim opgezette werkplaats op
een zondag mogen gebruiken. Dit gaf
niet alleen het voordeel onafhankelijk
te zijn van de weergoden, bovendien
hadden we dan ook ineens een brug
beschikbaar. De auto?s zouden dus
grondig bekeken worden.
Doordat alles binnen kon doorgaan
kon dit wat later op het jaar ingepland
worden. Zondag 28 oktober werd
gekozen en gezien de gunstige
formule was de dag snel gevuld met
elk half uur een auto.
Niettegenstaande we een Engelse
club zijn verschenen toch enkele
Teutonen. Onze ere-voorzitter klaarde
het om in de voormiddag met 2 auto?s
te komen, echter zelfs hij kwam met
een Beiers product aanzetten. Verder
droeg hij natuurlijk de clubkleuren
zoals we van hem gewend zijn, dus
we hoeven niet bang te zijn, hij zal
niet overlopen.
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Het ritme zat er goed in
waardoor we mooi op
schema konden blijven en wij
tijdens de middagpauze nog
maar een extra keuring
deden. Goed dat ons de
ganse dag drankjes en
versnaperingen aangeboden
werden waardoor het
misschien allemaal ook wat
vlotter ging. Dit droeg ook
zeker bij tot de toffe sfeer die
er was wat maakte dat velen
toch wel wat langer bleven
dan de noodzakelijke tijd
voor de waardebepaling. De
koffiedame had wel haar
werk gezien haar installatie
toch makkelijk 200 m lopen
was. Ze bleef vriendelijk en
enthousiast koffies en andere drankjes brengen zodat er nog minder enthousiasme was om terug te
vertrekken.
Er waren ook enkele nieuwe leden. Zo was Peter Sebreghts gekomen met zijn Austin Healy met toch wel
een bijzonder verhaal. Gekocht via internet in Amerika op basis van foto?s en een top auto die nog zo
goed als volledig origineel is. Heel leuk ook te horen hoe goed hij op de hoogte is van deze wagen.
Andere uit het oog springende wagen was de Jaguar Mk II van Pascal Baumlin. Zeer verzorgde auto met
enkele speciale items zoals de semi-automatische antenne, een optie uit de tijd.
Na afloop heeft Gert voor ieder een waardebepalingsattest gemaakt dat 5 jaar geldig blijft. Zo een
document is een onafhankelijke vaststelling van de waarde van de auto en is tegenstelbaar aan derden of
kan voor de eigen verzekering gebruikt worden voor de omnium. Beroepshalve kunnen wij als
verzekeringsmakelaar alleen maar aanbevelen om zo een document te hebben. Wanneer het dan toch
eens goed fout zou gaan kan er tenminste geen discussie zijn over de waarde van de wagen.
Wil bij deze zeker Ruben
hartelijk danken voor het
opstellen van de zeer
mooie werkplaats en om
ons bovendien de ganse
dag te voorzien van
drankjes allerhande en
versnaperingen.
Ook Gert en Francis
hebben zeer goed
doorgewerkt en ons
nadien prima verslagen
bezorgd. Ook aan hen
onze dank.

Pascal
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Classic Car Tour Sierra Nevada
Op weg van Marbella naar Granada/Guadix reden we langs La Canada, het
shopping center aan de A7, ten noorden van Marbella, en kwamen bij mij weer
de vele gebreken die dit center vertonen naar boven. Met een lay-out waar
menig shopping center zich voor zou schamen, een verticaal transportsysteem
wat nergens op slaat; met roltrappen en liften gewoon op de foutieve plaats.
Menig bezoeker vraagt zich af waar hij/zij zich in dit doolhof bevindt. Het
functioneert dan ook bij gebrek aan beter. En van omzet huren heeft men hier
nog nooit gehoord, met gevolg dat op termijn met het toenemen van online
shoppen, de leegstand zal toenemen. Het heeft dan ook terecht nooit een
vermelding gekregen in het internationale vaktijdschrift Shopping Centers
Today, van de International Council of Shopping Centers. Dat in tegenstelling tot
het Wijnegem Shopping Center waar we begin jaren 90, als projectleider voor
ING Vastgoed verantwoordelijk waren voor de planning en realisatie. Maar goed we lieten het links
liggen , en waren op weg met een klein aantal klassiekers naar
Monda, via de A357 naar Castillo de Monda om daar weer eens
uitgebreid aan de koffie te gaan. Zwaaiden even af naar rechts
om door Ojen te rijden. Altijd interessant om via de scherpe
haarspelt bochten net boven Ojen weer op de A357 uit te
komen. Konden met de 4 klassiekers , variërend van een oude
Volkswagen, en mijn Triumph van 1968, tot een Morris Minor en
een Morgan vlak voor de poort van het kasteel parkeren. De
Volkswagen (Kever) is in NL het meest populaire oldtimermerk
want daarvan rijden er nog 18.700 stuks rond van 40 jaar en
ouder. Waarmee dan gemiddeld 1.700 km per jaar wordt
gereden. Werden verwelkomt door Arjan v.d. Vrande één van de
drie NL eigenaren. Zij hebben dit oude lang leegstaande kasteel,
sinds 2016, omgetoverd tot een boutique hotel/restaurant.
Gelegen op de top van de La Villeta heuvel in de Sierra de las
Nieves in het pitoresque witte dorp Monda. Hier hebben de
Phoeniciërs, Romeinen en Moren hun sporen achter gelaten. Na
een uitgebreide koffiepauze ging het in sneltrein vaart, in
convooi, verder via Coin, Alhaurin el Grande en Cartama,
om ten noorden/oosten van Malaga over de A7 bij San
José de autoweg te verlaten om over de MA3101 naar
Venta El Tunel te rijden, om ons daar aan te sluiten bij de
overige deelnemers aan de weekend tour naar de
grotten van Guadix, ten noord oosten van Granada.
Reden dan uiteindelijk met zo?n 17 old ? en youngtimers
in de richting van Granada, met berghellingen van meer
dan 15% op een hoogte van ruim 1.800 m en zagen over
onze rechterschouder de toppen van de Sierra Nevada
met de Mulhacén top op ruim 3.485 m. boven de
zeespiegel. Enkele sneeuwrestanten waren nu eind
september nog waarneembaar. Schitterende rit, waar we
in NL alleen maar van kunnen dromen. Kwamen dan na een lange rit van ruim 2 uur rijden via de A92 uit
in Benalúa de Guadix, waar we voor 2 nachten verbleven in Cuevas La Granja. Een hotel waar we in echte
Cave/Grot kamers sliepen. Slechts één voordeur met één raam, waarachter de keuken, de slaap ? en
badkamer in de berg waren uitgehouwen.
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De slaapkamer lag diep in de bergwand en had een hoog plafond en geen natuurlijke ventilatie, doch wel
een constante temperatuur van 18 tot 21 C zowel in de winter als in de zomer. En muisstil. Hier in
Guadix vindt men nog altijd zo?n 2000 grotwoningen waar de lokale bevolking in woont. Sommige van
deze grotwoningen zijn wel 500 jaar oud. Hadden s-avonds met alle 34 deelnemers van de SOL club tour
een diner in het restaurant van het Cave Hotel. Prima eten, doch van een conversatie met je tafelgenoten
was, vanwege de erbarmelijk slechte akoestiek, in dit restaurant nauwelijks sprake. Met gevolg dat ik af
en toe de zaal moest verlaten om mijn gehoortrommels weer tot bedaren te laten komen. Een typisch
Spaans probleem. Vind maar eens een goed restaurant met een goede akoestiek.
De volgende dag reden we onze eigen tour over de noordelijke rand van het gebergte van de Sierra
Nevada en gingen van Guadix via de GB4104 en de GB3201 in de richting van Granada, met prachtige
vergezichten tot aan de Carcabal berg met een hoogte 1964 m. Kwamen door dorpen als La Peza en
Tocón waar de tijd stil staat.

De zondag tour was de laatste dag, met een totale lengte van bijna 200 km. die ons van het Cave Hotel
bracht naar Torrox Costa nabij Vélez-Malaga. Via de A337 ging het naar het zuiden en reden over perfect
geasfalteerde smalle binnenwegen dwars door de Sierra Nevada, met schitterende uitzichten op een
hoogte van ruim 2600 m met ruige bergtoppen en via de A348 terug naar de kust. Een prachtige rit, die ik
in de winter niet zo snel zou rijden. Smalle wegen, waar 2 auto?s elkaar nauwelijks konden passeren, met
lange vertikaal geplaatste ?bonen staken?/ stokken langs de weg die in de winter de sneeuw lijn
markeren. Kwamen uiteindelijk uit bij Motril om de kustweg de N340 naar het westen te volgen. Hadden
dan in Torrox Costa in het ? TK restaurant ? buiten op het terras een afscheidslunch. Hier geen
problemen met de akoestiek.

Pieter van de Lustgraaf.
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Classic Car Tour langs de Costa del Sol.
We waren in november 2018, op stap met de SOL Classic Car Club. Het start punt was het BP
Tankstation aan het rondpunt van Alhaurin Golf, nabij Alhaurin el Grande, ongeveer 30 km ten westen
van Malaga.
Hadden daar, op het buiten terras bij een temperatuur van ca. 19C, een koffie met een - pitufo con
bacon- als ontbijt. De route
werd gereden volgens het
Duitse vlaggetjes route
systeem, waar de meeste
(Britse) deelnemers geen
kaas van hadden gegeten.
Dus werd dat voor de start
uitgelegd. Wij als ?leider ?
voorop met onze Triumph
TR 250 met een duidelijk
herkenbare vlag op de
dakrand van de auto,
daarna dan in convooi
achter de leider aan die bij
iedere kruising of afslag zijn volger instrueerde daar te stoppen om vervolgens met vlag de richting aan te
geven voor de rest van de groep. De laatste auto bleef, herkenbaar als laatste auto, achteraan rijden en
instrueerde de
?richtingaanwijzer ? op hoek
of kruising de reis weer te
vervolgen. Dit systeem
werd door het Duitse leger
gehanteerd in de 2de
Wereld Oorlog, om zo de
route aan te geven voor het
Leger, rijdende in convooi ,
daar op veel wegen, in NL,
B, en FR., de
Ondergrondse Beweging de
verkeersborden vaak
omdraaiden of althans een
foutieve richting aangaven.
Dus werd er door de
Duitsers op kaart en
kompas gereden, om vervolgens het vlaggetjes systeem te hanteren.
Vertrokken dan met 7 klassiekers, in convooi, volgens dit vlaggetjes systeem, ( zonder roadbook,). Enkele
deelnemers hadden de eerste km ?s wat moeite om het systeem toe te passen. Via de A387 een bochtige
bergweg langs de Sierra de Mijas reden we op een hoogte van 1.150m naar Mijas. Met prachtige
uitzichten over Fuengirola en de kust.
Kwamen door het centrum van Mijas dwars door de nauwe witte straatjes, om vervolgens door
urbanisatie Valtocado in zuid westelijke richting, uit te komen ten noorden van La Cala de Mijas in de
bergen, bij het restaurant van golfclub El Soto de Marbella. Doch alvorens daar te arriveren, staakte de
Triumph de tour op de Ctra de Marbella weg.
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Deze landelijke weg loop voor een deel parallel aan de Rio
de Ojen. Ondanks allerlei pogingen, als het doorblazen
van de benzine leiding etc, etc, gaven geen oplossing. Dus
vertrok de caravan door naar restaurant El Soto. Ik bleef
achter en bij toeval kwam al rap een Grua auto langs, die
mij en de Triumph naar Finca La Mota reden, waar we de
lunch gingen gebruiken. Na de koffie stop in El Soto ging
de rest van de groep in zuidelijke richting naar de kust bij
La Cala de Mijas verder oostwaarts, richting Malaga over
de N340/A7, met aan de rechterhand een vlakke
Middellandse Zee. Geen zeilschip of vrachtboot te
bekennen. Passeerden Fuengirola om bij Benalmádena de
afslag te nemen naar de Pueblo. Reden
langs de Budhistische Stupa, de grootste in
Europa met een hoogte van 33 m en
gebouwd in 2003. Daalden daarna af naar
de Castillo de Colomares. Een monument in
de vorm van een kasteel ter ere van
ontdekkingsreiziger Christopher Columbus.
Waarna werd afgedaald naar de kust om in
de Villa / Clubhuis van de British Society te
genieten van hun Manzanilla en overige
aperatieve dranken. Kregen een rondleiding
en uitleg over het bestaan van deze
Internationale Club die al meer dan 40 jaar veelal Engelse Expats tot zijn leden telt. Van hier werd
gereden naar het noorden door de Pueblo van Benalmádena, om via het viaduct onder de AP7 uit te
komen op de A368, een zeer bochtige steile
bergweg richting Mijas en Alhaurin el Grande,
waar we vlakbij het rondpunt van Alhaurin Golf in
Finca la Mota, gerund door de NL familie De Cock,
nabij de ?verpakte? watertoren , genoten van een
lunch. Waarna wij van Kjell Helgesen, een Noorse
?snowbird? en één van de deelnemers aan deze
Sol tour, een lift kregen naar huis en lieten de
Triumph achter.
De volgende morgen, regende het pijpenstelen en
was het grijs. Tot dat rond 13.00 u de zon
doorbrak en we met onze ? moderne box ? terug
reden naar rest. Finca la Moto. Hadden het plan
de klassieker te verpakken onder zijn regen bestendigde afdekdeken. Doch probeerde eerst nog even die
?oude dame ? aan de praat te krijgen, en? ? ? ? ? ? .. zowaar dat lukte. Waren alweer spoedig thuis en
parkeerden de Triumph op zijn vertrouwde plaats in de garage. Probleem? Vuil in de benzine leiding.
Na het weekend had ik email contact met de KNAC, mijn NLse hulpdienst voor pech onderweg en kon de
kosten van de Grua declareren.

Pieter van de Lustgraaf
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Classic Car Run with the British
We hadden de eerste week van december 2018 bezoek van onze
Oud Voorzitter en Erelid (en zijn echtgenote) van de Vlaamse
Classic Car Club TEDG (The English Drivers Guild). Een Club waar
je alleen lid van kunt zijn wanneer je een Engelse klassieke auto
rijdt. We waren uitgenodigd aanwezig te zijn bij het maandelijkse
Club Diner van de CCCA (Classic Car Club Andalucia) in restaurant
Treetops van El Chaparral Golf nabij La Cala Mijas. David Smit de
Oud (Ere) Voorzitter werd door Ian Giles President van CCCA
speciaal welkom geheten en geadviseerd vooral deel te nemen
aan de December Club Run. Welke run wij dan ondernamen met
mijn Triumph TR 250. Ja David is ook een Nederbelg, een
Nederlander die al jaren in Belgie woont, maar nog steeds weinig
of geen Vlaams klapt. En al zouden we Vlaams spreken dan toch
worden we zelfs door het kortste woordje - ja - al herkent als Nederlander. Dus doen we er geen moeite
meer voor om Vlaams te klappen. Niet alleen wij maar ook bekende Nederlanders, als Jan Mulder voetbal
commentator op de VTM spreekt gewoon zijn Moerstaal. Er is voor Nederlanders in België zelfs een
NederBelgisch Magazine, zoals we hier aan de Costa het maandblad Kosta kennen.
Belgische verslaggevers als, destijds Rik de Saedeleer en nu ook Carl Huybrechts en Goedeke Liekens
hebben daar en tegen het scherpe Nederlands al aardig onder de knie. Om maar niet te spreken over
Guy Verhofstadt, die als Europees Parlementslid zijn mondje in wel 4 talen weet te roeren.
Een paar dagen later deden we dan de Club Run en gingen vroeg van stal om tijdig bij de startlijn te
staan. Die was bij Venta Peligrino nabij Ojen aan de A355 weg, lopende van Marbella naar Monda/Coin

en troffen daar Klassiekers aan als een Jaguar MK II, Bentley , Mustang, MG, Triumphs, Morris Minor,
Daimler etc. etc.
Gingen één voor één rond 11.00 u. van start, beladen met een roadboek om volgens het Bolleke/Pijl
systeem onze route te volgen. Reden in Noordelijke richting naar Coin om via de A 357 nabij Campillos
naar Ardales te koersen. Kwamen door de Sierras de las Nieves.Een natuurpark van ca. 20.000 hectares,
gelegen op 58 km vanaf Malaga. Een park met heel veel Spaanse Sparren ofwel Pinsapo bomen. Hadden
een rust en drink pauze in Casabonela en reden vervolgens in de richting van Ronda langs Tolox, door de
plaats Guaro, passeerden Monda om via de A355 richting Marbella te rijden en bij KM paal 33 af te slaan
in de richting van restaurant La Cascada.
Kwamen dan uiteindelijk na 135 km aan bij Restaurant Cascada, gelegen boven het shopping center La
Canada, in Marbella. In deze Cocina & Bar, nu gerund door de drie Nederlanders die ook Castillo de
Monda in Monda uitbaten, zaten we tussen de ruim 40 merendeels Britse deelnemers van de club.
Tijdens onze conversatie, werden we er weer eens op gewezen dat je die eilandbewoners, aan de
overkant van het Kanaal en Noordzee geen Engelsen mag noemen. Ze zijn immers of, Schots, Iers of wel
van Wales en willen zeker niet English worden genoemd maar Brits.
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Ze zijn immers van de UK ofwel het Verenigd
Koningrijk en niet van England. Dat deel van het eiland
heeft ook zijn eigen vlag waar voor ons buitenlanders
wel het best verstaanbare Queens English wordt
gesproken.
Waren wij nieuwsgierig naar al deze Britse
achtergronden, ook zij wilden wel eens weten
waarom er zoveel Hollanders in België wonen. Kon
natuurlijk niet verzwijgen dat het van oorsprong te
maken had met het belastingsysteem , dat in Belgie
(destijds) veel ? consument? vriendelijker was dan in
NL. Hoewel dat inmiddels ook al is achterhaald en er dus nu veel Nederbelgen weer naar de Costa del Sol
verhuizen, daar het levensonderhoud daar toch aanmerkelijk goedkoper is dan in België en het klimaat
aanzienlijk beter. Marbella vormt daarbij als ? hoofdstad ? van dat criminele deel van de Costa, een
uitzondering. Daar verblijven meestal die buitenlanders , die niet op een houtje hoeven te bijten, maar
bij wie je niet naar hun verleden moet vragen. Zoals mij overkwam toen ik aldaar een buitenlander
ontmoette die mij voor hield een antiquair te zijn geweest, doch van Johannes Vermeer , Anthony van
Dijck , Karel Appel , Monet of Pablo Picasso, nog nooit had gehoord. Bleek hij toch een schroothandelaar
te zijn geweest die de drugs etc. keurig wist te ?verpakken ? in zijn auto wrakken.
Onze lunch in Cascada eindigde dan met een voortreffelijke Christmas roll, waarna David en ik de aftrap
naar huis namen.

Pieter van de Lustgraaf

Merry Christmas & A Happy 2019
Weer een jaar dat sneller voorbij ging dan we aanvankelijk
dachten.
Waren van de 12 maanden, slechts 4 maanden in ons
appartement in Brasschaat. Niet dat we het daar niet naar onze
zin hebben, maar gewoon omdat het klimaat aan de Costa del Sol
zoveel aangenamer is. In die 4 maanden zijn we net als hier, waar
we dan nu weer en dat al voor het 18de jaar , verblijven , druk
met Classic Cars.
Herdachten op 1 febr. j.l. het feit dat het 65 jaar geleden was dat
we de Watersnood ramp over ons heen kregen. Reden daarvoor
in onze klassieker begin Juli een 2 daagse Zeeland Tour; waarvan
we dan weer verslag deden in het maandblad Kosta, dat aan de
Costa del Sol verschijnt. Begin maart vloog ik na mijn bezoek aan
de Classic Car Salon in Antwerpen door naar Toronto/Barrie voor
een week bezoek aan Pieter John, Chris en de beide klein dochters
Olivia en Alexis. Altijd leuk om te zien hoe ze zich daar in Canada
uitstekend vermaken en hun opleidingen volgen. P.J. werkt als Chief Piloot , naar tevredenheid al jaren
voor Air Canada. Terug in België waren we begin juni 2018 voor ruim 8 dagen ?en Tour ? met ruim 30
klassiekers naar Schotland. Die ouwe Triumph van 1968 heeft zich daar weer prima gedragen, geen pech
of wat dan ook.
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Begin Augustus waren we natuurlijk aanwezig bij de Classic Boulevard in Brasschaat. Waar we genoten
van een prachtige zomer en bijzondere klassieke auto?s. Met de TEDG (The English Drivers Guild) onze
classic car club in Brasschaat waren we aanwezig bij
diverse Tours en praatavonden. Deden met enkele leden
van de club de Remembrance Tour rond Ieper, waar we
als speciale gasten waren uitgenodigd voor de
Commemoration Service van de Last Post bij de Menen
Gate . Het was dit jaar 100 jaar geleden dat om 11.00 u
op de 11 de dag van de 11 de maand in 1918 de
wapenstilstand werd getekend. Zeer indrukwekkend.
Eind Augustus ging de Triumph dan weer op transport
naar Benalmádena en vlogen wij in de eerste week van
September naar Malaga, waar ons een weekend tour
wachte naar de grotten van Guadix/Granada. Net
daarvoor brak Kay bij een val in het appartement nog haar linker pols, wat vakkundig in het Klina
hospitaal werd ?verpakt? in gips. Zeven weken later was de breuk hersteld en hier in het hospitaal het
gips verwijderd. Prima internationale service.
Eind Oktober/ begin November waren we met de CCCA (Classic Car Club Andalucia ) voor een week ? en
Tour ? naar Salamanca, ten westen van Madrid. Reden door Extremadura, de dunst bevolkte regio van
Spanje. Een tour van ruim 1.350 km. Dit soort tours brengt ons dan naar plaatsen en gebieden waar we
anders nooit zouden zijn geweest. Op 15 november j.l. was het Kay der Moeder die haar 96ste verjaardag
vierde.
Zij verblijft in een appartement in een Internationaal Care Home in Porta Banus, nabij Marbella, waar we
haar bijna wekelijks bezoeken.
In April en September waren Olivia, Robert en Celine hier in Casa Felisa op bezoek, die genoten van een
(verwarmd ) zwembad.
Hadden medio November een Tour met de SOL club langs de Costa del Sol, waar onze Triumph de strijd
staakte en een Grua ons moest ophalen om thuis te komen. Problemen met de brandstof toevoer ; wat
inmiddels is opgelost. Kregen de eerste week van december hier in Casa Felisa nog bezoek van David en
Ineke Smit. Altijd leuk om met de Oud Voorzitter van de TEDG dan een classic car tour te rijden door het
ruige berglandschap van Andalucië. Net voor Kerst vlieg ik dan naar NL/B en Kay naar de UK om ons bij
onze respectievelijke familie?s aan te sluiten, voor de Feestdagen.

Wij wensen U allen een Prettige Kerst en een goed en gezond Nieuwjaar.

Benalmádena-Pueblo, December 2018.

Pieter van de Lustgraaf
Kay Leslie.
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Sinterklaas op bezoek bij TEDG, ..... of toch niet ?
Traditioneel brengt de Sint ons elk jaar een bezoekje tijdens onze praatavond begin december. Ook dit
jaar waren we zijn komst vol spanning aan het afwachten, maar onze voorzitter, Eric De Backker, kwam
met het teleurstellende nieuws dat de heilige man ons dit jaar niet kon komen bezoeken. Het was
gelukkig niet omdat we stout geweest waren, en hij was ons ook niet vergeten. Hij had aan Eric gevraagd
om een brief van hem voor te lezen tijdens onze praatavond, wat uiteraard geschiedde.
Brief van de sint;
De sint heeft dit jaar afgezegd, het wordt hem al jaren moeilijk gemaakt en de man zag het niet meer
zitten en heeft ons ene brief geschreven met een woordje uitleg:

Beste oldtimervrienden van mijn geliefde TEDG,
Zoals je weet wordt het mij jaar na jaar moeilijker gemaakt om tot bij de brave kindjes te komen.
Afgelopen jaren heb ik steeds erg veel problemen gehad, Zoals mijn paard goedweervandaag al een dagje ouder
wordt, is dat bij mijne zaligheid ook het geval. Afgelopen jaren heb ik ernstig met mijn gezondheid gekampt, de
Sint is ook maar een mens en mijn rug is niet meer wat hij is geweest, meer dan 400 jaar over de daken rijden
met een schimmel tussen mijn benen is ,zelfs voor een heilig man een zware opgave, maar dat weerhield me er
niet van om tot bij jullie te komen.
Mijn zwarte pieten daarentegen vindt men in Vlaanderen en Nederland niet politiek correct, en deze zijn nu
werkloos en ingeschreven bij de RVA.
Ik heb nog getracht voldoende roetpieten te vinden maar ook dit was zeer moeilijk, in allerlaatste instantie
trachtte ik om enkele bussen uit Polen hier te krijgen maar dit is me niet gelukt want die werken dezer dagen
allemaal in de bouw. De Albanezen en de Roemenen die ik eerst had zijn met de noorderzon en de geschenkjes
in hun busjes terug naar Boekarest en Tirana vertrokken, ze worden nu op 2de hands en eBay aangeboden, laat
je niet verleiden om via Western union geld over te maken aan mijn pieten uit Nigeria want die vertrouw ik zelf
ook niet meer. Vorig jaar dacht ik zo een erfenis op te strijken maar dit dossier zit nu bij het gerecht.
Het spijt me daarom erg dat ik jullie dit jaar moet teleurstellen, maar ik ben er toch nog in geslaagd om mijn
relaties aan te spreken en ik maak me sterk dat de drie
koningen zullen afzakken naar jullie volgende praatavond in
januari in Den Moor in Broechem.
Hopelijk is dit een pleister op de wonde.
Met lede ogen bied ik hiervoor mijn hemelse excuses aan.

Gewijde groeten van jullie bijna gepensioneerde, politiek
uitgerangeerde en moegetergde kindervriend.

Hoogachtend enzoverder, Santa Nicolas, Ruta del Sol, Espagna

PS, De jaarlijkse speculaas heb ik via mijn aardse medewerker Pascal toch nog kunnen voor elkaar krijgen.
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H R G Engineering Company
Naast de grote bekende merken zoals Lagonda, Aston Martin en Jaguar, waren er in Engeland gedurende
de periode voor de 2e Wereldoorlog en er vlak na, vele kleine autofabrikanten. Eén van deze kleine
autofabrikanten was de HRG Engineering Company, beter bekend als HRG.
De firma werd opgericht in 1936 door Edward Halford, Guy Robins en Henry Ronald Godfrey en de naam
was opgebouwd uit de eerste letters van hun achternaam.
Alle drie de heren waren echte raceliefhebbers en reden ook vaak samen. Ron Godfrey benaderde
Edward Halford in 1935 om samen een nieuwe sportwagen te gaan bouwen. Na het ontwerp van het
eerste prototype werd de firma opgericht in 1936
met Guy Robbins als derde partner.
Er werd ruimte gehuurd bij de Mid-Surrey Gear
Company in Hampton Road, Norbiton en het
ontwerp van de eerste auto?s was gebaseerd op
eerdere ontwerpen van de GN Company en Frazer
Nash. Godfrey werkte als sinds 1909 samen met
deze bedrijven.
De eerste HRG kon men kopen voor 395 UK pounds,
ongeveer de helft van de kostprijs van een 1.5 ltr.
Aston Martin en ook 450 kg lichter. De auto was
voorzien van een Meadows motor.
In 1938 werd het 1100 cc model aangekondigd met
een kortere wielbasis en een 1100 cc OHC Singer motor, in 1939 opgevolgd door een OHC 1500 cc Singer
motor in plaats van de Meadows motor.
De productie liep door tot het begin van de 2e Wereldoorlog, maar na het einde van de oorlog ging HRG
door met het produceren van de 1100 en 1500 cc modellen van voor de oorlog.
In 1950 verliet Guy Robins HRG en verving S.R. Proctor Guy als technisch directeur. De productie van de
sportwagens stopte in 1956 na productie van 241 auto?s, hoewel het bedrijf wel doordraaide als
engineering company voor andere
bedrijven, inclusief o.a. Volvo. HRG
stopte definitief in 1966 en had van
begin tot eind winst gemaakt.
Het fabrieks racing team behaalde
diverse successen. In de 1938 Le Mans
race, werd HRG het beste Engelse
team met Clark/Chambers en het jaar
daarop wonnen Clark/Chambers de
1.5 liter klasse.
1947 ? Grand Prix des Frontieres in
Chimay, Chambers, derde plaats en de
team prijs van de Isle of Man Trophy
race.
1948 ? 4e in Chimay, Chambers en de
team prijs in de Spa 24-uurs race. In
de race op Spa werd voor het eerst
gebruik gemaakt van communicatie tussen de pits en de rijders via de radio, in die tijd erg
vooruitstrevend.
1949 ? Team prijs in Spa en winst in de 1.5 ltr. klasse op Le Mans, Thompson/Fairman.
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Productie:
1935 ? 1939: 1,5 Ltr. ? 1497 cc Meadows motor, totaal 26 stuks geproduceerd
1938: 1496 cc Triumph motor, Airline coupé, in totaal 1 geproduceerd.
1938 ? 1950: 1074 cc Singer motor, totaal 49 geproduceerd.
1939 ? 1956: 1496 cc Singer motor, totaal 111 geproduceerd.
1945 ? 1949: 1496 cc Singer motor, Aerodynamic model, 45 geproduceerd.
1955 ? 1956: 1497 door HRG ontwikkelde Singer variant, totaal geproduceerd 4 stuks.
HRG Em per or
In deze lijst komt niet voor de HRG Emperor.
DE HRG Emperor is een uniek model, ontworpen en gebouwd door Anthony Findlater, samen met David
Blakeley. Findlater was een voormalige Aston Martin engineer en hij ontwierp en bouwde de auto in
opdracht van Blakeley. Tubular chrome-steel chassis, Volkswagen voorwiel ophanging, een Dion achteras
en een speciale aluminium body lijkend op een Ferrari Monza of een Jaguar D-type. De auto werd
eigenlijk gebouwd door Aston Martin, hoewel de directie van Aston Martin daar weinig vanaf wist.
David Blakeley had zeer goede contacten via de racerij met HRG en toen HRG in 1954 een speciale
twin-cam versie van de 1500 cc Singer motor had gebouwd, werd één van deze units aan Blakeley
toegewezen voor gebruik in de Emperor.
Bij het debuut van de Emperor in 1954 op Brands Hatch, eindigde Blakeley een seconde achter de
winnende Lotus MKVIII met Connaught motor van John Coombs. Een zeer indrukwekkende prestatie,
want de Lotus gold in die tijd als de snelste 1500cc sportwagen in Engeland. Het blad Autosport noemde
het een uitstekend debuut van de veelbelovende nieuwe Emperor.
Blakeley en Findlater werkten verder aan een verbeterde versie van de auto. De auto kreeg veel aandacht
in de pers en er werd gedacht aan een gelimiteerde productie.
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Th e last w om an execu t ed in Br it ain .
Hoewel niet echt passend bij de kertstgedachte, volgt het minder succesvolle deel van het bijzondere
verhaal rondom de Emperor.
David Blakeley was een telg uit een redelijk goed gesitueerde familie en kreeg een relatie met Ruth Ellis,
een nachtclub hostess en part-time call girl. Naast Ruth had David nog een andere passie en dat was zijn
Emperor. De relatie met Ruth was niet
bepaald een ?Romeo en Juliet? relatie.
Beiden zeer gepassioneerd, was het
een relatie van liefde, jaloezie,
bedriegen en zelf-vernietiging.
Op een avond verstopte Blakeley, na
een hevige ruzie, zich bij de familie
Findlater voor Ellis, die naar hem op
zoek was. Toen Ellis Blakeley
uiteindelijk had gevonden werd
Blakeley publiekelijk door Ellis
doodgeschoten. Van deze tragedie is
later een film gemaakt, ?Dance With a
Stranger ? met Miranda Richardson als
Ruth Ellis. Ruth Ellis werd ter dood
veroordeeld en werd opgehangen in
de Holloway Prison en ging de
geschiedenis in als ?the last woman
executed in Britain?.
Na de dood van Blakeley vroeg HRG de
speciale motor terug.
De Emperor is nu voorzien van een
compleet nieuwe aluminium body en er zijn diverse verbeteringen aangebracht aan de voor- en
achterwiel ophanging. De auto heeft nu een compleet gerestaureerde DOHC Singer-HRG motor, de
motor die ook van oorsprong in de auto was gemonteerd.

Rob Brouwers
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Challenge 2018
Reglement
Vermits TEDG een oldtimer-clubke is voor enthousiastelingen van Engelse auto?s heeft het bestuur
besloten om vereenvoudigingen door te voeren in verband met het toekennen van challengepunten.
Ook willen we de betrokkenheid van de leden met betrekking tot Drivers News een beetje aanwakkeren.
Artikels en verslagen van ritten die gepubliceerd worden in Drivers news zullen beloond worden.
Gelieve ook via de website van TEDG in te schrijven voor een evenement, want dit vergemakkelijkt het
invullen van de challengepunten.
Hierbij het overzicht van de te verdienen punten:
Or gan isat or

Deeln em er aan

Au t eu r

Alleen

M eer der e

M eer daags even t
(alleen )

M eer daags even t
(m eer der e)

25 punten

18 punten pp

40 punten

30 punten pp

Pr aat avon d

Dagr it

M eer daagse t ou r

5 punten

15 punten

25 punten

Ar t ik el Dr iver s New s
5 punten
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Niet-TEDG activiteiten
Elke vierde zondag (september tot en met april) : Oldtimers and Friends Noord Antwerpen - (Kaai 730)
Elke derde zondag (oktober tot en met maart) : Winter op wielen te Brasschaat - (Licht Vliegwezenlaan)
Elke derde vrijdag (mei tot en met september) : Oldtimermeeting, Markt Wetteren: info
www.deretrovrienden.be
Zie voor meer evenementen ook op www.oldtimerweb.be

Woordje van dank !
In dit laatste nummer van Drivers News van 2018 houdt het bestuur eraan om toch enkele personen en
bedrijven te bedanken voor hun zeer gewaardeerde steun aan onze club voor het afgelopen jaar.
Uiteraard dank aan al onze leden, want zonder leden is er geen club !
Dank aan alle leden die een rit hebben georganiseerd of hun schouders hebben gezet onder een ander
evenement, en aan iedereen die een helpende hand heeft gereikt.
Dank aan alle sponsors en adverteerders, want zonder hen zouden onze middelen schaarsers zijn en
zou dit clubblad er helemaal anders uitzien !!
Maar vooral ook een hele dikke merci aan de sponsors van onze rallyborden :

- ANGLO PARTS uit Mechelen (www.angloparts.com)
- GYPRO BEZETTINGSWERKEN uit Oud-Turnhout (www.gypro.be)
- VAN NIEUWERBURGH VERZEKERINGSM AKELAAR uit Mortsel (www.vannieuwerburgh.be)

Nogmaals aan allen een welgemeende "DANK U" !!
We hopen in 2019 ook weer op jullie steun en sympathie te mogen rekenen.
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Agenda Algemene Ledenvergadering dd. 5 februari 2019
1) Verwelkoming door de voorzitter
2) Telling der aanwezige leden door de secretaresse + handtekening van de leden
3) Verslag van vorige ALV (2017) door de voorzitter
4) Overlopen van de jaarrekening, de balans en het kasboek van 2018 door de penningmeester
5) Lidgeld 2020
6) Begroting 2019: Inkomsten en uitgaven voor 2019.
7) Décharge van de huidige bestuursleden
8) (Her)Verkiezing van volgende bestuursleden: ondervoorzitter, penningmeester en redacteur voor de
volgende 4 jaar
(ieder actief lid dat minstens 3 jaar lid is van de vereniging kan zich kandidaat stellen. Hij/zij doet dit door
zijn/haar kandidatuur schriftelijk of per mail te richten aan de voorzitter) (club.voorzitter@tedg.be
9) Slot
P.S.
Leden, die nog graag andere punten op de ALV besproken willen hebben, gelieve deze schriftelijk of per
mail aan de voorzitter te richten. clu b.voor zit t er @t edg.be

Nieuwe Redacteur
Begin 2017 heb ik, Frank Van de Wyer, mij kandidaat gesteld om redacteur te worden van Drivers News.
Ik deed dit omdat er toen reeds enkele malen op de maandelijkse praatavonden werd gevraagd wie dit
wilde overnemen van Steven. Niemand voelde zich toen blijkbaar geroepen. Als, toen nog, kersvers lid
dacht ik zo mijn steentje te kunnen bijdragen voor de Club. Een fantastische club als de onze bestaat
immers voor, maar vooral ook door haar leden.
Ik had toen aan Eric De Backker wel meegegeven dat ik dit liever niet alleen wilde doen, en dat het slechts
voor een 2-tal jaren zou zijn. Uiteindelijk heb ik het wel alleen gedaan (en dat viel best wel mee, hoor), en
is deze Drivers News reeds de zevende die ik als redacteur samenstel. Aan artikels heb ik nooit gebrek
gehad. en jullie input was soms overweldigend. Ook in 2019 wil ik mij engageren om Drivers News nog 4
keer op tijd klaar te krijgen voor de drukpers, maar vanaf 2020 wil ik de fakkel doorgeven. Wie kandidaat
is om de rol van redacteur van mij over te nemen mag dit melden aan Eric De Backker. Uiteraard draag
ik graag al de kennis die ik opgebouwd heb en het materiaal dat ik ter beschikking heb graag over zodat
er niet van nul moet gestart worden !!
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Nieuwe leden
Van Baden Luc

Wolseley 4/44 - 1955

Sebreghts Peter

MG B ? 1969
Austin Healey BJ8 ? 1967

Alle leden van TEDG heten jullie van harte welkom !!

34

www.tedg.be // DriversNews 112

Allerlei
Wij hebben op facebook een groep aangemaakt (https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) voor de
leden van de club. Deze kan gebruikt worden voor de aankondiging van evenementen.
Je kan hier zelf ook dingen opzetten over bv andere rittenwaar je aan deelneemt en vragen wie er
meerijdt of andere zaken, zolang ze maar enigszins club gerelateerd zijn.
Jullie kunnen zelf ook foto?s uploaden van ritten die je zelf meegereden hebt. Dit is een mooie aanvulling
van de fotopagina op de site.
Als je dus zelf een facebook account hebt, ga dan even naar de pagina
(https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) en stuur een leden-verzoek. Van zodra wij die goedgekeurd
hebben kunnen jullie van deze groep gebruik maken. Tedg gaat dus mee met zijn tijd hé
Frank Van de Wyer is onze redactieverantwoordelijke. Artikels voor het boekje zijn steeds welkom, dus
gelieve deze naar iemand van het bestuur door te mailen en dit voor de 15de van elke trimester (15/3,
15/6,15/9,15/12): dus allen snel pen en papier( = pc) en schrijven maar, ook foto?s zijn welkom!! - Aan alle
organisatoren: ten laatste een maand na evenement, graag de deelnemerslijst naar Min doorsturen voor
de challenge.
- Ivm inschrijvingen en betalingen: graag duidelijk lidnummer, naam, rit en aantal personen vermelden.
- Nog ivm inschrijvingen: graag voor evenementen inschrijven via de w ebsit e, dat spaart veel werk bij het
invullen van de challenge.
Met vriendelijke oldtimergroeten
Min Gijselings
Secr. TEDG
0478/266 557

Betaling lidgeld 2019
Graag willen we al onze leden verzoeken om zo snel mogelijk het lidgeld voor 2019 te storten op de
rekening van de club. (KBC : BE17 7370 2965 0721)
Ook voor 2019 bedraagt het lidgeld 45,- EUR.
Wie reeds betaald heeft willen we alvast bedanken om dit al in orde gebracht te hebben !!
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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

Funny

Car Wisdom
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AG
ENDA2019
januari 2019
3

Betaling lidgeld 2019 (45,- EUR) op rekening KBC : BE17 7370 2965 0721

8

Praatavond in Den Moor

februari 2019
5

Praatavond en ALV in Den Moor

10

Drivers Diner op boot "Jan Plezier "

maart 2019
1-3

Oldtimerbeurs Antwerpen - "60 jaar Mini" (Erik Goorden)

5

Praatavond

april 2019
2

Praatavond in Den Moor

22

Paasmaandagrit (Peter)

mei 2019
1

Elite Reclame Rally in Schilde (Info : Eric De Wever)

5

Vikingentocht (Roland)

7

Praatavond in Den Moor

15

12-daagse tour door Italië (Eddy Deno)

30

Vossentocht (Tor)

juni 2019
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4

Praatavond in Den Moor

30

BBQ in Bellekenshoeve (Eric De Wever)
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juli 2019
2

Praatavond in den Moor

14

Hollandtour (Ron)

??

Zomerrit

augustus 2019
3 of 4

Rondrit 4 Specials in Malle

6

Praatavond in Den Moor

25

Saillability (Erik Goorden)

(Erik Goorden)

september 2019
1

Ladiesrit (Linda en Gerda)

3

Praatavond in Den Moor

7-8

Beaulieu ?

14 - 15

Goodwoord revival ?

11 - 15

La Bresse - Vogezen

oktober 2019
1

Praatavond in Den Moor

?

Winteractiviteit ?

november 2019
2

Halloweenrit (Ronny)

5

Praatavond in Den Moor

december2019

38

3

Praatavond in Den Moor

29

Kerststallentocht
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Het voltallige bestuur van
The English Drivers Guild
wenst al haar leden, hun
families, de sponsors en alle
sympathisanten een
voorspoedig en gezond 2019
toe !
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