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

Clublokaal
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€ 12.50
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100%(*)

(*) inclusief volgend jaar

Afspanning Den Moor
Moorstraat 8
2520 Broechem
www.denmoor.be
03/485.76.80

Maandelijkse Praatavond

1e dinsdag van de maand om 20.30 in “Afspanning Den
Moor” te Broechem

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
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Drivers News

Verantwoordelijke uitgever
The English Drivers Guild vzw

Redactie & correspondentie
Ploegsebaan 37 A
2930 Brasschaat

Kostprijs

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

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

Deadlines

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

Redactie
Beste Tedgers,
Het seizoen is ondertussen al goed op
gang geschoten en hopelijk verloopt het
momenteel voor iedereen zonder problemen?
Het eerste deel van de ritten zit er bij dit
schrijven reeds op. De paasmaandag, de
vikingen, de BBQ en de Hollandrit. Enkelen
van ons hebben ook deelgenomen aan de
Elite Reclame rit in Schilde.
Zoals jullie echter kunnen zien in dit niet
zo dik nummer van Drivers News komen
er spijtig genoeg geen verslagen door
van deze ritten en kan ik er dus ook geen
plaasten in dit boekje. Dit is een oud zeer
ik weet het wel, maar misschien moeten
we naar de toekomst wel eens even nadenken over het nut van ons boekje. Hebben we dit nog
wel nodig? Kunnen we niet verder met de ‘moderne’ zaken zoals social media?
Mischien toch iets om even over na te denken.
Indien er echter mensen zijn die zich geroepen voelen om als ‘ghost-writer’ de nodige verhalen te schrijven/verzinnen mag je mij dit steeds laten weten en dan zal ik met veel plezier het
boekje blijven vormgeven. Ik hoor het vast nog wel op een of andere meeting/praatavond. Dit
mogen allerlei verhalen zijn, van gedane ritjes (zelfs buiten de club) tot volledige technische
uiteenzettingen over hoe je zelf de nodige aanpassingen aan je tuut hebt uitgevoerd of voor
mijn part zelfs dingen die niets met je tuut te maken hebben. Zolang het maar leuk is voor de
andere leden om te lezen.
Tot vroems,
Steven
PS : en vergeet niet dat je nog steeds je pet-fles dopjes kan afgeven aan Dave Roelandt
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Ladiesrit 2016

LADIESRIT
28 augustus 2016

Na een gezellig ontbijt vanaf 9 uur in “ Taverne Den Moor “ Moorstraat 8 te 2520
Broechem vertrekken we om 10 uur richting Postel .
Onderweg genieten we nog van een champagnestop en s’ middags een picknick .
S’ avonds kunnen we blijven eten in “Taverne Den Moor “ om18 uur eventueel met
partner aan 15 euro pp.
De rit kost 15 euro pp inclusief ontbijt , rallyplaat , roadbook , champagnestop en
picknick .
Inschrijven tot en met 20 augustus op clubsite of robert.vanboven@skynet.be .
Inschrijvingen geldig na betalingen op de clubrekening : KBC : BE 17 7370 2965
0721
Voor het avondeten op voorhand in te schrijven en te betalen op idem rekening met
vermelding van optie.
Optie 1 : Stoofvlees met frietjes
Optie 2 : Koninginnehapje met frietjes
Optie 3 : Visschelp met puree

Inschrijvingen
Driver :
Lidnummer :
Naam
:
E-mail adres :

Co Piloot:
Lidnummer :
Naam
:
E-mail adres :
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Zomerrit 7 Augustus
Ontvangst:
9u30 aan de tereinen van KFC De Heidebloem Mastenlaan te Pulderbos, waar je alvorens te vertrekken een lekker ontbijt kan nuttigen.
Vertrek:
Na een korte briefing en ontvangst van het roadbook (bolleke-pijl) , kan je rond 10u30 vertrekken voor een mooie Kempenrit van ongeveer 130km, onderweg is er de mogelijkheid om een
terrasje te doen, ergens een middagmaal te nuttigen of te picknicken. Zoals steeds best met een
volle tank vertrekken.
Aankomst:
Rond 16u30 in “ In de wandeling” Peggerstraat 58 Te Zoersel . Hier kan je samen na de uitslag
en “huldiging”, gezellig dineren en napraten.
Prijs:
Optie 1: Rally, rallyplaat en roadbook aan 5 Euro per persoon.
Optie 2 : Rally met ontbijt, rallyplaat en roadbook aan 11 Euro per persoon.
Optie 3: Rally, rallyplaat en roadbook met ontbijt en avondmaal aan 35 euro per persoon
Met de keuze uit :
A: Steak of entrecote “Blonde d’Aquitaine” met een slaatje, sausje
B: Scampi’s met pasta
C: Salade in de wandeling met o.a. huisbereide gerookte zalm,
Optie 4: idem optie 3, maar dan zonder ontbijt. Prijs 24 Euro.
frietjes, brood, kroketjes en sausen zijn inbegrepen.
Dranken (avondmaal) zijn persoonlijk af te rekenen.
Inschrijven:
Vooraf ( tot maandag 1 augustus ) met een mailtje aan ericdb1@telenet.be of hector@stefanjanssens.com met vermelding van naam, lidnummer, aantal personen, voertuig: (Merk, Type), en
de gekozen formule (optie 1, optie 2, optie 3A, 3B of 3C of optie 4A, 4B, of 4C).
Uw inschrijving is voldaan na overschrijven van het juiste bedrag op de clubrekening.
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TEAMBUILDING
25 september
5e Teambuilding
Ook ditmaal weer in een andere uitvoering
Voorinschrijving tot 18 september via site
Kostprijs: 10.00 euro per persoon overschrijven op clubrekening voor 18 september,
15.00 euro per persoon bij te laat inschrijven
Wat krijgt men:
Ontbijt : ietsje uitgebreid tegen vorige editie’s
Rallyplaat
Roadboek
landelijk ritje met hier en daar een proefje? Vraagje we zullen zien,
Museumbezoek ( verrassing)
Op het keerpunt kan er gegeten en gedronken worden ( start deel 2)
Afstand nog onbekend
Aankomst ( tijdstip nog onbekend ) + prijsuitreiking?
Albert, Ann
Erik, Annemie
Ronny, Lief
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Huis Baeyens Presents : DJ stEmE

De beste keuze voor al uw 35+ party’s:
disco, 80’s, of 90’s muziek,
ambiance of gewoon een ouderwetse fuif
van Borsato tot Metallica……
U zoekt een DJ met ervaring,
voor uw feest op maat!
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Inschrijven via de website of
via mail : steme@skynet.be

* Te storten op de clubrekening

11 | DriversNews103 | www.tedg.be

Pieter - Sol tour
Pieter van de Lustgraaf heeft weer wat mooie ritjes achter de kiezen in Spanje. Volgende verslag stuurde hij
ons deze keer door :
Op zaterdag 16/4/2016 zaterdag hebben we met de SOL Classic Car Club een 1 daagse tour gereden naar
Ronda, om daar een bodega te bezoeken.
Dat is ongeveer zo’n 70 miles van hier (Benalmadena) en dat over hele kleine bergpassen. Dan duurt zo’n
tour toch al gauw 2 1/2 uur .
Ik heb van deze tour een kort verslag geschreven; vooral gericht op het bezoek aan de Bodega.
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Vlaggeskes???
Er zijn er blijkbaar nog steeds enkelen in de club die het ‘Duits systeem’ met de vlaggetjes nog
niet helemaal door hebben of hadden zij misschien geen vlaggetje op dit moment?
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ronde vlaanderen
Robert stuurde ons volgende verslagje door :
Zondag 5 juni waren we te gast in Oudenaarde voor onze tweede
ronde.
Je rijdt op zeer smalle , hobbelige en heuvelachtige wegen .
Het zijn de wegen die de renners ook afleggen in “ de ronde”
. Voor de wielerliefhebbers klinkt het wel bekend in de oren
zoals: de haaghoek, de leberg, de paddestraat, de Molenberg, de
ruiterstraat, de steenbeekdries, de taaienberg, de patersberg, de
koppenberg, het kwaremontplein enz. We hebben ze allemaal gedaan.
Zaterdagmorgen vertrokken we met 5 auto’s na een kop koffie bij Toon en Ariane richting Oudenaarde.
Onderweg gestopt om iets de drinken maar het bleek alleen restaurant te zijn, we konden wel iets
drinken in de aperobar en dat was een echte koeienstal die verbouwd was wel gezellig. Verder op mooie
wegen naar Oudenaarde en voor de middagstop naar de Kluisberg en taverne gesloten dan maar achter
de hoek gaan eten. Op naar het hotel, daar aangekomen, de booking was niet aangekomen en er waren
maar 4 kamers. Ter plaatse iets gedronken en auto nummer 6
ook aangekomen. Op zoek naar een hotel met 6 kamers en
gevonden in Wevelgem 28 km verder. Het was wel de moeite
waard. In het hotel was een groot huwelijksfeest bezig dan maar
buiten op zoek naar een restaurant. De enige bistro volgeboekt
dan maar in de burgerij iets gaan eten. Zondagmorgen op
naar de grote markt en
daar Min, Walter, Maria
en Dave tegengekomen.
Het eerste deel afgewerkt
op mooie smalle wegen
met de nodige kasseien.
S’ middags een mooie bistro
onderweg gevonden maar
geen plaats wegens doop- en
communiefeest. We vroegen
om dan maar een drankje en dat
ging ook niet maar Annemie kreeg het voor elkaar en dan maar
onze koffiekoeken daar opgegeten. De patron kwam zeggen
dat we buiten op het terras toch wel konden eten wat we dan
natuurlijk ook deden. Het
was de moeite waard.
Terug op de grote markt
om ons aperitief te nemen en aan deel 2 te beginnen. Rond 4 uur
op een rustige manier naar huis en op 10 km van huis toch een
bui. Alles bij elkaar het was een reuze gezellig weekend met goed
weer, goed gegeten en gedronken en veel plezier gemaakt .
Bedankt
11 | DriversNews103 | www.tedg.be

www.tedg.be
www.tedg.be
| DriversNews103
| DriversNews103
| 11
| 11

11 | DriversNews103 | www.tedg.be

Rally Engeland
Het was al even geleden dat ik
nog eens de overtocht maakte
voor de jaarlijkse bijeenkomst
van de Rolls-Royce Enthusiasts’
Club. Ik was bijna vergeten
hoe groots en uniek de
bijeenkomst van de club
eigenlijk is. 1200 motorcars
van het juiste merk. Drie volle
dagen van ’s morgens tot ’s
avonds de prachtige lijnen
en technische hoogstandjes
bewonderen.
Het hoogtepunt van het
weekend kwam totaal
onverwachts. Out of the
blue werd er ’s zaterdags
afgeroepen dat er een
mogelijkheid bestond om zelf
een Silver Ghost te besturen.
Gewoon even vragen bij de
stand van Jonathan Wood.
Zonder aarzeling en in versneld
tempo erop af en ik stond als
vierde in de rij.
De aanleiding was het voorstel
van 2 Silver Ghost eigenaars
die het opportuun vonden
om mensen die geen ervaring
hadden met het besturen van
vooroorlogse
wagens, de
kans te geven
om kennis te
maken met het
‘echte rijden’
en zo meer
het gebruik
van deze
vooroorlogse
machines te
promoten
in plaats
van ze te
aanschouwen
als
museumstuk.

Wat helemaal de max was
het feit dat het niet zomaar
een Silver Ghost betrof, maar
de historisch belangrijke
1913 Silver Ghost waarmee
James Radley in 1913 de
Alpine Trial won in Oostenrijk.
Deze Silver Ghost wordt na
de AX201 beschouwd als de
historisch meest belangrijke
Ghost in de geschiedenis van
Rolls-Royce omdat het de
reputatie van ‘Best car in the
world’ definitief bevestigde
door het winnen van de 6
belangrijke prijzen in de 1913
Alpine Trial. De Ghosten met
de specificaties van James
Radley (4 versnellingsbak en
iets meer vermogen) gingen
voortaan door het leven als
de bekende Alpine Eagles.
De huidige eigenaar van deze
historische wagen is John
Kennedy, die uit eerbetoon
voor James Radley in 2003
en 2013 het hele parkoer van
de 1913 rally nog eens heeft
overgedaan inclusief de 27
alpenpassen. Op de annual

lanceerde hij zijn boek over
zijn avontuur en heeft tijd
nog moeite gespaard om de
autentieke foto’s van James
Radley 100 jaar later opnieuw
in scene samen te stellen en
naast elkaar te publiceren.
Schitterend !!
De excentrieke eigenaar
verplicht iedere bestuurder
om een Engelse pet te
dragen, dit volgens Radley’s
ritueel en uitzonderingen
werden niet toegestaan.
Ik was echt zenuwachtig
toen ik achter het stuur
plaatsnam. Het starten op
zich is al een onderneming:
Dat de verhoudingen van
het gasmengsel, de choke
en de ontsteking (allen
aan het stuur te bedienen)
juist moesten staan wist ik
wel, maar de kraan van de
benzinetank moet natuurlijk
open staan en bevindt
zich onderaan het chassis.
Vervolgens enkele minuutjes
met een handpompje de
benzinetank op druk brengen
om de benzine richting
de motor te krijgen.
Even op de startknop
drukken en wat gas
bijgeven. Het voelt
speciaal om zulk brok
autogeschiedenis
tot leven te horen
schieten. 2 grote
hendels van handrem
en versnellingsbak
zorgde aanvankelijk
ook voor verwarring.
Maar na de procedure
nog eens overlopen te
hebben heb ik het er
toch op gewaagd. De
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1ste versnelling is enkel nuttig
bij het vertrekken op een steile
helling dus we vertrekken
meteen in tweede. De wagen is
een mechanisch hoogstandje
en je voelt de tanden van de
tandwieltjes in mekaar haken.
Heel rustig laat ik de koppeling
los en de 7-liter motor heeft
zo’n fantastisch koppel dat hij
zonder extra gas te geven het
102-jarig gevaarte in beweging
brengt. Het gaspedaal voelt
licht aan en de motor reageert
ogenblikkelijk met grote
arbeidslagen op elke mm dat je
hem indrukt. Het stuur is vrij
licht te bedienen eens je aan
het rijden bent en de controle
over het gevaarte valt 10x
beter mee dan verondersteld.
Na enkele honderden meters
kwam het eerste hellingetje,
maar een klein beetje meer
gas volstond om de wagen
op snelheid te houden. De
wagen tufte op een gezellig
ritme verder zonder overtollig
gebrul of lawaai. Dit is totaal
anders dan wat ik ooit gereden
heb. Ik voel me rustig en kan
er echt van genieten tot…
John me vroeg om de wagen
te draaien. Op de weide is
er plaats genoeg dus geen
plaatsgebrek. 2de versnelling
kan ook stapvoets gebruikt
worden, ik hoef dus niet
terug te schakelen. Maar de
draaicirkel en het zware stuur
zijn de grote boosdoeners.
Al mijn armspieren staan
opgespannen om een kleine
verdraaien van het stuur te
bekomen. Mijn eerbied voor
de toenmalige chauffeurs
gaat kwadratisch te hoogte in.
Na het toch lastig maneuver
verlaten we de weg en rijden
tegen een behoorlijke 25 mph
dwars door de weide. Door de
lange wielbasis is het comfort
verbluffend. De vering vangt
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alle kleine putjes en grotere
golvingen met gemak op.
Geen sprake van luchtvering
hier, maar perfecte
mechanica. Veel te snel zijn
mijn 15 minuten voorbij en
John vraagt me te stoppen
naast een paaltje. Dit blijkt
nog de moeilijkste opgave te
zijn want de wagen staat pas
4 meter na het paaltje stil. De
rem vertraagt enkel de Ghost
en is niet te vergelijken met
een huidig remsysteem. Het
ontbreken van Hydraulica, een
rem-servo en enkel remmen
op 2 wielen verplichten je om
te anticiperen in het verkeer.
Het duurde nog een hele
tijd voor ik besefte wat een

privilege het was met zo’n
historisch voertuig te mogen
rijden. De reflectie achteraf
stemt tot nadenken. Een
vooroorlogse Silver Ghost geeft
een geweldige voldoening om
ermee te rijden. Buiten het
zware sturen, de snelheid en
de remmen die je verplichten
te anticiperen dient deze
102-jarige Ghost niet voor de
moderne wagen onder te doen.
Plaats deze wagen terug in zijn
tijd en is was wel degelijk de
beste wagen ter wereld.
Marc Leeman
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WETGEVING EUROPEES
langer worden geproduceerd.
Hun oorspronkelijke staat moet
behouden zijn gebleven en de
technische kenmerken van de
hoofdonderdelen mogen geen
wijzigingen hebben ondergaan.
De lidstaten van de Europese
Unie hebben tot volgend jaar
om de richtlijn in nationale
wetgeving om te zetten. Die
wetgeving moet te laatste
op 1 januari 2018 in voege
gaan. De minimumleeftijd
voor oldtimers wordt in
België dus opgetrokken naar
30 jaar. Daaraan wordt ook
een periodieke technische
controle gekoppeld. De
lidstaten mogen vrij bepalen
met welke tussenpozen die
moet plaatsvinden. Het blijft
mogelijk voertuigen die niet
of nauwelijks op de openbare
weg rijden, uit te sluiten van de
toepassing van de richtlijn.
Zolang de Belgische wetgeving
niet is aangepast, blijft het
mogelijk voertuigen vanaf
25 jaar met een O-plaat
in te schrijven. Dat is een
nummerplaat voor oldtimers,
waarvan de lettergroep
begint met een O. Wagens
met zo’n nummerplaat
Nieuwe richtlijn
mogen in principe enkel voor
In april 2014 trad een Europese privédoeleinden worden
gebruikt. Het is nog onduidelijk
richtlijn in werking die de
of er een overgangsmaatregel
technische keuring voor alle
voertuigen in de Europese Unie komt voor auto’s die op het
moment dat de aangepaste
regelt. Een deel ervan heeft
betrekking op ‘motorvoertuigen wetgeving in werking treedt,
tussen 25 en 30 jaar oud zijn.
van historisch belang’. Dat zijn
voertuigen die ten minste 30
Fiscale gevolgen
jaar geleden werden gebouwd
of voor het eerst werden
De verhoging van de
ingeschreven, en die niet
Onder druk van Europa komt er
een strengere wetgeving voor
oldtimers. De leeftijdsgrens
opgetrokken en er worden
opnieuw technische controles
ingevoerd.
Er bestaat geen eenduidige
regelgeving voor oldtimers
in de Europese Unie. De
leeftijdsgrens voor die wagens,
de keuringsprocedures en de
fiscale behandeling verschillen
van lidstaat tot lidstaat. In
Italië is een auto een oldtimer
vanaf 20 jaar, in Nederland
sinds kort vanaf 40 jaar. De
meeste andere lidstaten zitten
daar ergens tussenin. In België
geldt een minimumleeftijd
van 25 jaar. In België moeten
oldtimers een eenmalige
keuring ondergaan die voor
sommige onderdelen – zoals
milieu- en ophangingstestsoepeler is dan de periodieke
keuring voor andere auto’s.
Na die keuring is een oldtimer
in principe vrijgesteld van
technische control. Als de
wagen weer van eigenaar
verandert, is een nieuwe
keuring nodig.

leeftijdsgrens heeft ook
fiscale consequenties.
Dat maakt de Belgische
situatie nogal specifiek. De
inschrijving van voertuigen,
de aanvraag van een
O-nummerplaat en de
technische keuring zijn
federale bevoegdheden.
De fiscaliteit op auto’s – de
jaarlijkse verkeersbelasting
en de belasting op
inverkeerstelling (BIV) – is
een regionale bevoegdheid.
Onder de oude regelgeving
konden voertuigen vanaf
25 jaar – ongeacht of ze
met een O-nummerplaat
waren ingeschreven –
aanspraak maken op een
laag forfaitair tarief voor
de verkeersbelasting
en de belasting op
inverkeerstelling. Sinds 1
januari is dat in Wallonië
niet meer het geval. Ze
worden voortaan belast
volgens dezelfde tarieven
als moderne voertuigen, tot
ze 30 jaar oud zijn.
Wie in Wallonië een
voertuig tussen 25 en 30
jaar wil inschrijven, moet
naast de belasting op
inverkeerstelling ook de
Ecomalus-belasting betalen,
die wordt berekend op
basis van de CO2-uitstoot.
Eigenaars van voertuigen
die al zijn ingeschreven,
hoeven die heffingen niet te
betalen. De vraag is wat er
zal gebeuren als de federale
overheid de wetgeving voor
de inschrijving en de keuring
vaar oldtimers wijzigt en
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de leeftijdsgrens optrekt
naar 30 jaar. Normaal wordt
dan de Vlaamse fiscaliteit
aangepast. Of er dan een
overgangsregeling komt voor
voertuigen tussen 25 en 30 jaar,
is voorlopig koffiedik kijken.

Van liefhebbers naar
investeerders
Door de historisch lage
rente neemt de interesse
van investeerders voor
oldtimers toe. Maar de markt
heeft stilaan een kantelpunt
bereikt, volgens Gert Beets
van Automotive Consultancy
Services, die met meer dan
twee decennia ervaring
een autoriteit is in de
oldtimerwereld.
“De oldtimermarkt is
geëvolueerd van een
liefhebbersmarkt naar een
investeerdersmarkt”, zegt
Beets. “Maar de jongste
maanden stellen we vast dat
de prijzen niet meet zonder
onderscheid stijgen. Dat
merken we aan de prijzen van
gangmakers zoals de Mercedes
300 SL Gullwing en Roadster
uit de jaren vijftig. Die werden
tien jaar geleden voor 200.00
euro verkocht, maar de prijs
liep vorig jaar op naar 1,1 à 1,2
miljoen euro. Ondertussen
zijn de verkoopprijzen
met ongeveer 10 procent
gecorrigeerd.”
“We stellen ook vast dat er
op oldtimerveilingen veel
onverkochte exemplaren
blijven staan. Enkel de
topstukken vinden nog een
nieuwe eigenaar. Oldtimers
van middelmatige kwaliteit
raken veel moeilijker verkocht.
Er werd veel verwacht van
China, dat zijn markt vanaf 2016
openstelt voor oldtimers. Maar
ik heb daar altijd vrij sceptisch
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tegenover gestaan. De
Chinese superrijken hebben
de voorbije jaren al gekocht
en hun auto’s hier gestald.
De betere middenklasse in
China heeft af te rekenen met
de lagere economische groei
en een beurscrash. Ze komt
dus voorlopig niet shoppen in
Europa.”
Een echte instorting van
de prijzen zoals begin
jaren negentig verwacht
Beets niet. Hij wijst ook
op de parallellen met de
kunstmarkt. “Picasso leefde
ongeveer in dezelfde periode
als Enzo Ferrari. Picasso heeft
meer kunstwerken gemaakt
dan Enzo auto’s had gebouwd
voordat het merk in de
handen van Fiat kwam. Dus is
het ook logisch dat de Ferrari
’s uit die tijd evenveel kosten
als kunstwerken.

Vier keer meer oldtimers
bij autokeuring sinds
versoepeling statuut
Sinds de versoepeling van
het oldtimerstatuut in 2013
bieden zich vier keer meer
oude voertuigen aan bij
de autokeuring. Dat meldt
GOCA, de groepering van
erkende ondernemingen voor
autokeuring en rijbewijs.
Werden in 2012 nog 11229
personenwagens bij de
autokeuring voorgereden voor
een oldtimerkeuring, dan is
dat aantal in 2015 gestegen
tot 44430. In 2013 en 2014
boden zich respectievelijk
20206 en 35287 oldtimers aan.
Dezelfde versoepeling gold
ook bij de bedrijfsvoertuigen,
met eveneens een toename
bij de autokeuring tot
gevolg. Die toename is
bovendien groter dan bij
de personenwagens. Het

aantal oldtimerkeuringen voor
bedrijfsvoertuigen nam toe van
1106 in 2012 tot 6014 in 2015,
aldus GOCA.
Personenwagens die in het
verkeer gesteld zijn sinds
meer dan 25 jaar kunnen
ingeschreven worden als
oldtimers. Daarvoor worden
ze eerst onderworpen aan een
specifieke technische keuring.
Wordt er geen tekortkoming
vastgesteld, dan krijgt het
voertuig een specifieke
nummerplaat voor oldtimers, de
plaat ”O”.
Daarna wordt geen periodieke
keuring meer vereist. De
voertuigen mogen wel niet
commerciële en professionele
doeleinden, bezoldigd
vervoer van personen, of
woon werkverkeer en woonschoolverkeer gebruikt worden.
Bron Moneytalk maart 2016

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

		
www.dehq.be

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

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

Ook mobiele service

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

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

31081502_AC_Fleet_174x115_NL.indd 1
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We zijn steeds geïnteresseerd in oude auto’s, moeten niet altijd in perfecte staat
zijn. De bedoeling is ze in films of speciale evenementen, tegen vergoeding, in te
zetten. Met of zonder bestuurder. Iets voor jou of je wagen? Contacteer ons via
mail of telefoon. Liefst met foto en historiek van de wagen.

John Lambrechts Tel 015/517676 (10 tot 20 uur) of speelfilmautos@gmail.com
www.picturevehicles.be
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Catching fire since 1994
VERO DESIGN nv

|

Zagerijstraat 23
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|

2960 Sint-Job-in’t-Goor

|

T +32 (0)3 385 06 91

|

www.verodesign.net

Agenda 2016
januari 2016
- 5 januari		

praatavond / nieuwjaarsreceptie

februari 2016
- 2 februari
- 13 februari

maart 2016
- 1 maart 		
- 4 - 6 maart
- 28 maart		

april 2016
- 5 april		

mei 2016

- 1 mei		
- 3 mei		
- 8 mei		
-			

juni 2016

- 7 juni		
- 12 juni		
- 26 juni		

juli 2016

- 5 juli		
- 11-18 juli		

praatavond + alv
driversdinner (Bernadette Govaerts)

praatavond
Oldtimersalon antwerpen (Eric DW + team)
paasmaandagrit (Benny + Kamiel)

praatavond

Elite reklaam Oldtimer Rally (Erik Goorden)
praatavond
vikingentocht (Paul Everaert)
Retro Cadix -> voorlopig geschorst, nieuwe datum volgt!!!

praatavond
BBQ (Eric DW + team)
hollandtoer (Ron)

praatavond
Lake District (Pascal - volzet)

augustus 2016
- 2 augustus
- 7 augustus
- 12 - 14 aug
- 28 augustus

praatavond
Zomerrit (Eric de Backker, Tor)
Trooz
Ladiesrit (Linda, Robert, Gerda, Danny en een klein beetje Steven)

www.tedg.be
www.tedg.be
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september 2016
- 6 september
- 17 september
- 25 september

oktober 2016
- 4 oktober
- 15 oktober

praatavond
Quizzzzzzzz (Steven, Robert, Annemie)
Teambuilding (Ronny, Albert, Eric)

praatavond
nachtrit (Peter Verbrugge)

november 2016
- 8 november

praatavond

december 2016
- 6 december
			

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

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

“te huur “
Vakantie-chalet te huur in Frankrijk voor 4 personen in de
Champagnestreek, “ La Presqu’ile de Champaubert “, 52290
Braucourt / Eclaron , 400 km van Antwerpen, direct gelegen
aan het ”Lac du Der”, vlakbij cafetaria met terras, zwemstrand,
fietsen, wandelen, mooie fauna en flora, ook voor alle
watersporten: zeilen, roeien, zwemmen, vissen, windsurfen,
jetskiën. Inrichting: keukentje, eethoek met tafel en stoelen,
2 slaapkamers, 1 met 2 bedden en 1 met tweepersoonsbed,
badkamer met
douche, aparte
WC, inbegrepen:
elektriciteit, gas
en water, koelkast, magnetron, bestek, borden, glazen,
kopjes, pannen, koffieapparaat, dekbedden, kussens, ook
buitentafel en stoelen, groot terras, parkeerplaats voor auto,
elke dag vers brood, op wandelafstand jachthaven met
winkeltjes, restaurants, midgetgolfbaan.
Huurprijs voor leden 295 € per week ! contacteer: David,
0477 458673.
www.tedg.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.
Verleye Jan- Triumph TR4 – 1962 en Matchless G9 -1955
Samyn Sammy – Triumph Herald 1200 Cabrio –1980
Ceulemans Wim – MG MKA – 1958

Aankondigingen

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

Sponsoring

Heeft uw buurman het vorige week goed getroffen bij de paardenrennen?
Mocht uw collega een mooie erfenis ontvangen?
Heeft uw garagist vorig jaar een aardige omzet gedraaid, niet in het minst aan uw auto?
Schenk deze mensen de mogelijkheid onze vereniging te sponsoren!
- per ½ blad, volledige jaargang : 		
€ 120,00
- volledig blad, volledige jaargang : 		
€ 240,00
- achterkant, volledige jaargang : 		
€ 260,00
Andere vormen van sponsoring zijn steeds bespreekbaar met het bestuur.
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Toelating		
gesloten verpakking
2520 Ranst		
8/4925			
P003327

Belgie - Belgique
PB
2520 Ranst
8/4925

