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“Serieus genomen worden,
of serieus genomen
worden...dat is de vraag”
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The English Drivers Guild vzw

Redactie & correspondentie
Ploegsebaan 37 A
2930 Brasschaat

Kostprijs

DRIVERS NEWS is gratis voor leden en adverteerders. Geïnteresseerden kunnen
een nummer verkrijgen a rato van € 2,00
per exemplaar.

Disclaimer & copyrights

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

Deadlines

Artikelen en/of beeldmaterialen zijn steeds
welkom. De uiterste inzenddatum voor
kopij is 20 dagen voor verschijningsdatum.
DRIVERS NEWS verschijnt op 31 maart, 30
juni, 30 september en 27 december.
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Het was weer een typische Belgische zomer hé. In April en Mei waren de temperaturen
niet te harden en dachten we dat we zonder airconditioning het einde van het jaar
niet levend gingen halen, maar tegen dat de zomer echt moest beginnen liep iedereen
naar de winkel om regenjassen en dikke truien te kopen.
Dat kon ons als echte die-hard oldtimer liefhebbers echter niet tegenhouden de
nodige ritjes af te malen en dan nog liefst
in cabrio-uitvoering. Af en toe werd er wel
haastig een dakje opgelegd, maar over het
algemeen hebben we tussen de buien door
toch leuke ritjes meegemaakt.
Het weekendje in Trooz was een waar
gastronomisch succes te noemen (sommigen
onder ons vonden het zelfs enkele stops te
veel :)) en het MAK-TEDG weekend was zeker
zo gezellig!
Als afsluiter van het seizoen komt er nog
de nachtrit van Peter die je zeker niet mag
missen en in December komt de Sint nog even goeiedag zeggen en gaan we napraten
over het afgelopen seizoen met een hapje en een drankje onder de kerststalletjes van
groot Antwerpen.
Je ziet het, zelfs als je denkt dat de auto op stal kan zorgen we er nog voor dat het
gezellig kan blijven hé!!
Vroem vroem en tot op één van de vele ritten,
Steven

Clubshop

Clubshop

scimitar
singer
hillman

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

polo

blauw

rood

hemd

rood

hemd “nieuw”

rood

3.75
3.75
3.75
2.5
1
1

25
6
15
15
korte sluiting
korte sluiting
korte sluiting
lange sluit/zonder logo
lange sluit/zonder logo
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
lange mouw/bedrukt
lange mouw/Nbedrukt
lange mouw/Nbedrukt
lange mouw/bedrukt
bedrukking op mouw

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

30
30
30
30
30
16
16
16
16
16
16
16
35
30
30
35
30
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Advertentie

Van Oers Group BVBA – Rijkmakerlaan 5 – 2910 Essen
www.vanoers.be

7

| DriversNews84 |

Fabrikant van Vliegenramen.
Vliegendeuren & vliegenschuifdeuren.
Ventilatiesystemen Type C + D
Ook voor zelfplaatsing / DIY
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Peter’s
Nachtrit
8 Oktober
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Advertentie

Wij zijn gespecialiseerd
in de verkoop, wisselstukken
en onderhoud van
Britse oldtimers
Sint-Lenaartseweg 52 - 2320 Hoogstraten
Tel 03/314.60.69 - Fax 03/314.29.33
GSM 0495/51.75.55
Website : www.bbc-cars.be
E-mail : info@bbc-cars.be
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Advertentie

Polissen op maat door een liefhebber voor de liefhebber
voor oldtimers
volledige omnium zonder afschrijving
onbeperkt gebruik
alle verzekeringen
totaaloplossingen
maatwerk volgens uw specifieke behoeften
Ploegsebaan 37
2930 Brasschaat
www.dehert-quirynen.be

Tel. 03 633 23 32
Fax. 03 633 22 23
Email: info@dehert-quirynen.be
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Taxandriarit
4 september
Taxandriarit te Turnhout.
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Vicky (Benny)
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Tijdens het TEDG-MAK weekend vroeg Ann
(Albert) wie er deelnam aan de Taxandriarit
vanuit Turnhout (hun home-base).
Vermits wij geen andere plannen hadden
voor 4 september, schreven wij ons in.
7€ Voorinschrijving, je kon ook nog de dag
zelf beslissen en dat kostte je dan 3€ zonder
extraatjes.
Het was nat, zondagochtend rond 9u. Het
had ook (weer) de hele nacht gegoten!
Ik had niet veel zin om de weergoden te
trotseren. Gelukkig heeft onze auto een dak.
Kwart over tien waren we in de Koekoek, de startplaats.
We hadden nr. 73 en kregen bij ons roadboek een omslag met bonnetjes.
Er waren al een aantal TEDG deelnemers, o.a.
Leo en Lisette, Paul en Elly + nog een aantal
TEDG-ers, die we (nog) niet zo goed kennen.
Later arriveerden ook Ann+Albert, Guy+Vera,
Sven+Annelies.
Rond 11u. mochten we vrij starten en niet
onbelangrijk “het was droog”!
We kregen een mooi, duidelijk en kleurrijk
roadboek met de nodige streekinformatie,
langsheen de route. Deze leidde ons langs
het militair domein van de Para’s in Tielen, het
pompoenendorp; Kasterlee en een kunstwerk
in het centrum van Lichtaart.

Taxandriarit

Na 31km konden we één van onze
bonnetjes inruilen voor een potje honing
van imker Leo de Busser (van zijn bijen
toch!).

Even na twaalven namen we een lunch in
het “Aards Paradijs” in Geel.
Het was zelfs warm genoeg om op het terras te eten. We vonden het er lekker en niet
duur.
Het roadboek leidde ons langs kamelen, Texelse schapen en een molen met
bakkerijmuseum.
We kregen een drankje aangeboden bij Taverne Den Thijs, ook in Geel.
We zijn daar al meerdere keren gestopt tijdens vorige ritjes.
Niettegenstaande het niet meer regende, was het toch te koud voor de maïsdoolhof.
Om een “heel” uur te gaan wandelen was het wat frisjes.
Weer in Kasterlee reden we voorbij Taverne Neterust en in Retie langs een
graanwatermolen.
In het centrum daar staat een enorme lindeboom. We zijn er echter niet langs
gekomen, ook het kasteel was verstopt
achter de bomen. Weer in Oud
Turnhout kwamen langs de “ijswens”,
voor een hoeve ijsje (als dessert). Na
dat ijsje vertikte de auto het om te
starten, we duwden hem aan de praat
- het koste Elly wel een beslijkte voet
- en we konden verder. Wat verderop
was er een soort rommelmarkt
(garage verkoop). We stopten om een
speelgoedje te kopen (kleinkinderen!).
In de veronderstelling dat de auto
wel opnieuw zou starten, maar dat
was verkeerd gedacht. Dus opnieuw
duwen en we konden terug richting
de Koekoek. Eens aangekomen leek
het ons niet verstandig om de motor stil te leggen. Onze kameraden zaten al op het
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Ook het bij het klokkenmuseum (1km
verder) ervaarden we hetzelfde.
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De geitenboerderij met ijsjes volgde kort
daarop, maar we waren nog wat vroeg. De
zaak opende pas om 12u.

Taxandriarit

zonnige terras te wachten op de tombola (iedereen
had een tombolabiljet gekregen in zijn omslag),
toen ging Vicky melden dat we rechtstreeks naar
huis reden. Thuis aangekomen ontdekte Benny
er ergens een draadje was losgekomen (slecht
kontakt!). Alles is dus weer OK, we waren alleen wat
vroeger thuis dan normaal.
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Het was zeker de moeite waard. Het was een
mooie dag.
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PS: Paul bracht onze prijs mee naar de babbelavond.
Een zakje met veiligheidshandschoenen , cutter,
bandenspanningmeter, tape, enz.
We houden volgende Taxandriarit zeker in het oog!

Advertentie

Advertentie
Advertentie

Ma - Vrij :
Zat
:

9-19 h
10-16 h

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

michel.wyns@skynet.be

Herstellingen of vernieuwen
van interieur & exterieur
bekledingen voor
alle voertuigen

auto
boot
moto
...

www.autobekledingwyns.be
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Autobekleding
Wyns
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Weekendje
Trooz
5 - 7 Augustus
Na enkele jaren op gastronomisch wildweekend te gaan in het charmante Chateau
Bleu te Trooz hebben wij de oldtimer microbe blijkbaar overgegeven aan Norbert en
Marcella. Zij hebben ondertussen een zeer
mooie MG TA-Q aangeschaft en een Corvette
van de jaren 60.
Toen zij ons vorig jaar dan ook aanspraken
om eens iets ineen te steken voor de club
hebben wij niet te lang moeten nadenken
om ja te zeggen (zeker nadat Norbert mij
vertelde dat hij de rit en de stops voor zijn
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Als toegewijde mede-organisator waren
wij uiteraard reeds op donderdag ter plekke (samen met Alain en Irene) alwaar wij
na het avondeten nog wat Mojito-trukjes
uitgewisseld hebben met Norbert. Dat begon al goed :). In de namiddag hadden wij
al even voorgesteld of we de rit nog even
moesten narijden, maar dat was niet nodig
mits er enkele weken tevoren al een groep

rekening ging nemen en wij enkel moesten
zorgen dat er genoeg deelnemers waren
:)). Het duurde tot mijn grote verbazing ongeveer een dikke week voordat ik Norbert
aan zijn jas moest gaan trekken om een
noodoplossing te vinden omdat ik al met
te veel inschrijvingen zat. Dat liep al goed!!!
De oplossing werd gevonden in Hotel
Castellino in Chaudfontaine. De laatste 4
inschrijvinegn werden dan daar ingedeeld
zodat toch iedereen die tijdig gereageerd
meekon.

Trooz

‘s Avonds werd de bar al een eerste maal
uitgetest of ze wel bestand was tegen het
Tedg-geweld en we moeten toegeven dat
Kevin dat voortreffelijk gedaan heeft.
Zaterdag werd er vroeg ontbeten om aan de
eerste rit te beginnen. Al na enkele tekeningetjes in het roadbook werd ons duidelijk dat
de MG-Club Limburg supermensen/navigatoren moeten zijn als zij slechts enkele kleine
foutjes ‘ontdekt’ hadden in het roadbook.
Zowat iedereen zat al na enkele kilometers
hopeloos verkeerd. Het was misschien toch beter geweest de ritten even te rijden op
donderdag :). Na het nodige zoekwerk en over en weer gereden kwamen we toch nog
tijdig aan bij de eerste van vele stops. Hadden ze daar toch wel ijs zeker en Peter had
dat nog niet gezien. Ik heb er dus snel
eentje besteld en het duurde echt geen
10 seconden voor Peter naar de ijstoog
liep om er ook eentje te bestellen :)
Nog geen 3 minuten later kwamen ze
echter al rond met hapjes...er zouden
er nog vele volgen dat weekend.... De
‘foutjes’ in het roadbook werden al snel
vergeten op die manier.
De middag stop was voorzien in een
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Op vrijdag eerst nog even genieten van een verkwikkende sauna (zeker een aanrader
voor zij die volgende keer meegaan naar Trooz) in de kelder van het Chateau, de laatste
roadbooks nog afprinten en nog even de
mogelijkheden voor ‘enkele’ stops overlopen. Rond 15.00 uur moesten we met alles
klaar zijn, want dan begonnen de eersten al
mondjesmaat toe te komen. Patrick kwam
als eerste aan en vanaf dan was het met de
regelmaat van een kapotte Zwitserse klok
dat er mensen binnenreden. Het aperitiefje
werd genomen op een zon-overgoten
terras en tegen 19.00 uur werd iedereen
verwelkomd en konden we aan tafel gaan.
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van de MG-club Limburg de ritten gereden hadden. Er bleken toen nog wel ‘enkele’
foutjes in te zitten, maar dat zou wel in orde komen...

Trooz

| driemaandelijks clubmagazine |

soort brochetterie en de brochettes die
we aangeboden kregen waren groot genoeg om met heel de familie van te eten.
Na het eten begon het redelijk donker te
worden dus werden de dakjes er maar
opgelegd. Het zou zo blijven tot ‘s avonds,
wat de pret echter niet kon drukken!!

| DriversNews84 |
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‘s Avonds aangekomen in Chateau Bleu
werd er nog voor een behendigheidsproefje gezorgd en moest iedereen met de
kraan van Norbert een bak verleggen. Er
werden vnl punten gegeven op ‘stijl’. Bij de
ene ging het al wat vlotter dan bij de andere...
Voor het eten nog ‘rap’ voor de navigatoren/
co-piloten een behendigheidsproefje en dan
konden we gaan eten (voor zij die nog honger
hadden na deze goed ‘gevulde’ dag). Na het
eten kon er nog lekker nagepraat worden in
de bar, waar we rond 00.00 uur Kevin hebben
laten gaan slapen, want hij moest zondag
mee op met ons om de zondag rit van de
nodige hapjes en drankjes te voorzien vanuit
de koffer van de Corvette.
Zondag was ongeveer hetzelfde scenario als
zaterdag. Prachtige rit met deze keer bijna
geen fouten in het roadbook en de nodige stops voorzien onderweg met een hapje en
een drankje.
Rond 16.00 uur werden we terug in het
Chateau verwacht voor de taarten van
Kevin (ik wil ook zo’n pattisier in huis :))
en de prijsuitreiking. Een mooi gebaar
van Albert: hij heeft zijn hoofdprijs (een
mooie cristallen vaas) afgestaan aan Vera
vermits zij heel het weekend alleen heeft
meegereden omdat Guido ziek thuis in
bed lag. Rond 17.00 uur vertrok iedereen
naar huis en was het prachtige weekend
afgelopen.
Ondertussen hebben we al besloten om
in 2013 terug naar Trooz te trekken. Tijdig inschrijven is de boodschap, want we hebben
nu gemerkt dat werken vanuit 2 hotels toch niet zo eenvoudig is. Het zal dus beperkt

Trooz

zijn tot de kamers van Chateau Bleu... Ik laat wel
tijdig weten vanaf wanneer er ingeschreven kan
worden :)
Norbert & Co...een dikke proficiat voor dit excellente weekend, maar nu moet ik wel dringend
afkikken van al dit eten en drinken!!
Tot de volgende,
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Tedg Mak weekend
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Hoe dat Patrick het blijft doen is mij
een raadsel, maar keer op keer tovert
hij fantastische ritten in mekaar. Ok, we
moeten het toegeven, hij krijgt de laatste
tijd wel enorm veel hulp van Moemoe,
maar je moet het toch maar doen. Ook
in Beustert (Eifel) had het team (Patrick,
Rita, Moemoe) weer kosten of moeite
bespaard om ons een prachtig weekend voor te schotelen.
Het weekend zelf begon voor ons wel niet echt 100% nadat we moesten vaststellen dat het
met de TR niet echt aangeraden was een heel
weekend te gaan rondsnorren mits de achterdempers danig leegliepen. De Mercedes mocht
dus mee naar Duitsland, wat het wel een beetje
rustgevender rijden maakte moet ik wel eerlijk
toegeven.
In Beustert aangekomen bleek er al een ‘hoopje’
Tedg-ers te zijn aangekomen tesamen met een
‘nest’ Makkers. Het beloofde dus een gezellig weekend te worden. Het eerste avondmaal
was al zeker doenbaar dus dat zou ook nog
wel meevallen de rest van het weekend (al een
geluk was het geen typische duitse kost :)).
Zaterdag ochtend tijdig uit onze nest om aan het
ontbijt te verschijnen (en we waren niet laatst...maar
het schol toch weeral niet veel...). Daarna kregen we
de roadbooken uitgedeeld en kon de pret beginnen.
Het zou Patrick niet zijn of er was ook wel weer een
deel met vraagjes en fotootjes bijgevoegd.
De ritten waren in een prachtige omgeving uitgestippeld en de afstand was groot, maar zeker goed
doenbaar. De vraagjes waren naar aloude gewoonte
weer poepsimpel en het beloofde dus een walk-over
te worden, al bleek al wel dat we bij de start al 2 dingen vergeten waren...daar ging onze aspiratie op de
eerste plaats al weer (en iedereen weet dat wij ALTIJD
meedoen om te winnen hé :))

Tedg-Mak weekend
Het weer in de Eifel was ons het merendeel van de tijd toch nog redelijk goed gezind, alhoewel
we op een gegeven ogenblik in een passage in een dichtbegroeide streek toch een bliksem vlak
boven ons kregen. Ik dacht eerst dat we geflitst werden, maar binnen de 5 seconden volgde een
knal die je zelden hoort...het zat dus echt wel vlak boven ons...
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‘s Avonds aan de bar hebben we nog getracht om de eer van Tedg hoog te houden, maar we hebben tegen onze gewoonte in onze meerder moeten erkennen in Jos en Co die toch nog langer
volhielden dan wij (alhoewel, sinds kort is Jos ook lid van Tedg, dus heeft hij eigenlijk de eer hoogehouden hé :)). We moeten hier uiteraard ook nog Moemoe bedanken, want zij heeft zich zo goed

Op zondags had Patrick nog een ‘kort’ ritje voorzien tot aan de stopplaats die al een beetje strategisch terug richting België gekozen was. We hebben daar nog lekker gegeten en de Patrick heeft
zich nog ontvermd over de prijsuitrijking. De verrassende winnaar was Sven en Annelies Gilis. Dat
was waarschijnlijk te wijten aan het feit dat zij zaterdagavond het langst met ons in de bar zijn blijven hangen. Kwestie van de volgende dag met een frisse kop aan de vragen te kunnen beginnen
hé!?!?
Na de prijsuitreiking en het dessert werd er door de meesten snel huiswaarts vertrokken om de
exodus van Spa-Francorchamps voor te zijn, wat ons aardig lukte. In Limburg heb ik wel even een
vriendelijke babbel gehad met een vriendelijke persoon op een motor met een oranje helm die
vond blijkbaar dat onze snelheid niet echt aangepast
was, maar verder was de terugrit vlekkeloos verlopen
zodat ik nog op een leuk uur thuis was om de F1 van
Spa te bekijken (opgenomen uiteraard...)
Patrick & Co,
bedankt voor dit weeral prachtige weekend!!
Steven
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geamuseerd met de groep dat zij spontaan een volledig rondje betaald heeft. BEDANKT HIERVOOR!!! Zijn wij dan toch een beetje een gezellige bende???
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MorganThe story
| driemaandelijks clubmagazine |

Jan Van der Steen heeft mij enkele maanden voor hij stierf mij dit verhaal van het ontstaan
van Morgan aan de hand gedaan, en ik wou jullie dat toch niet onthouden...
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Alweer Morgan in Drivers News kan men zeggen,maar daar zijn toch voldoende
redenen voor aan te halen. Vooreerst mag The Morgan Company terugblikken op een
honderdjarige geschiedenis en is de onderneming zowat het laatste wat zich nog echt Brits
mag noemen.
Henry Frederick Stanley Morgan - kortweg
H.F.S. voor zijn vrienden – (1881-1959) bracht
zijn leertijd door bij de Great Western Railway
omstreeks de eeuwwisseling. Morgan’s
grootouders waren plattelandspredikanten
geweest, zijn vader was een ruimdenkend
rector. In 1906 besloot Henry op 25-jarige
leeftijd met zijn vriend Leslie Bacon een garage
te beginnen in het provincieplaatsje Malvern,
dicht bij de grens met Wales. Ze begonnen
er Franse Darraqs en Engelse Wolseley’s te
verdelen. De eerste “Morgan” zag het licht in
1909 toen H.F.S. met een ingeruild tweecilinder
Peugeot-motortje een driewielertje in elkaar knutselde voor zichzelf, waarmee meteen
werd proefgereden. Hoewel het op dat moment niet in de bedoeling lag om deze eerste
Morgan Runabout op de markt te brengen, vormde de creatie ervan voor de latere
Morgan Company aanleiding om in 2009 het eeuwfeest te vieren.
In de New York Times van 28 november 1909 stond een verslag te lezen van de
Olympia Motor Show. Daarin werd gesteld dat Londen het centrum van de Europese
motorindustrie was geworden en haar eigen richting nu verder kon bepalen. Op de show
werden zo’n 500 modellen getoond die een gezamelijke waarde vertegenwoordigden
van 500000 pond. Toch was een democratieproces ingezet met kleinere modellen en
goedkopere auto’s, hetzij nog ver verwijderd van de massa. Ford bood er zijn viercilinder T
aan voor 200 pond, de goedkoopste Darracq kostte 238 pond. Een jaar later was Morgan
er ook vertegenwoordigd. In november 1910 exposeerde hij een chassis en twee volledige
Runabout driewielers, ditmaal met een JAP-motor. De één was een 8pk tweecilinder,
de ander een 4pk monocilinder. Vier orders mocht H.F.S. Morgan er ontvangen. Veel
moest men er zich niet van voorstellen : een licht buizenframe,één zitplaats,geen
achteruitversnelling,een soort van helmstokbesturing en geen carrosserie. Eerder een
motorfiets dus. Het karretje had twee wielen voor, het achterwiel was het enige dat was

De eerste “auto” die Morgan in het graafschap Worcestershire bouwde woog zowat 175 kg,
had een spoorbreedte van 1m06 en een wielbasis van 1m82. Het plaatste hem in de lage
kentekenklasse van een motor met zijspan. De krachtoverbrenging (door middel van kettingen)
werd door twee tandwielen met verschillende diameter bewerkstelligd. Een tandkoppeling
zorgde ervoor dat dát pignon werd ingeschakeld dat het meest geschikt bleek voor de
rijomstandigheden. De klanten kregen reeds de keuze uit een DeLuxe of Sporting met iets
wat reeds op een carrosserie begon te lijken. De prestaties werden verbazingwekkend als
het blok werd vervangen door een grotere motorfietsmachine. De interesse werd stilaan zo
groot dat de fabriek in Malvern het niet aankon
en aan diverse grotere fabrikanten offerte werd
gevraagd om ze te fabriceren. Omdat niemand
daartoe bereid bleek, werd besloten om met
behulp van deposito’s op de geboekte orders
extra machinerie te kopen en een uitbreiding
van de fabrieksruimte te financieren. 1912 zag
de oprichting van de Morgan Motor Company
Ltd, een echt familiebedrijf. Voor de volgende
stap op weg naar het succes was het wachten
op de publiciteit die volgde met het behalen van
sportieve overwinningen. H.F.S. brak bijvoorbeeld
in 1912 een record op het Brooklands circuit waar
hij één uur lang over het plaveisel daverde met
een snelheid van 96 kilometer per uur. Ook zijn zuster Dorothy was op die baan een goede
bekende met haar Morgan. Toen in juli 1912 H.F.S. in het huwelijk trad met Ruth Day, de dochter
van een dominee, ging de huwelijksreis naar Wales met een witte Morgan. De Morgans bleken
niet alleen snel maar ook zuinig : bij een zuinigheidswedstrijd voor cyclecars werd in 1913 een
verbruik van 69,4 mpg (circa 1 op 30) gerealiseerd. Dat jaar kostte een Morgan Runabout circa
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voorzien van een reminrichting. Voor het ontwerp liet Morgan zich inspireren op het Franse
Léon-Bollée ontwerp ; hij werd hierin bijgestaan door W Stephenson-Peach. Dat was een
directe afstammeling van George Stephenson die in 1814 de eerste locomotief, de “Rocket”
had gebouwd. Een opmerkelijk aspect was de onafhankelijke voorwielvering, opgebouwd uit
schroefveren en verende fusees. Het principe berustte op een constructie waarbij het voorwiel
stuurde en op en neer bewoog langs een ruim 2,5 cm dikke stalen pen, de zogenaamde
sliding pillar. Morgan zou er niet meer van afwijken. De goede rijeigenschappen, de gunstige
vermogen/gewichtsverhouding en het fiscaal aantrekkelijke klimaat voor driewielers,
resulteerde in een patentaanvraag en het vertrouwen van H.F.S.’s vader in de Runabout. Hij
bleek bereid om 3000 pond te investeren in het project waarmee in Malvern een klein fabriekje
kon worden opgezet. Leslie Bacon had inmiddels de firma verlaten die volgens hem ten dode
was opgeschreven. Wat toen gebeurde was wel geen mirakel maar toch een redding. Richard
Burnbridge, de baas van het wereldberoemde grootwarenhuis Harrod’s zag wel brood in de
driewielers van Morgan. Morgan had in 1911 net de gouden medaille gewonnen in de LondenExeter-Londen betrouwbaarheidsrit en dat was het warenhuis niet onopgemerkt voorbij
gegaan. Burnbridge vroeg en verkreeg een concessie van Morgan in ruil voor het inbrengen van
nieuw kapitaal en van een aantal vaste bestellingen. De Morgan-driewieler is tot op heden de
enige auto die ooit in een Harrod’s etalage werd tentoongesteld. Op de Olympia Motor Show
van het najaar van 1911 stelde Morgan een tweezitterversie voor van zijn Runabout met een
één liter 8pk motor. Nu werden er reeds 30 van verkocht.
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85 guineas (92 pond), één van de
goedkoopste auto’s op de markt. Een
speciaal racemodel kwam die periode
uit, bekend als de Grand Prix met een
langere wielbasis en een lager chassis.
Door verandering in de reglementen
van de RAC mocht Morgan vanaf 1914
niet meer deelnemen aan de door
hen georganiseerde Lightcars and
Cyclecar-wedstrijden. Die vereisten
namelijk dat deelnemende auto’s
vier wielen hadden, waar Morgan er maar drie
had. Er werd wel een prototype van een vierwieler
gebouwd, maar die haalde het productiestadium
niet. De afzet en winst stegen gestaag, zodat rond
1916 ongeveer duizend auto’s per jaar werden
geproduceerd. Tijdens de oorlogsjaren diende het
accent willens nillens gelegd op de productie van
munitie. Voor privé-gebruik door de Morgan-familie
werd wel een vierpersoonsversie ontwikkeld die in
1919 met veel succes op de markt werd gebracht
als Family naast de verbeterde Aero Sport. Om aan
de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen
werd een nieuwe fabriek gebouwd in Pickersleigh Road, in de wandeling “The
Works” genoemd. De productie kon hier worden opgevoerd tot 50 stuks per week,
waarmee Morgan even de grootste autofabrikant van Engeland werd. Pickersleigh
Road zou de thuisbasis van Morgan blijven. Een licentie van de Runabout werd
aan de Fransman Darmont verleend die
er met veel bijval gebruik van maakte in
Frankrijk. Een terugslag was dat driewielers
in 1924 (opnieuw) werden verbannen
van races. Daar werd echter in 1927 een
mouw aan gepast : de eigen Morgan Club
werd gereorganiseerd tot Cyclecar Club
die alle merken cyclecars tot de door haar
georganiseerde races toeliet, dus ook de
driewielers. In één van die races werd in
1929 met een single seater Morgan een
klasserecord van meer dan 117 mph (187
km/u) gevestigd.
Een omwenteling in de driewielerproductie
voltrok zich in 1933 toen naast de tweecilindermotoren ook een viercilinder Ford-

H.F.S. Morgan overleed in 1959 op 77-jarige leeftijd. Afgezien van de 4 dochters
die hij had (da’s pech hebben voor een familiebedrijf ) was er ook één zoon, Peter
Morgan die hem opvolgde als president van de Morgan Company. Die werd nauw
betrokken bij de ontwikkeling van het merk sinds 1950. Peter en zijn zussen zouden
de traditie trouw blijven, afgezien van
één enkel experiment in ’63, de Plus
4 Plus met een geheel afwijkende
carrosserie. Tot 1968 bleven de 4/4
(met een goedkopere Ford-motor) en
de Plus Four (Triumph-engines) met
two seater en four seater koetsen de
basis van de hele Morgan-range. Door
de aangescherpte milieuregelgeving
konden Morgans vanaf 1966 niet meer
naar de Verenigde Staten worden
geëxporteerd. Door de Triumphmotoren te vervangen door de V8
van Rover (ex Buick) kon vanaf 1968
weer aan de eisen worden voldaan : de
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blok werd aangeboden als F-Type of F4. Deze echte automotor
werd voor het eerst achter de radiator gemonteerd in plaats
van ervoor. Maar het werd nog gekker bij Morgan. Het betrof in
weze de voorloper van de vierwielige Morgan die eind 1936 op
de Londense en Parijse Shows werd gepresenteerd : de Four/
Four, hiermee doelende op 4 wielen en 4 cilinders. Geleidelijkaan
gingen ze de driewielers van de montageband verdringen ; in
1950 (sommige bronnen spreken van 1952) werd de laatste
Morgan Trike gebouwd of afgeleverd. Na de Tweede Wereldoorlog
werd de 4/4 verder geproduceerd, aanvankelijk met Standard
Vanguard motoren die stilaan weken
voor de krachtigere Triumph TR 2
en 3 machines. Voor het rallywezen
werd een Lightweight ontwikkeld
waarmee Morgan-eigenaars zich
weer naar hartelust konden uitleven.
Eén kenmerk hadden ze gemeen :
de montage voorop van een vlakke
radiatorgrille, in vaktermen de “Flat
Rad”.
De radiatorvorm zoals we die nog
kennen met de gebogen verticale
spijlen werd in 1954 geïntroduceerd
: de “Cowl Rad”. En die bleef Morgan
trouw tot nu toe.

| driemaandelijks clubmagazine |

Morgan

Morgan
Plus Eight was geboren. In 1985 keek iedereen
wat bleekjes om de neus toen Morgan naast
een Rover-motor ook een Fiat-viercilinder
introduceerde voor de Plus Four. Kan me best
voorstellen dat een aantal Morgan-liefhebbers
die deze wagens later secondhand kochten
maar raar opkeken…
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Aan het begin van de éénentwintigste eeuw
kwam Morgan met revolutionair nieuws.

Tijdens de Salon van Geneve van maart
2000 werd een geheel nieuw model
gelanceerd, dat weliswaar nog als
Morgan te herkennen was, maar qua
opzet volledig afweek van de sinds 1936
geproduceerde modellen : de Aero 8.
In plaats van het tot dan toe gebruikte
Z-chassis werd deze voorzien van een
zelfdragende aluminium carrosserie. De
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wielophanging (in essentie die van
1909) week voor een hoogmodern
onderstel. Op maandag 20 oktober
2003 overleed in Malvern Peter
H.G. Morgan. In 1999 had hij reeds
de fakkel doorgegeven aan zijn
zoon Charles die als kleinzoon
van de oprichter in 1985 was
toegetreden tot de company.
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Tr a i t e u r - V i s h a n d e l
Stanny Jacobs
Theo Verellenlaan 27 - 2990 Gooreind
hermano-jr@skynet.be
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Hermano junior
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Autoglas Hugo NV
Leveren, plaatsen en herstellen van autoruiten

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

Naast de dame zit een oud manneke te rillen als een rietje. De politieagent is zichtbaar
geamuseerd door de situatie en zegt "wat is er meneer?"
"Gaat het wat te snel voor u?"
De oude man snauwt: "wil je alsjeblieft je mond houden, we komen net van de N219!!"
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Een dame van 75 jaar rijdt met haar spiksplinternieuwe Ferrari op de A67 ongeveer 66
km/u.
Een stel agenten in een politiebusje merken dit op en zetten de dame bij de eerstvolgende afrit aan de kant.
Eén van de agenten stapt uit, loopt naar de Ferrari, klopt op het raampje.
De agent ziet dar er een bejaarde dame achter het stuur zit en zegt "mevrouw, u rijdt hier
op een snelweg en de minimum snelheid is 80 km/uur.."
"Is dat zo?" vraagt de dame. Ik zag een stuk terug een bord met A67 en nam aan dat ik hier
maar 67 mocht rijden"
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The English Drivers Guild wishes to thank Piet Cassimon
for the free beverages on the club stand in Antwerp

Brouwerij Cassimon nv
Noordeind 15
B-2920 Kalmthout
Tel 03 666 81 47
Fax 03 666 22 30
Website www.cobeli.be
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AgendaAgenda
2011
2011
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Oktober 2011
- 4 oktober
- 8 oktober
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Praatavond (Den Horst, Schoten)
Peter’s Nachtrit

November 2011
- 8 november
Praatavond (Den Horst, Schoten)
December 2011
- 6 december
De Sint (Den Horst, Schoten)
- 18 december Kerststallentocht
Februari 2012
- 11 februari

Drivers Dinner 2012

April 2012
- 9 April		

Paasmaandagrit

Juni 2012
- 3 Juni		

Tedg BBQ

Advertentie
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Hier kan ook uw advertentie staan.
Neem voor meer info contact op met :
Pascal Quirynen
Ploegsebaan 37A
2930 Brasschaat
pquirynen@dehert-quirynen.be
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Zoekertjes
Zoekertjes

Te Koop Gevraagd (of gezocht zoals ze ook soms zeggen...):
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Merken- of modellen verhalen
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Heb je iets te koop of zoek je iets (auto of club gerelateerd uiteraard), stuur ons dan
even een mailtje en we zetten het in de volgende Drivers News.

Interieur Triumph Herald Cabrio. Zwart. 1971
Info : Peter Verbrugge (03/297.07.58)

Ik heb deze editie van Drivers News een verhaal gepubliceerd dat Jan Van der
Steen nog geschreven heeft in de laatste maanden van zijn leven over het ontstaan
van Morgan. In toekomestige edities zou ik willen verder gaan met deze ‘traditie’,
maar dan heb ik wel merken-verhalen nodig. Weet jij veel over een bepaald merk of
model (bv het ontstaan van de TR’s, de verschillende MG’s: hoe volgden zij mekaar
op, enz...) stuur het mij dat dan even op zodat ik er een verhaal uit kan maken en de
nodige foto’s erbij kan zoeken. Volgende editie zal ik zelf al trachten een verhaaltje
te maken ivm...u raardt het nooit...tromgeroffel....nog meer tromgeroffel...Austin
Healey en het ontstaan van de Big-Healeys (met uiteraard de BN1 op kop!!!).
Al jou verhaaltjes kan je sturen naar redactie@tedg.be of steme@skynet.be. Voor zij
die nog met pen en papier willen werken: geef mij de a4-tjes maar af op de praatavonden...

Latest
News
Drivers Latest News
Brandnew memberships

Iserief Paul			
Van Campfort Patrick		
Shorter Mick			
Törös Karl			
Van Campen Danny		
Van Avermaet Jean-Luc
Geerts Jef			
Theeuwes Henk		

MG Midget (1971)
MGA Twincam (1957)
MGB Roadster (1977)
MG Midget (1972), Chevrolets, Glas
Jaguar XJS (1977); XJ (1998)
Jaguar E-Type (1970)
Reliant Sabra (1967)

Laatste nieuws-laatste nieuws-laatste nieuws-laatste nieuws ...
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 : € 80,00
- volledig blad, volledige jaargang : € 160,00
- achterkant, volledige jaargang : € 250,00
Andere vormen van sponsoring zijn steeds bespreekbaar met het bestuur.
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Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG - mitglieder.
We do hope you will spend a prosperous time with us.
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