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“Lachen kost minder dan elektriciteit en 
geeft minstens evenveel licht”
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Redactie
Beste TéEéDéGéerkes,

I’ll be back zij ooit eens een klein manneke (A. Schwarzenegger) 
en je ziet wel, hij heeft niet gelogen. Nadat Paul Everaert zijn 
ontslag gegeven heeft neem ik 

tijdelijk weer even de pen ter hand 
om jullie geliefde Drivers News in de 
bus te krijgen.

Eerst en vooral wens ik Paul te 
bedanken om van mij vanaf boekje 
91 de fakkel over te nemen, maar nu 
ben ik er terug seh.

En de timing om terug te komen 
zou slechter kunnen zijn. Ik mag al 
direct het 100ste boekje vullen en volgend jaar is er het 25 jarig 
bestaan van ons clubke. Daar wordt uiteraard niet ongemerkt 
aan voorbij gegaan. En om het feestgedruis helemaal niet meer te 
boven te komen vierde ik dit jaar op 9 september ook ineens maar 
mijn 20 jarig huwelijk met Anke.

De voorbereidingen van het feestjaar zijn volop aan de gang en 
vanaf er meer duidelijkheid over bestaat zal dat uiteraard met 
jullie gecommuniceerd worden. Voor zover ik in de wandelgangen 
al heb kunnen opvangen zou er wel eens wat kunnen gebeuren 
op de beurs van Antwerpen en zou er misschien een speciale 
vikingentocht op het programma staan (dat is trouwens de rit 
waarmee het allemaal begonnen is 25 jaar geleden z). Wie weet 
wat onze fantastische organisatoren nog allemaal uit hun mouw 
weten te schudden? Ik kijk er alvast naar uit!

Groetjes en tot vroems s

Steven
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Ladiesrit / 1

Het weer is mooi, niet te heet, als we in Zandvliet starten voor de ladiesrit. Nadia, met al een vol half 
uur Morris rijervaring vooruit, niet achteruit en Inge, haar dochter in ons kielzog. Voor vertrek nog 
enkele praktische vragen: “hoe leggen we, indien nodig, het dak dicht en waar ligt de achteruit?” 

Op het eerste krijgen we antwoord, op het tweede niet echt. 
Zonder problemen echter bereiken we de eerste stop waar we met een glaasje bubbels genieten van 
een prachtig uitzicht op de dijk. Bij de volgende stop, de picknick vraagt Nadia nog eens nadrukkelijk 
waar de achteruit ligt. Jean Luc, volledig met de aandacht bij de catering zegt: “naar links en naar voor”. 
Drie mensen zijn hierbij getuige. Ok, dat weten we dan ook. 
Na de middag nog even halt gehouden in “Het Klompekot”. De uitbaatster is even in paniek. Blijkbaar is 
ze het niet gewoon om zoveel volk ineens te moeten bedienen. Het weer begint ook te keren, donkere 
wolken en meer wind. 
Aangekomen in Wemeldinge besluiten we voor alle veiligheid het dak toe te leggen. Met z’n drieën lukt 
dat perfect en ons zelfvertrouwen groeit met de minuut. Robert is een beetje ongerust, Linda is in een 
stortbui terecht gekomen en krijgt haar dak niet toe. Resultaat, kletsnat. Na nog een terrasje gedaan te 
hebben vertrekken wij voor de laatste etappe. 
Misschien worden we te nonchalant want onderweg missen we een zijstraat waar we hadden moeten 
inslaan. Geen probleem, Nadia kan even verder draaien. Er komt geen verkeer, we zetten ons dwars 
op de baan en gaan in achteruit zoals verteld. De wagen rijdt echter vooruit, nog eens proberen, 
zelfde resultaat. Bij de derde poging komt de berm, die daar erg naar beneden gaat, akelig dicht bij. 
Inge stapt uit en wil duwen, maar dat is moeilijk als je nog in vitesse staat en met handrem op. Ook de 
verkeerssituatie is ondertussen veranderd, links een rij wagens, rechts motors die ons langs geen kant 
kunnen passeren. Gelukkig zijn er twee hulpvaardige heren die ons terug in de goede richting duwen. 
Op dat moment voelen we onszelf echt niet groot. 
Linda haar stortbui heeft ons ook nog ingehaald en overvalt Annemie en Anke die in de gietende regen 
hun dak moeten toeleggen. Zonder verdere problemen bereiken we uiteindelijk de eindpost, de Leeuw 
van Vlaanderen.  
Als de heren arriveren, begint Nadia onmiddellijk over “den achteruit” die het absoluut niet doet. Jean 
Luc kijkt bedenkelijk en gaat naar buiten. Hij komt terug binnen met de vrolijke mededeling: “schat, het 
is NAAR RECHTS EN NAAR ACHTER, had ik dat niet gezegd?” En dan moet een mens kalm blijven!
Samenvatting: Linda, Robert, bedankt voor de organisatie van een prachtige rit en een geslaagde dag. 
Heren van de catering, een pluim voor jullie prima verzorging van de inwendig mens. En wat betreft 
“den achteruit”: zeg niet te gauw, ’t is weer een vrouw, ook den instructeur heeft het al eens fout veur. 

Gerda
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ZONDAG 20 DECEMBER 2015
Hoe deze datum al zeker vrij!!!!!!!

“Waar” is nog een vraagteken !!!!!
Wordt asap meegedeeld 

Vertrek, zoals andere jaren rond 17u30

Vriendelijke pre-“Kerst”groeten
Min Gijselings

10 OKTOBER 2015
Waar: Verzamelpunt & start = BBC
  Sint Lenaartseweg 52
  2320 Hoogstraten
  03.314.60.69 of 0795 5175 75

Max. 50 auto’s -eerste prijs door BBC-cars

Bijeenkomst:  18.30 u stipt
Vertrek deel 1:  19.00 u stipt
Pauze:   21.00 u
Vertrek deel 2:  21.30 u
Aankomst:   23.30 u waar??????????
Kostprijs:   € 15 pp voor leden TEDG
    € 17 pp voor niet leden.
     Inclusief consumpties

Inschrijven via de website of mail naar peterverbrugge1@gmail.com

PETERS 18e NACHTRIT

Kerststallentocht
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Enkele praatavonden geleden kwam Erik BBC af met een voorstel om eens gaan te toeren in 
Ierland!  Uiteindelijk zijn we met 4 clubleden, Erik met zijn Maltezer Triumph en Annemie, 
Guido Gilis met zijn Triumph TR 4 en Vera, Eric De Wever met zijn Morgan en  Zoeteke en 

ondergetekende met zijn rode MG B en Ariane, vertrokken in Hoogstraten dinsdag 7 juli in de late 
namiddag richting Hoek van Holland.  Aan de overzetboot aangekomen wist Guido al te vertellen dat er 
“vettigheid” op zijn voorruit kleefde van mijn MG-ke… 
Er is ter plaatse naar gekeken, doch toen kwam er nogal wat rook binnen in de auto, zodat de BBC 
vakman in overleg met Guido besliste om een cilinder uit te schakelen; bougie, darmpje van de 
onderdruk, en klepstoterstang werden verwijderd ….  Terwijl deze activiteiten bezig waren had Ariane 
al even nagekeken of onze Europ Assistance wel in orde was! 
In elk geval geraakten we in Ierland!  Het regende wel vrij veel, ook in onze auto, maar het was zalig en 
gezellig toeren tot Guido zijn achter ophanging los kwam!  Eerst wat oplapwerk in een weiland langs de 
baan om de volgende ochtend naar een garage te rijden waar één en ander gelast werd zodat de Duvel-
TR terug mee verder kon.
Enkele dagen later stond het bezoek aan een automuseumpje (met dan nog een werkplaats eraan…) 
op het programma!  Goed zo, want mijn rotor moest vervangen worden en bij Guido was het laswerk 
gelost!  Doch… Op enkele kilometers ervandaan begaf  bij Erik zijn Triumph  het differentieel het, een 
asje van 1 cm dik en 7 cm lang brak doormidden dus stonden we stil.   We hebben dan onze dames naar 
een restaurantje gebracht, het was ondertussen middag, en zijn het museum gaan opzoeken.  
Om 14 uur ging “de garage” open en werd  er direct aan de auto van Guido gewerkt.  De garagist heeft 
een versterking aangebracht en na een dik uur kon Guido terug deftig rijden en stak er een nieuwe rotor 
in mijn motor.  De Triumph van Eric werd naar de garage gesleept en ik had al gezien dat er een Triumph 
Stag onder een afdak stond achter de garage voor eventueel wisselstukken!  Guido kreeg het water in 
zijn mond als hij deze zag!   Nu, het stond er vol  Rolls-Royces, Range en Landrovers, Jaguars enz. maar 
nu niet direct in de beste staat.
Onder toezicht van vader eigenaar van het geheel zijn dan de zoon, Erik en Guido vertrokken met een 
kapmes, een bijl, hamers enz.  naar de tuin van de eigenaar.  De Tuin?  De brousse! Tussen de struiken 
stonden, hingen, lagen daar een  Mark II, een oude lijkwagen, een E-type, een oude Volvo en nog enkele 
onherkenbare fossielen.   De  zoon wist perfect waar er een Triumph 2500 stak! Na enig kap-, zaag- en 
vijswerk werd het stuk er onderuit gehaald en naar de garage gesleurd. 
Ondertussen waren onze echtgenotes te voet in het museumpje aangekomen waar ze zaten te breien 
en te lezen.
Toen ik, als leek,  met frisdrank terug in de garage kwam zag ik dat de zoon het werk had opgegeven en 

Toeren in Ierland
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Erik en Guido druk bezig waren.  Guido zijn Triumph is deels uitgerust als magazijn voor gereedschappen 
en klein getuig.   Dat maakt dat hij medelijden kreeg met ondergetekende die daar al uren stond te 
niksen.   Guido en Erik begonnen mij te  gebruiken om stukken aan te geven!!!  Een echte leerjongen!  
Ik leerde dan ook een “mussenbek”, een “rakkejak”,  “stripjes” (niet die voor een kamion kieken, maar de 
kleinere)  een “scheerkrick” kennen. “Toon vergeet het gerief niet te kuisen als je het terug legt hé!”  Puur 
misbruik eigenlijk.  Gelukkig was er Jesse, (de plaatselijke hond) die wat voor afwisseling zorgde en altijd 
met een drijf riempje kwam aangelopen om wat te spelen.  
Annemie haar boek was ondertussen uit en ze was naar de werkplaats gekomen.  Zij heeft het misbruik 
van haar man en Guido gezien en gaf me gelijk als ik hen zei dat ze in de toekomst een bestelbon in 
tweevoud door beiden ondertekend moesten invullen als ik iets moest halen, zoeken of brengen…   
Maar ik heb weer wat bij geleerd qua mechaniek.
Alleszins na uren zwoegen kon de Triumph terug rijden.  Het museum was al even gesloten toen  Eric De 
wever met twee Engelse mede reizende koppels  nog aankwam.  
Ik ben later nog stil gevallen in een grote plas water waar Ariane begon met de MG eruit de duwen met 
de hulp van Guido die twee vuilzakken als botten aangedaan had!   Guido droogde de Delco af en toe ik 
wilde starten passeerde er een Ier door de plas zodat Guido kon herbeginnen…
Nu hoor ik al zeggen; wat was er dan met Eric De Wever?  Niets, buiten de verlichting  van zijn Morgan die 
te pas en te onpas aan en uitging!  
We hebben dan ook nog  de  overzet boot  van Dublin naar England gemist  en daar enkele uren moeten 
wachten! Gelukkig konden we ons een beetje bezighouden…….
De twee Engelse koppels met een Morgan en een MG B hebben niets voorgehad.  Zouden de Engelsen 
dan enkel slechte auto’s uitgevoerd hebben en de goede op het eiland gehouden? 
Het was een reuze gezellige aangename trip maar we waren wel blij dat we zaterdag 18/7 thuis 
geraakten na meer dan 3.000 km in  een MG B 3 cilinder gereden te hebben….. 

Toon  
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Ennstal Classic

Na de geweldige ervaringen tijdens de Gran Premio Nuvolari werd er gezocht naar een ander 
evenement. Eerst zou het de Luik Sofia Luik worden, maar dit was misschien als tweede rally toch 
nog iets te voorbarig. Naarstig werd verder gezocht en zo kwamen we bij de Ennstal Classic.

De Drivers hadden het zo leuk gevonden dat zij allen weer paraat waren. De vrije plaatsen van niet TEDG 
drivers werden snel door anderen ingenomen zodat er een afvaardiging van 5 TR’s (een 250, een 4, een 
3A en twee 2) plus de alom gekende Alpine van Albert richting het land van Heidi vertrok.
Voorbereidingen gingen iets moeilijker gezien de rechtstreekse vluchten vanuit Antwerpen en Brussel 
naar Salzburg in de zomer niet bestaan. Via wat omwegen zou het toch nog lukken. De Oostenrijkse 
organisatie zag het helemaal zitten dat er een Belgische afvaardiging kwam zodat het niet meer fout 
kon gaan.
Na twee vluchtjes kwamen wij bijna allemaal aan in Salzburg. Met de huurauto’s nog even wat 
sightseeing in Salzburg, kwestie van toch even naar de wieg van onze Mozart te gaan zien en verder 
door tot Grobming waar het allemaal zou gaan gebeuren. De vrachtwagenchauffeur Adrie had de auto’s 
al mooi in Le Mans start opgesteld want uiteindelijk hadden we niet veel tijd meer om de papierwinkel 
en technische keuring in orde te brengen. En voor de goodies waren we aan de late kant zodat er nog 
weinig keuze was in maten voor de leuke hemden. Nu geen nood iedereen geraakte in zijn hemd, moet 
gezegd zijn de een al wat beter dan de andere. De papierwinkel ging zeer snel en op de technische 
keuring stonden er zelfs wat jongelui om de nodige stickers aan te brengen, ieder volgens instructies 
van de eigenaar. Na minstens 150 auto’s hadden zij al voldoende ervaring zodat ze er perfect op zaten. 
De keuring op zich hield niets in, eigenlijk werd enkel gezien of er pinkers waren, lichten en stoplicht. 
Daar kwamen wij een Belg tegen die er foto’s aan het maken was en blijkbaar speciaal voor ons, neen 
eigenlijk toch wel het ganse evenement gekomen was. Leuke gepassioneerde jongeling die door het 
leven ging als Yannick. ’s Avonds werden we uitgenodigd op een heus kasteel voor het welkomstdiner. 
Konden dan ook al eens kennismaken met het leukere speelgoed zoals vooroorlogse Sunbeam twin 
cam,  250 SWB, 2.7 Carrera RS.
Donderdag zou de eerste echte dag worden met om goed wakker te worden een heuse hill climb tegen 
50 gemiddeld, gevolg alle Belgen maximale strafpunten gezien niemand van ons genoeg pk had. Naar 
beneden ging iets vlotter maar voor de veiligheid was nu het gemiddelde 30 en dat lukte beter. Nog 
een toertje door het dorp, kwestie van de lokale middenstand wat te steunen, en we konden vertrekken 
voor een kleine 400 km. Het was bijna van pas naar pas met gevolg veel uitdagende momenten en 
goede training van de armspieren om alle haarspeldjes mooi af te werken. Gelukkig bleef het zeer 
mooi weer waardoor het kleefeffect van de banden toch net iets beter was dan met een laagje water er 
tussen. In de late namiddag zouden we Red Bull Ring aandoen waar na een snelle late lunch een paar 
toertjes op deze ring voorzien waren. 
Ondertussen was het behoorlijk beginnen regen met gevolg dat er toch wel wat geschoven werd, 
echter zonder erg gezien er meer dan ruimte was en er nooit veel voertuigen tegelijk op de baan waren. 
Sommige lukten er dan ook vlotjes in om een 360° slip te maken wat ook eens iets anders is. Vandaar 
ging het rechtstreeks verder over het passen waar het weer hier en daar zeer slecht was, zelfs op een 
zulk danige manier dat er sneeuw viel en knikker grote hagelbollen. De ene had zon boven, de andere 
hagel. Zo zie je maar dat de bergen onvoorspelbaar zijn en de weersituatie op een uurtje danig kan 
veranderen. Iedereen kwam terug droog aan in Grobming voor het diner aangeboden door Porsche. Het 
merk uit Stuttgart had als hoofdsponsor toch behoorlijk wat bijzondere auto’s afgevaardigd met onder 
andere Patrick Dempsey. Nu hij terug op de markt is na zijn scheiding kon je zo zien waar hij was, het 
volk stroomde er naar toe. Voor ons was het geen probleem alleen had hij zo van die twee kleerkasten 
bij die de term only muscels, no brains alle eer aan deden en bijgevolg altijd in de weg stonden.
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De vrijdag zou de marathon dag worden met 500 km te rijden. Nu iedereen die al wat rally gereden 
heeft weet dat er dan toch wel wat verbinding in zal zitten want anders haal je die afstand niet. De 
route ging dan ook meestal door de valleien wat daarom niet minder mooi was. Wel minder uitdagend 
om te rijden. De middagstop was nu in Steyer en mede door het weer stralende zonnige weer was 
daar enorm veel volk op de been. De mensen stonden op het aankomstplein zo dik dat er bijna geen 
doorkomen aan was. Na de alom geprezen worsten kon de namiddag etappe beginnen met nog een 
speciale proef op het vliegveld van Niederöblam. Aankomst was in Schladming en iedereen is daar 
tijdig aangekomen, enkel Piet had een klein technisch probleempje met de TR250. De Belgische Peter 
Dempsey deelde ook handtekeningen uit en met momenten stonden er toch minstens een tiental 
wachtenden aan zijn auto voor die handtekening. Echter voor de tweede avond zat er een onweer aan 
te komen. Gelukkig hadden wij nog een plaatsje binnen want door de plotse zondvloed wou iedereen 
naar binnen. Wij hebben dan maar een dessertje meer gegeten en de navigators ook een extra glaasje 
om dan in het donker in doenbare regen terug naar ons hotelletje te rijden.
Zaterdag werd door de organisatie Chopard Grand Prix von Gröbming genoemd, echter dit maakte 
dat wij de ganse voormiddag eigenlijk niets te doen hadden. Dan maar zoals de echten het ganse 
parkoers te voet gedaan om de remzones en de bochten goed te bekijken zodat we het perfect 
konden afwerken. Dan nog een uurtje of twee in de schaduw onder de boom om ons mentaal voor te 
bereiden en tegen half twee was het onze beurt om de 20.000 Oostenrijkers eens te laten zien waartoe 
TEDG’ers in staat zijn. Eigenlijk veel te kort en een beetje zonde om een ganse dag min of meer te 
verprutsen in een gebied dat de organisatie zelf “Autofahren im letzten Paradies” noemt. Deze proef 
maakte ook een einde aan de toch zeer geslaagde tweede rally die op het programma van het English 
Drivers Rally Team stond.
Na de auto’s terug in de vrachtwagen geladen te hebben was het Oostenrijks avontuur voor wat het 
rijden betreft voorbij. Het avondavontuur kon dan pas echt beginnen. Onder de vele gasten was ook 
Sir Stirling en lady Susie en daar de organisatie ons blijkbaar goed gezind was zaten wij met onze 
Belgentafel op een tafeltje na, naast de geridderde race-ace. Moet zeggen, met zijn 86 jaar is hij toch 
lang zo vlot niet meer als Norman Dewis die begin dit jaar op de TEDG stand was in Antwerpen. Het 
blijft toch wel leuk om deze man nog eens te ontmoeten. Na een bijzonder geslaagde avond zijn 
er enkel nog goede herinneringen overgebleven en kunnen we weeral nagenieten van de mooie 
momenten die we met clubkameraden mochten beleven. 

Pascal Quirynen
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Zomerrit

Zomerrit of Westtoer 1914-18 - Vrij vaderlandroute

Het 91 kilometer lange traject verkent ‘Vrij Vaderland’, het enige stukje onafhankelijk België dat voor 
een groot deel letterlijk en figuurlijk achter de IJzer ligt of zoals het kleurrijk in het West-Vlaams klinkt: 
‘Bachten de Kupe’. In oktober 1914 speelt de IJzer de hoofdrol bij het stoppen van de Duitse troepen in 
het Noorden van de Westhoek. In Vrij Vaderland gonst het van bedrijvigheid. Soldaten komen er vanuit 
de frontlinies af en toe verpozen. Ook streekbewoners, vluchtelingen, gewonden, hoge buitenlandse 
bezoekers verzamelen in ‘Vrij Vaderland’. Voor brouwerijen, wasserijen, badinrichtingen, opslagplaatsen, 
keukens, hospitalen en begraafplaatsen wordt in Bachten de Kupe een plek gezocht. . In Alveringem 
groeit de Frontbeweging. Hun eerste ‘Open Brief aan de koning’ verschijnt op 11 juli 1917 en vraagt 
aandacht voor het lot van de Vlaamse soldaat. De streek met Veurne, Houtem, Lo en De Panne is 
gedurende vier jaar tijdelijk een belangrijke plaats in het land.
Vandaag herinneren monumenten, begraafplaatsen en musea aan de oorlogstijd. De route start 
(en eindigt) aan het onlangs geopende Belevingscentrum ‘Vrij Vaderland, Leven achter het front’ op 
de Grote Markt van Veurne. Volgende belangrijke sites komen aan bod langs het traject: Mout- en 
Brouw huis De Snoek in Fortem, het gedenkteken voor de Belgische Vierde Legerdivisie in Wulpen, 
één Commonwealth begraafplaats (Coxyde Military Cemetery) en vijf van de negen Belgische 
begraafplaatsen in de regio.
De Westtoer … een reis naar 1914-1918. Originele tekst uit de brochure.

Zondag 19 juli om 9.00 samenkomst in Veurne, volgens de uitnodiging. Dat is vroeg opstaan, dus 
waarom niet er een kort weekendje van maken. Dat hebben veel TEDG’ers gedacht, de B&B’s in de 
omtrek deden gouden zaken. Sommige logeerden in “Allo, allo”, kwestie van in de sfeer te blijven. Met 
6 kozen we voor Talbot House in Poperinge. We zijn er via de N wegen Lokeren, Gent, Deinze en Tielt 
(middagstop) probleemloos en rustig rijdend toegekomen.
Poperinge lag tijdens de Eerste Wereldoorlog een paar kilometers achter het krijgrumoer van de Ieperse 
frontstreek. Aalmoezenier Philip Clauton opende er een soldatenhuis, een “Every Man’s Club” waar alle 
soldaten welkom waren, zonder onderscheid van rang. Voor honderdduizenden groeide dit Talbot 
House uit tot “a home from home”, waar ze een beetje menselijkheid, rust en vrede vonden.
Vandaag is Talbot House nog steeds open voor iedereen. We werden verwelkomd door een Engelse 
familie en de koffie of thee met zelfgemaakte scones en cake stonden al te lonken. In de mooie Engelse 
tuin staat het museum en een badhuis. Louise vertelde dat voor het badhuis aan de Belgische aannemer 
de Engelse maten waren doorgegeven en hij dacht dat het cm waren, wat voor het bouwen een aardig 
verschil maakt. Onze kamers waren op de tweede verdieping. De derde en hoogste verdieping was de 
kapel, ruimtelijk gezien sliepen we dus een beetje onder het altaar. De kamers waren niet luxueus, de 
parketvloeren kraakten, maar de charme, de eenvoud en de authenticiteit zal ons nog jaren bijblijven. 
Of is het The Old Fiddler Irish Pub waar we zaterdagavond gingen eten?
Zondag vroeg opgestaan en richting Veurne. Om 9 uur werden we opgewacht op de Grote Markt 
door Dave en Daniel. In brasserie Excelsior wachtte ons een lekker, uitgebreid ontbijt, maar Excelsior 
opende pas om 09.30 uur! Niet genoeg gedekt voor een aantal onverwachte TEDG’ers die toch zonder 
ingeschreven te zijn kwamen opdagen. Natuurlijk waren er ook roadboeken te kort, maar gelukkig 
volgden we een bewegwijzerde voor auto gemaakte route. Hier en daar een instinker, gewoon omdat 
in de tekst links staat maar de pijl naar rechts wijst, en ook wel een paar keer andersom. Of soms de 
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plaatsbenaming Applemarkt voor Appelmarkt  en Houtmark voor Houtmarkt  staat. 

Voor het vertrek begon het niet te regenen maar te gieten, dus de cabrio’s die nog niet hadden dicht gelegd, 
maar onder de clubparaplu’s stonden, werden snel toegelegd.
 Alveringem: Mout- en Brouwhuis De Snoek, museumherberg met houten volksspelen, ons bekend omdat we 
daar al wel eens geweest waren en er zelfs de bekende houten spelen; die tijdens de WE steevast meegesleurd 
worden; hebben gekocht.
Aangezien we een B&B hadden, dus met Breakfast en in Excelsior ook nog eens, hadden we eentje als Picknick 
meegnomen, die werd verorberd op een rustige, weliswaar niet romantische plaats in de zon, zodat vanaf hier 
ook de daken eraf gingen. We hebben nu ook kennis gemaakt met de Belgische gesneuvelden uit WO I. In 
de Panne een drukke van jewelste, Plopsaland en hier ging het voor menigeen goed fout, terugrijden bij een 
vergissing was geen optie.
De streek, staat ook bekend op haar klaprozen, hier en daar waren er al te bespeuren.
Bij de terugkomst in Veurne, was de rommelmarkt nu wel droog en toegankelijk, hierdoor nog een omleiding 
geïmproviseerd om op de markt te komen. De Belleman verwelkomde ons en een voorstelling van Oekraïense 
dansers en danseressen viel ons te beurt. We werden ook nog prompt uitgenodigd voor een optreden later op 
de avond. Maar met een redelijke terugweg voor de boeg hebben we daar niet op gewacht.

Dave en Daniel hebben we niet meer gezien. Wij hadden hen zeker willen bedanken voor de organisatie en de 
prachtige dag. Voor herhaling vatbaar in deze streek.
Elly
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Ladiesrit / 2

Op 5 juli 2015 werd de tweede ladiesrit georganiseerd door Linda; Ze heeft er weeral een 
prachtige rit van gemaakt!

Een opwarmertje vooraleer we konden vertrokken!
* start locatie ; Leeuw van Vlaanderen in Zandvliet.
* stralende zon
* 16 blinkende oldtimers gevuld met “ladies”
* parkingmeester : Robert Hij glunderde toen hij alle wagens zal blinken op de parking.

De rit startte met een weelderig ontbijt, a volonté pistolets, croissants en sandwiches. De dames 
wisselende de laatste nieuwtjes en roddeltjes uit over hun kids en familie. Ondertussen zorgden Danny, 
Jean-Pierre en Robert ervoor dat de rallyplaten aan alle wagen bevestigd werden, wat een luxe!
Linda had een prachtige rit uitgestippeld langsheen pittoreske Vlaamse en Zuid Hollandse wegen. 
En zoals het de gewoonte is tijdens de ritten konden plaspauzes ingericht worden naar keuze (waar, 
wanneer en hoeveel )
De ladies hadden natuurlijk geen problemen met het volgen van het roadbook. Dit was duidelijk, 
eenvoudig en op maat van de ladies!
Na een uurtje bollen in aangenaam gezelschap, prachtige beelden en genieten van het zonnige weer 
was er onze eerste stop! Een champagne stop wel te verstaan.
Ook hier weeral een gezellige ontspannende en grappige vrouwenklets.
Nadat we een 90 tal minuten de wegen van onze Noorderburen onveilig hadden gemaakt was er 
picnic time. De mobilhome van Dany en Gerda fungeerde als een rijdend traiteur. Er was een super 
lekker buffet voorzien : veel te veel maar oh zo lekker! Ja ja de ladies werden verwend door Linda! (met 
assistentie van enkele “venten”)
Na enkele km toeren zijn we natuurlijk een ijsje gaan eten in Yrseke, sommige onder ons aten er zelfs 
oesters.....
Nadat de ladies de ganse streek verkend hadden toeren we terug naar Zandvliet. Hier waren 
ondertussen al enkele mannen toegekomen : misten ze hun vrouwen of waren ze bezorgd om hun 
bolides?
De avond werd afgesloten met een lekkere maaltijd en gezellige babbels!
De organisatrice van deze tweede ladiesrit verdient een mega groot applaus.... We kijken al uit naar de 
derde rit.....

THE LADIES
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Voor de 5 ‘e maal starte  het weekend chateau bleu @TEDG  op 7 augustus 
Rond 19 u was iedereen aangekomen  , en kon het W.E starten  met het aperitiefje en de toostjes   
Het 3 gangen menu was weer fijn samengesteld door Kevin zoon des huizes  

Na het diner moesten de dames naar een mistereus voorwerp zoeken  in een rood zakje dat begon met 
de letter  P 
Er werd gevoeld getast , en gedacht «  het is niet wat we denken  «  maar toch werd het gevonden door 
Nadia en bleek het een gewoon peperpotje te zijn   
Na de verdiende nachtrust het ontbijt opgediend door Marcelle vertrokken we voor de 1 ‘e rit 
Bij de 1 ‘e stop met toostjes en drank werd weer ijverig gezocht naar een fruitsoort , 
Maar bij de volgende stop  aan café des sport waar  we ons tegoed deden aan een lekker drankje  , Was 
weer een addertje in het gras op te lossen  
  De mist was intussen opgetrokken , en we konden genieten van de 1 ‘e zonnestralen 
Op het terras van een  italiaans rest konden kiezen tussen gegratineerde ham of scampi met  
huisgemaakte pasta 
Maar ook hier konden we niet blijven en moesten we weer met onze mobielen via Durbuy , Hamoir en de 
kronkels ,bochten op en neer weer naar chateau bleu 
Vrijblijvend kon men het Imperia museum bezoeken  op 5 min rijden , en was zeker de moeite waard  
Na het aperitief , het diner en het ontbijt op zondag stonden de oldtimers weer te ronken voor de 2 ‘e rit 
Op 20 min rijden  mochten we parkeren op  het privé domein van Chateau de Neuville  een 15 eeuws 
waterkasteel 
Daarna reden we naar chateau de Modave , waar iedereen een privé  gids kreeg  met uitleg over de 
geschiedenis van het prachtige domein 
De volgend stop was in de middel van de Condroz waar we weer bediend werden met een soepje van 
komkommer met  munt en een gaspatio van tomaat en paprika 
Genietend van de rust en de stilte tussen graan en bietenvelden  moesten we weer starten voor het 
laatste stukje  die ons terug  naar chateau bleu bracht 
Daar wachtte ons een lekkere huisgemaakte sangria ,en daarna mochten we aanschuiven , voor de 
balletjes in tomatensaus en frietjes 
    De daalnemers waren allen in stemming , prachtige afwisselend kleine en grote  wegen ,  kronkelend 
of stijgend  of  dalend  , het eten en de stops waren subliem en  Ik denk dat we  allen  een ontzettende 
leuke tijd samen  hebben gehad ,  Norbert 
   

 
Mme. Huyghebaert

Château Bleu
rue Rys de Mosbeux 52
4870 Trooz
tel 04/351.74.57.
fax 04/351.73.43.
www.chateau-bleu.be

Weekend Chateau Bleu
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Verslag vergadering evenementen
Aanwezigen :
Steven Adriaans, Walter Leysen, Robert en Linda Van Boven, Danny en Gerda Van Campen, Ronny 
Verschueren, Albert Jaaman, Erik Ronne, Eric de Wever, Erik Kinat, Kamiel Van Hemelrijck , Benny De 
Mesmaker, Ron Nieuwenhuijs, Paul Everaert, Peter Verbrugge, Carl Torös, Tony Van Baelen, Steven Meeussen, 
David Smit, Pascal Quirijnen , Min Gijselings, Luc Faes

Organisatie evenementen:
Huidige spelregels ivm organiseren van evenementen aanpassen aan de noden van de organisatoren.

Iedereen is unaniem akkoord met taakverdeling van de verschillende betrokkenen 

Organisator: 
- Maakt ontwerp van route, stopplaatsen, welke auto’s toegelaten zijn, of andere club uitgenodigd   
 wordt en dergelijke 
- Maakt budget (= kostprijs + 10 % voor onvoorziene omstandigheden) 
- Beide vorige punten worden ter goedkeuring besproken met evenementen coördinator (=EC)
- Na goedkeuring EC maakt organisator een uitnodiging voor boekje, website en maakt deze zelf over   
 aan de betreffende verantwoordelijken voor publicatie
- Ontwerp rallyborden worden gemaakt door organisator die tijdig overmaakt aan bestuur voor   
 printing 
- Zorgt ervoor dat voor vertrek/begin elke deelnemer een vrijwaringsclausule ondertekend heeft (best  
 1 pagina met tekst en 1 pagina met lijst der deelnemers+ handtekening)
- Maakt excelsheet met alle inschrijvingen
- Binnen de maand na het evenement wordt de volledige transparante afrekening van het evenement   
 overgemaakt aan de EC ongeacht of de betaling via de clubrekening of derden rekening gebeurde 

Evenementencoördinator 
- Geeft altijd bijstand en hulp aan de organisator zonder zelf de organisatie over te nemen.
- Geeft goedkeuring aan evenement, pas na goedkeuring mag uitnodiging gemaakt en verspreid   
 worden.
- Volgt mee op dat de deadlines gehaald worden.
- Is verantwoordelijk voor de tripy en regelt het gebruik met de organisators.
- Maakt afrekening over aan bestuur voor finalisatie van het evenement.

Bestuur 
- Zorgt voor juridische en verzekeringstechnische afdekking.
- Is verantwoordelijk voor financiële afwikkeling onder voorwaarde dat de organisator de goedkeuring  
 heeft van EC en de instructies van EC of bestuur volgt 
- In navolging van punt 2 zorgt bestuur indien nodig voor voorschotten voor een bepaald evenement.
- Zorgt voor de rallyborden mits deze tijdig worden aangevraagd 
- Controleert de inkomende betalingen en informeert organisator via excellijst (laatste controle   
 bankrekening 1 week voor event) indien de betalingen via de clubrekening lopen. Later kan dit   
 mogelijks via  clubsite gaan.

Tripy
Tripy : een handig tool om mooie roadbook te maken.
Tripy = GPS systeem met roadbook (Video’s zijn te zien op Youtube)
Moeilijk om het gebruik ervan louter theoretisch uit te leggen.
Best werken met  Google maps + software Tripy
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Rit rijden en registreren, dan in software roadbook
Google maps (tyre) overzetten op de software van Tripy = eenvoudige handeling
Walter Leysen wil bij vragen altijd hulp bieden aangaande gebruik

Boekje 100
Steven wil de kar trekken, maar moet hulp hebben van de organisatoren.
Boekje 100 is voor ¾ gereed. Voor 20 september moet dit klaar zijn om naar de drukker te kunnen doen. Wordt 
nu gemaakt in “Publisher”.

Jubileumboek:
Lay-out is opgesteld. Moet klaar zijn tegen januari 2016.
Indien op praatavond van oktober geen medewerking van leden en organisatoren: dan geen jubileumboek.
Steven gaat vragenlijst sturen naar de organisatoren om zo een jubileumboekje te kunnen samenstellen. Alle 
aanwezige organisatoren hebben beloofd op deze vragenlijst te antwoorden.

Jubileumjaar:
Aan de organisatoren wordt gevraagd om met ideeën naar voor te komen
Iets speciaals buiten de klassieke evenementen? Of iets speciaals met de Drivers Dinner of ander klassiek 
evenement?
Dit item volgende praatavond nogeens aan bot laten komen.

Beurs Antwerpen
Extra ruimte voor onze stand, verder uitwerken olv Eric De Wever, werkgroep wordt opgericht.
Werkgroep: Eric De Wever, Tony Van Baelen, Danny en Gerda Van Campen, Steven Adriaans, Steven Meeussen , 
Carl Torös, Robert en Linda Van Boven, Erik Kinat, Erik Ronne, Peter Verbrugge, Min Gijselings, Pascal Quirynen 

SPELREGELS VANAF 2016

Inschrijving :
- inschrijven = betalen
- bij voorkeur via de website van de club of eventueel via mailadres van organisator
- afsluitdatum is de verantwoordelijkheid van de organisator
- Toelaten van deelnemers na afsluitdatum is verantwoordelijkheid van organisator
- Steven gaat een tool ontwikkelen op de website zodat organisatoren/bestuur daar alles kunnen   
 invullen en opvolgen
Prijs evenement :
- Te bepalen door organisator en in overleg met EC (zie taken)
- Niet leden betalen altijd meer 
- Niet leden zijn : anderen dan diegenen die met het lid onder een dak wonen
 Vb : kinderen krijgen ledenprijs zolang ze thuis wonen 
Betaling :
- via bankrekening club of via eigen rekening van organisator
- De organisator die toch deelnemers na de afsluitingsdatum toelaat is zelf verantwoordelijk voor de   
 inning.
- Deelnemers die ingeschreven hebben en niet afmelden betalen toch inschrijvingsgeld, ook al dagen ze  
 niet op. Bij gewettigde afwezigheid worden enkel bepaalde kosten doorgerekend in overleg tussen   
 organisator en EC
Kosten :
- Organisator betaalt ook inschrijvingsgeld
- Geen aanrekening van km vergoeding of dergelijke om route uit te zetten 
- Indien nodig kan organisator na goedkeuring EC een voorschot krijgen
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(voorlopige) Agenda 2015 - 2016
Oktober 2015
   - 6 oktober Praatavond
   - 10 oktober Peter’s nachtrit

november 2015
   - 3 november praatavond 
   

DECEMBER 2015
   - 1 december praatavond
   - 20 december Kerststallentocht -> Min

januari 2016
   - 5 januari praatavond / nieuwjaarsreceptie

februari 2016
    - 2 februari  praatavond + alv
   driversdinner

maart 2016
    - 1 maart  praatavond
    - 4 - 6 maart Oldtimersalon antwerpen
    - 28 maart paasmaandagrit

april 2016
    - 5 april  praatavond 

mei 2016
   - 3 mei  praatavond
   vikingentocht
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(voorlopige) Agenda 2015 - 2016
juni 2016
   - 7 juni  praatavond
   BBQ
   hollandtoer
   

juli 2016
   - 5 juli  praatavond

   ladiesrit

augustus 2016
   - 2 augustus praatavond

   zomerrit

september 2016
   - 6 september praatavond

   teambuilding

oktober 2016
   - 4 oktober praatavond

   nachtrit

november 2016
   - 1 november praatavond

december 2016
   - 6 december praatavond
   kerststallentocht
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Verslag van de praatavonden van 7/7, 11/8 en 1/9/2015
Voorbije gebeurtenissen:

- BBQ in Wuustwezel : groot succes: Dave + team hebben dat uitstekend gedaan.
- Coppa classic : eveneens een succes, veel mooie auto’s, volgend jaar clubuitstapje? (info 

David)
- Holland toer/Waalwijk: ook gezellige uitstap. Het inschrijvingsgeld wordt voor de helft 

terugbetaald wegens GEEN catering.
- 2de Ladiesrit : succes, 18 auto’s, alleen het weer niet : “uitgeregende ladies”
- 19/7 Zomerrit Veurne: Zeer gezellige rit, schitterend weer, uitstekend ontbijt
- 22/8 : 16 auto’s voor de trouwerij van Steven’s nichtje, mooi ritje, leuke dag
- 25 en 26/7 Classic Boulevard in Brasschaat : steeds veel belangstelling
- Weekend Chateau Bleu: zeer gezellig, mooie ritten en uiterst gezellige sfeer
- 30/8:Teambuilding: mooie rit, niet stresserend, leuke proeven, fijne dag
- Schaffen: slecht weer, vooral zaterdag, toch leuk evenement

Eerstvolgende activiteiten:
- 6/9 : taxandriarit olv Toine Daamen
- 1ste weekend van september: Beaulieu, hopen op goed weer
- 8/9 : organisatorenmeeting (info Pascal)
- 13/9 : concours d’élégance , kasteel Belvédère, in Wijnegem, 10€ inkom
- Stelvio gaat vr TEDG niet door in 2015, maar wel in het voorjaar 2016 (Ron)
- 19&20/9 : Expo Halle Waasland
- Laatste zondag van september: Cars en Coffee in Kapellen: graag clubdelegatie: info 

Peter Verbrugge
- 20/9: Boerenmarkt in Loenhout: info Peter Verbrugge: graag 10 à 15 autos 

voor iedere deelnemer met oldtimer: spek en eieren
- 10/10 :Peter’s Nachtrit : info Peter Verbrugge
- 6/7/8 nov: Brussels Interclassic (in navolging van Maastricht), vrij succesvol
- 5 of 12 juni 2016 : BBQ , op zoek naar grotere locatie (vooral bij slecht weer)
- 8 mei 2016 : 25 jaar Vikingentocht: allereerste rit hermaken en rijden

Allerlei:
- Er zijn TEDG vlaggetjes te koop à 2,50 per stuk (info Min)
- Uitleg Tripy: Walter Leysen geeft uitleg tijdens organisatorenmeeting
- Challenge: Spelregels en puntensysteem worden in Drivers News uitgelegd.
- Eddy Deno gaat dit jaar wel naar Stelvio: geïnteresseerden hem contacteren
- Aankoop paraplu’s en aanverwanten: nog in onderhandeling
- Inschrijvingen en betalingen: lidnummer, rit en aantal personen vermelden
- Ons lidnummer bij BFOV blijft 183, maar zij, die wensen, dienen zich zelf te registreren 

op de site van BFOV via “portaal”
- Website: graag zelf foto en auto bijvoegen
- 100ste boekje : iets speciaals! Graag medewerking : graag anekdotes van vroeger, info 

aan Pascal doorgeven aub
- Paul heeft ontslag gegeven als redacteur: wie wil zijn functie overnemen?? We 

bedanken Paul voor zijn inzet en mooie resultaten van de boekjes!!!
- 2016: tedg 25 jaar = jubileumjaar : een reeks van activiteiten zal zich aandienen: ideeën 

zijn welkom. Graag mail of telefoon naar Peter Verbrugge 
25 jaar Drivers News zal gedigitaliseerd worden en zal beschikbaar zijn
Een Jubileumboek zal worden gemaakt met de geschiedenis van TEDG (beelden, 
verslagen, anekdotes) : alle info welkom 
Wie heeft er nog foto’s van vroeger? Archief van Jan is vernietigd.

- Onze stand in de oldtimersbeurs zal een grondige metamorfose ondergaan.
Werkgroep voor beurs wordt opgestart.

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

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

Aankondigingen
Zoals reeds aangekondigd in de vorige 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.



Toelating  Belgie - Belgique
gesloten verpakking PB
2520 Ranst  2520 Ranst
8/4925   8/4925
P003327


