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Woordje van de voorzit t er  (door Eric de Backker).

Als ik nu, terwijl ik dit schrijf even buiten kijk, dan is alles wit, het heeft al enkele dagen flink gevrozen. Een 
paar hardnekkige bladeren hangen nog aan de bomen maar die zullen er snel genoeg ook nog afvallen.

Leuk, dan kan ik dit weekend voor de laatste keer de bladblazer nog eens boven halen en mijn tennis 
ellebogen bestendigen.

De Sint is reeds gepasseerd en met zijn allen zitten we nu uit te kijken naar de feestdagen. Leuk om met 
de familie nog eens samen te komen, voor een hapje, een drankje, wat geschenkjes onder de kerstboom 
al dan niet (liefst niet) met Kerstmuziek.

Het zal weer vlug januari zijn, terug een nieuw jaar waarin ons weer allerlei, leuke en minder leuke dingen 
te wachten staan.

Wat de club betreft, was 2022 een overgangsjaar. Na de passiviteit gedurende twee jaar, waarin zowat 
niets mocht of mogelijk was tgv Corona, hebben we nu toch allemaal het gevoel dat dit nu definitief 
achter ons ligt.

De aktiviteitenkalender voor volgend jaar is alweer goed gevuld en ziet er veelbelovend uit.

2023 moet en zal een goed jaar worden en hier zullen we alles aan doen.

Eind november hebben we een tevredenheidsenquête gehouden onder de leden en de gegevens zijn zo 
goed als helemaal verwerkt.

Dank je wel voor het invullen!

Wat ik al even kan meegeven is dat we 29 formulieren hebben terug gekregenen, dit is zowat 60% van de 
leden die regelmatig aanwezig zijn. Het doet deugd te zien dat het jullie ook aanbelangt.

Inhoudelijk merken we dat de antwoorden en suggesties meestal positief en opbouwend zijn. Natuurlijk 
is er ook kritiek en zijn er verschillende meningen maar dat lijkt me maar logisch ook.

Verder in de Drivers News lees je hier meer over.

Dan rest er ons niets meer dan iedereen een aangename Kerst en het allerbestevoor 2023 te wensen.

Prettig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

Oftewel Bère goe fieste!

Lief, Min, Rob, Peter, Pascal en ik

Cont r ibut ie 2023
Om onze club draaiende te houden vragen wij u om uw lidmaatschap voor 2023 te storten op de 
clubrekening BE17 7370 2965 0721, met vermelding van uw lidnummer en uw naam. Het bedrag voor 
2023 is niet verhoogd en bedraagt nog steeds 45 euro, zoals overeengekomen in de vorige ALV.

Hartelijk dank voor uw medewerking
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De Halloweenr it  (door Danny van Campen)

Rond zes uur arriveren we aan radio Valencia voor de start van de Halloweenrit. Velen zijn passend 
verkleed. Eric en Lo zien er schitterend uit. Hij een griezelige bruine pater, zij een al even grellige pastoor 
vergezeld van een baby, het evenbeeld van pa en ma.

Aangezien Robert ?s nachts door de bomen het bos niet meer zo goed ziet, kruipen we met z?n vieren in 
één auto. Da?s niet alleen plezant maar ook nuttig. 8 ogen zien meer dan vier. We hebben nu een 
chauffeur, 2 navigators, 1 tripmaster-lezer en vier speurneuzen om bordjes te vinden. Dit is de theorie. In 
de praktijk blijkt dat 1 speurneus buiten brievenbussen, lichte bomen, electriciteitskassen enz. niks 
bruikbaars vindt. En als het te plezant wordt in de auto ga je de mist in met de navigatie en geraak je 
hopeloos de weg kwijt. Gelukkig rijden Eric en Lo voor ons die, ondanks hun ziekelijk uiterlijk, wel bij de 
les blijven.

Zo komen we uiteindelijk toch veilig op de tussenpost. (Ronny, hoeveel moet je gedronken hebben 
vooraleer je ?bewegende stenen? ziet)?

Na een drankje terug op weg. Stiekem laten we Eric terug de kop nemen (kan van pas komen). Maar 
zonder verdere hindernissen komen we terug aan bij radio Valencia voor het traditionele bord soep met 
balletjes.

Benieuwd hoe deze rit er volgend jaar uitziet bij daglicht.

 Sint  Nik laas
Een jaarlijkse speciale gebeurtenis!. Sint Niklaas is weer aangekomen in ons clubhuis. Hij heeft de afslag 
naar het clubhuis zowaar weer kunnen vinden en ook het donkere weggetje heeft hem kennelijk geen 
moeite opgeleverd! Iedereen die is gekomen is ook weer weggegaan, dus  niemand meegenomen voor 
een langer verblijf in Spanje! Tot volgend jaar dan maar weer........ 
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Woordje van de redact ie (door Rob Brouwer).

Het is alweer het einde van het jaar 2022. Een roerig jaar mag je wel zeggen, met de ene crisis na de 
andere en de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Wij dachten dat er nooit meer een oorlog zou komen in 
de stijl van de Tweede Wereldoorlog. Nu  hebben de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog al sinds 
mijn jeugd mijn speciale belangstelling. Dat komt door mijn vader die in het Nederlandse leger en in het 
Amsterdamse verzet heeft gezeten en door mijn 8 jaar oudere broer die net zoals ik zeer geïnteresseerd 
was in wat er zich allemaal heeft afgespeeld tijdens deze periode. 

Ik bezit een grote hoeveelheid boeken en films/documentaires over de Tweede Wereldoorlog waar ik mijn 
kennis uit heb opgedaan. Plus de grote hoeveelheid informatie die op het internet beschikbaar is. Uit de 
enorme hoeveelheid informatie heb ik een aantal speciale gebeurtenissen uitgekozen en daar korte en 
bondige verhalen over samengesteld. Nogmaals, met behulp van beschikbare informatie en met een 
kritische blik. Geboren in 1947 was ik er immers niet bij.

Voor de liefhebbers die nog wat tijd over hebben, mijn verhalen staan op mijn website www.warstories.nl 
en er zullen in de toekost nog verhalen bijkomen.

Het initiatief van mijnheer Putin heeft er toe geleid dat wij in een tijdperk zijn aangekomen dat 
voedselbanken in rijke landen van de Europese Gemeenschap een belangrijke rol zijn gaan spelen. Veel 
mensen die niet meer van hun loon rond  kunnen komen en niet genoeg geld hebben om eten te kopen 
en het huis te verwarmen. Op hetzelfde moment worden er in de Europese Gemeenschap bakken met 
geld overboord gegooid aan de meest onbenullige zaken. Ik hoef ze waarschijnlijk niet te noemen, lees de 
krant en je bent er zo achter.

Goed de TEDG clubleden zullen dit probleem niet direct hebben. De klassiekertjes zijn toch een luxe 
artikel en ik neem aan dat er nog wat geld over is om de dure 98 benzine te kopen en mee te doen aan 
de diverse ritten. 

Kerstmis is waarschijnlijk al voorbij als het blad wordt ontvangen. Ik hoop dat het mooie dagen zijn 
geweest. Een veel beter 2023 toegewenst met veel TEDG plezier. 
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MILLERS PRODUCTEN MET KORTING

Hieronder nog wat details wat betreft de kortingscode :

- De 15 % korting is alleen geldig in de webwinkel vanwww.millersoils.nl.
- De code kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties.
- Guerilla Exhaust systems is een product categorie wat is uitgesloten van deze korting.
- De gegeven korting is alleen geldig op onze producten en niet van toepassing op de 

verzendkosten.
- Te gebruiken kortingscode in de webwinkel : millersenglish
- Op deze code zit geen  vervaldatum en kan onbeperkt gebruikt worden door een ieder van uw      

vereniging/club.

http://www.millersoils.nl
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Result at en bet ref fende de t evredenheidsenquêt e 2022
We kunnen stellen dat de respons op de enquête goed was. Als we zien dat er gemiddeld een 35 leden 
aanwezig zijn op de praatavonden en er 29 formulieren worden terug bezorgd, is dat ok.

1. De eerste vraag als opwarmertje: hier zien we dat vooral leden met meer ancieniteit hebben ingevuld          
18>10jaar.

2. 60% is lid van meerdere clubs.

3. 15 leden zijn op meer dan 11 activiteiten aanwezig, 12 leden < 10 activiteiten, 1 persoon nooit.

4. 1 Persoon rijdt alle ritten mee, 20 personen 1 tot 3 ritten, 6 personen 4 tot 6 ritten, 2 personen géén.

5. 9 Personen komen altijd naar de drivers dinner, 11 soms, 6 nooit, 3 niet ingevuld.

Enkele antwoorden: een gezellige locatie is een must in de winter, iemand overweegt mee te doen. Bij enkelen past 
het niet in de agenda, iemand wil het kwaliteits en stijlvol zonder frivoliteiten zoals de boot.

6. Wat de BBQbetreft: 8 pers komen altijd, 12 soms en 7 nooit. 2 personen zijn een helpende hand, dus geen rit.

Enkele kunnen niet tgv andere veplichtingen, bij iemand valt het in het jaarlijks verlof. 1 persoon komt niet meer, 
vindt de bbq geen bbq meer.

7. De beurs: 8 personen zijn medewerker, 13 komen bijna altijd, 5 soms en 3 nooit.

Bij enkelen past het niet in de agenda of ze hebben andere verplichtingen.

2 Personen vinden de pub verouderd en willen een nieuw decor, een eyecatcher.

Iemand wil minder poespas en meer auto's.

Iemand is uitgekeken op de beurs, weinig interessant, weinig onderdelen, vooral dure auto's.

8. De ritten: 11 personen vinden de ritten prima zoals ze zijn, ze rijden graag bolletje pijl en Duitse vlag.

7 Personen vinden dat er gerust wat meer cultuur, bezienswaardigheden in de ritten aan bod mag komen.

11 Personen rijden ook met andere clubs, 6 personen vinden dat we de ritten moeten opentrekken naar andere 
clubs. (Engelse) en 5 vinden dat de ritten op oldtimerweb moeten komen.

4 Personen vinden de ritten te lang en 3 personen willen meer practische proeven.1 Persoon wil een rit organiseren 
met hulp als hij op pensioen is.

In de commentaren valt op dat er nood is aan wat cultuur. Ook hoeft er niet altijd eten te zijn: de keuze laten met of 
zonder eten, maakt de ritten minder duur.

Iemand suggereert: Kunnen we niet eens een cars en coffee voor onze leden organiseren.

De ideale rit vertrekt max 20km van mijn deur en is max 100km lang zegt iemand.

Duitse vlag vindt een ander ideaal, blijf je als groep samen.

9. Sommigen gaan altijd (15) en 8 personen gaan soms naar de praatavond. De meesten voor een babbel met 
vrienden en ook een spreker wordt erg geapreccieerd (12). 8 personen vinden de tafelschikking ok, 1 persoon niet. 
Iemand vindt dat het eerste drankje gratis moet zijn.

10. 25 Personen betalen het lidgeld met plezier, 2 vinden het teveel. En twee hebben niet geantwoord. 1 persoon 
twijfelt om te betalen.

Wel tweemaal de opmerking dat betalen tijdens de corona beetje overbodig was.

11. De clubkledij is voor 6 personen overbodig. 16 vinden het wel leuk en 3 als ze ook mooi is. 12 personen willen 
een opnaaiembleem.

Een opmerking,:we zijn de Chiro niet, een polo in wit, blauw of rood met clubembleem is een suggestie.

Iemand anders stelt een hemd met korte mouwen voor, een andere een pet met embleem en iemand een 
zomer-winterjas.
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12. Wat deze rubriek betreft, zien we dat 12 leden niet geantwoord hebben, dat zijn anciens. 10 leden voelden zich 
snel opgenomen.

3 personen hadden het wat lastiger.

Iemand merkte op dat er meer jong bloed nodig is, een ander vond dat we nieuwe leden beter moeten opvangen. 
Iemand suggereerde om naamplaatjes te dragen zodat nieuwe leden weten wie is wie.

13. De communicatie: deze doen we op verschillende manieren: de praatavond; onze website, onze nieuwsbrief via 
de drivers news en facebook.

A. Wat de website betreft, 10 personen zijn zeer tevreden, 12 matig tevreden, 3 niet tevreden en 3 hebben niets 
ingevuld.

Iemand vond de vroegere website overzichtelijker: de leden en hun auto staan niet alfabetisch.

Een ander vindt de website door alle problemen niet nuttig, maar als de problemen opgelost zijn een must.

Combinatie met FB niet nodig.

Meer artikelen graag. Ook artikels van merk A interesseren eigenaars van merk B.

Iemand geraakt er blijkbaar maar niet op en mailen via info zou niet werken.

Iemand merkt op dat je vroeger kon zien wie ingeschreven had en nu schrijft hijzelf soms twee keer in.

Iemand wil er ook gemakkelijk zelf foto's op kunnen zetten

B. De Nieuwsbrief vinden 19 personen zeer nuttig, 9 zijn matig tevreden.

Iemand merkt op dat hij niet steeds op de 15de komt, iemand wil hem twee keer per maand en een ander 
meermaals.

C. Drivers News, 18 personenen zijn zeer tevreden, 8 matig tevreden en 1 persoon niet tevreden.

Omdat we een multimerkenclub zijn zouden er toch meer artikels mogelijk moeten zijn.

Het moeten niet altijd zelf geschreven artikels zijn.

Ook graag artikels over limousines en niet altijd over sportwagens.

Enkelen vinden het drukwerk overbodig, je zou het online boekje rechtstreeks op de website kunnen plaatsen, een 
ander zou het digitaal met de nieuwsbrief versturen.

Graag meer foto's en verslagen van ritten en vergaderingen.

Iemand zegt: Ik ken de redacteur niet, misschien moet die op de praatavond eens van zich laten horen en meer 
mensen aanspreken voor artikels.

Een suggestie voor een nieuwe Rubriek: "Nieuw achter het stuur" en " vertouwd achter het stuur" hier wordt een lid 
geinterviewd betreffend zijn auto.

In ?nieuw? zijn dit de nieuwe leden en in ?vertrouwd? de anciens. Dmv enkele standaardvragen hebben we een leuk 
artikel aangevuld met enkele foto's.

Vb: Welke wagen en waarom?Bijzonderheden, annekdotes, lievelingswagen? Reizen? En als afsluiter: Wie zou je 
volgende keer in deze rubriek willen zien en waarom?

Op deze wijze hebben we voor langere tijd artikels en stellen de leden zich aan elkaar voor.

D. Facebook: lijkt voor velen niet nuttig: 11 personen en 12 hebben het niet ingevuld. 6 personen vinden het wel 
nuttig.

Face book wordt ook weinig gebruikt, maar wordt wel regelmatig bekeken, als er iets op komt gemiddeld een 50tal 
keer.

Zo, dit zijn al de opmerkingen en suggesties.

Dank aan de invullers, Eric
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Glenco beyond borders
Eric de Wever en Jan Tollenaar zijn al een tijdje geleden aan hun (gedeeltelijke) wereldreis begonnnen. In 
de komende uitgaven van het Drivers News zullen wij uitvoerig aandacht besteden aan hun ervaringen. 
Nu deel 1 van hun reis.

Ant werpen 3 august us ver t rek

Oef! Ein-de-lijk! Alles, hopen we toch, is ingeladen in onze 
wagens. De assen liggen nu wat lager maar het zijn oersterke 
wagens dus het overgewicht gaat wel kunnen. Familie, 
kennissen en vrienden zijn verzameld bij Glenco Merksem. Bij 
een glaasje Champagne nemen we afscheid van iedereen. 
Moeilijk, maar we moeten doorbijten. Omstreeks 12 u starten 
we de wagens die met diep gebrom en bij wuivende handjes 
de poort uitrijden. Het avontuur is gestart. Merksem to Cape 
Town een 50.000 km . Hallucinant! Aangezien we beiden 
Europa snel door willen wordt er vaart gezet. Vaart betekent 
rond de 100km/h. Niet snel maar toch redelijk zuinig. We 
leggen 570 km af en tegen 21h00 zetten we ons op een 

zandweg tussen bos en wei. Eric steekt zij tent op, kwestie van 1 minuut. Die van mij duurt 15 minuten 
maar ik had er geen zin in wegens de duisternis. Bloedheet maar dat went wel. De slaap is er snel, de 
laatste dagen waren heftig.

Hongar ije 4 august us

Om 6h30 worden we beiden wakker en genieten van een welkome koffie in Eric?s koffiebar. We maken 
alles klaar maar dan ? . Eric rijdt door maar vergeet zijn instapstoeltje op te bergen. Het ding staat pal 
voor mijn auto en ? . juist ja. Eén poot scheef en wat werk aan 
de winkel. Dan denk je ?als het dat maar is? maar dan blijkt dat 
mijn ijskast het opgeeft. Eric?s ijskast wordt de 
tussenoplossing tot de mijne hersteld wordt in Turkije. We 
geraken desalniettemin in Oostenrijk verzeild met de nodige 
files. Van Oostenrijk dan naar Hongarije waar we prompt ons 
wegenvignet vergeten aan te kopen. Dit zal voor morgen 
worden. Met een lekker etentje en wat bescheiden biertjes 
ronden we de dag af. In de schaduw van een kerk slaan we 
ons kamp op. Even de blog nog en dan ? . oogjes toe en 
snaveltjes stil. Tot morgen vanuit Hongarije.

Roem enië 5 august us

We hadden gisteren een gemoedelijk plaatsje gevonden naast een kerkje. Eric slaapt blijkbaar graag in de 
boezem van zo?n klein dorpje. We moeten een beetje aan mekaar wennen, dus doen wij dat ook. Goed 
ingedommeld, rustige slaap totdat?  om 05h00 de pastoor het nodig vond om zijn kudde schaapjes 
wakker te maken. Met wat? Met zijn KLOKKEN!!!. Van een wekker gesproken zeg! Klaarwakker ben je dan. 
En warempel komt daarna het dorpje tot leven. Auto?s, mensen, stemmen?  Volgende keer toch maar 
terug in het veld. We maken ons klaar en rijden richting Szeged, even voor de Roemeense grens. Dat was 
zonder de GPS gerekend die ons alle kanten opstuurde. Eric dacht er te kunnen geraken zonder 
autostrade, dus zonder wegenvignet. De GPS dacht er anders over. Moeilijker werd het wanneer de 
standaard GPS van Eric?s Hilux zei dat het wèl kon. Uiteindelijk geraakten we er wel uit en verliep de rest 
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  zonder problemen. Eric merkte onlangs op dat op betonwegen zijn 
Toyota vooraan wat op en neer ging. Hem kennende en hoe hij is 
uitgerust heeft hij wellicht zo?n knopje ingebouwd om zijn vooras te laten 
wippen. Je kent dat wel zoals die Mexicaanse macho?s met hun 
stoefauto?s. Lui als we nog zijn en nog geen zin om te koken eten wij een 
redelijke (?) lunch. Beide borden werden slechts halfleeg gegeten. De 
snelweg richting Roemenië is rustig en maakt het rijden meer relaxed. 
We wisselen zo nu en dan van plaats zodat niemand steeds moet volgen. 
De grens met Roemenië is even aanschuiven maar al voorkruipend zijn 
we snel aan de beurt. Omstreeks 18h00 rijden we op Roemeens 
grondgebied. Nog even een wegenvignet waarbij we al vlug worden 
opgelicht voor 4 ? de man. Nu éénmaal Roemenië. Nog een uurtje rijden 
en dan een slaapplaatsje zoeken. Neen, niet naast de kerk maar tussen 

eindeloze velden.. Záááálig. Het is nu 20h45. We zitten te genieten in 
onze zeteltjes met een heerlijk glaasje(s) Bulgaarse wijn. Proost!

Roem enië 6 august us

Rustige slaapplaats in het veld, denk je dan. Toch beter dan de klokken van mijnheer pastoor, denk je 
dan. Niet dus! Bij het krieken van de dag worden we gewekt door een claxonstoot. Eéntje maar. Niets aan 
de hand. Enige tijd later hevig gebonk op onze auto?s. Ze doen maar, maar klaarwakker zijn we nu wel. We 
maken ons klaar voor vertrek. Bij Eric is dat in een handomdraai bij mij is dat toch wat langer. Vandaar 
dat hij 5 sterren heeft en ik ? . juist ja. De inhoud van de Landrover moet 
dringend gereorganiseerd worden. Dringend! Het is zaterdag vandaag en 
je ziet het op de snelweg. Geen vrachtwagens en weinig verkeer. Cruisen 
noemen we dat. Langs de weg zien we grote kuddes schapen gehoed door 
échte schaapherders. Nostalgisch mooi! De dag kabbelt verder en ook de 
kilometers tikken aan. Doel vandaag is de bekende Transfagaransan Pass. 
Een intense kronkelweg naar een hoogte van meer dan 2000 m. Alleen is 
het zaterdag, alle Roemenen op uitstap. Dus FILES naar de top. Maar zó 
mooi. Juist voor de top besluiten we de file uit te rijden en pannenkoeken 
te bakken. Super! Het wordt rustiger op de bergpas en we horen van een 
meertje juist voorbij de top. We verkassen maar het lukt niet. Geen plaats 
voor onze 4x4?s. Wat verder naar beneden kan wel en we installeren ons, 
zij aan zij, op een plateau dat via een klein off-road stukje van een tiental 
meters kan worden bereikt. Enige tijd later horen we een lange Jaguar 
verwoed naar ons toekomen. Zijn banden patineren het zand in de lucht. 
Een jonge, sympathieke gast stapt uit om naar onze wagens te kijken. Hij heeft zelf een Landrover 
Defender en dan wordt je al gauw lid van de familie. Eric haalt onze drone boven en laat hem onze locatie 
en omgeving filmen. Fantastische kijk vanaf de hoogte. Het weer betrekt een beetje. Het is een lange dag 
geweest, het deel van de Transfagaransan naar boven zit er op. Morgen naar beneden. Hopelijk zonder 
file. Bedankt allemaal om ons te volgen, de routine moet nog komen, het posten moet beter, de 
spelfouten mag uzelf verbeteren en van de rest trekken wij ons niets meer aan. Totaal afgelegd: 2.052 km

Bulgar i je 8 august us

Downhill Transfagaransan Pass. Ik rij eerst, Eric volgt op enkele tientallen meters. Een oude, ruimschoots 
versleten Landrover met overduidelijke Cameltrofee insignes dampt Eric voorbij en nestelt zich tussen 
ons beiden in. De vering is stuk, de 2 mannen wippen op en neer synchroon met de de beweging van de 
auto, zwarte rook walmt naar achter toe. De hele situatie, die zich buiten mijn zichtveld afspeelt doet Eric 
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het uitproesten van het lachen. Het duurt even voor we de Pass uitrijden en de constante 
draaibewegingen uit ons hoofd krijgen. We willen de Bulgaarse 
grens over ter hoogte van Ruse. De wegen zijn goed en daar 
waar we kunnen nemen we de secundaire wegen die ons door 
kleine pittoreske dorpjes leiden. In één ervan kopen we brood 
en nog wat andere dingen. Cash hebben we niet maar betalen 
doen we met de kaart. De sympathieke eigenares offreert ons 
gratis koffie die we dankbaar aannemen. Ze is jong, spreekt 
voortreffelijk Engels en we geraken gemakkelijk in gesprek op 
het terras van haar winkel. Nog even een wegenvignet, tanken 
en we kunnen weer. In de omgeving van Ruse gaan we de 
Bulgaarse grens over maar niet 
vooraleer we het Bulgaars 

Venetië hebben doorgereden. Een 20 minuten aanschuiven aan de grens, 
een babbeltje met een Fins koppel met een uitgeruste Landrover 
Defender en een warme lik in mijn gezicht van hun enthousiaste hond. 
We rijden door naar Velicotarnovo, waar Eric een goed restaurantje weet. 
Het is al laat maar met een goede fles wijn en lekker eten speelt het uur 
geen rol meer. Moe maar voldaan rijden we het stadje uit en plaatsen ons 
naast zonnebloemvelden. Nog even in het donker de drone een tochtje 
laten maken en dan ? .. zzzzzzzz. Afgelegde afstand 2.478 km.

Bulgar i je 8 august us

We rijden langs Burgas richting Turkije. Burgas heeft een strand van 20 
km en ligt aan de Zwarte Zee.. Het blijft echter moeilijk om de grote auto?s 
geparkeerd te krijgen. Na door de binnenstad en de kleinste 
winkelstraatjes te hebben gereden besluiten we de kust verder af te rijden 
om aan de blog te werken.De achterstand mag niet teveel oplopen maar het gemis aan internet gooit 
roet in het eten. Sozopol, een pittoresk, historisch plaatsje aan een boothaventje met terrasjes, leuke 
kleine straatjes,restaurantjes. We kuieren door de steegjes en merken prachtige houten huizen op. Eric 
ziet een wijnshop en dan is er geen houden aan. Met 5 flessen Bulgaarse wijn kan hij de verdere dag 
door. Het is middag, vinden een Armeens, romantisch restaurantje helemaal in het wit. Nu moeten jullie 
geen rare gedachten krijgen over dat romantisch. Het eten is lekker dus eten we ons buikje vol en de 

witte wijn gaat er ook vlot in. Met zicht op het water en de twee, broederlijk 
naast elkaar geparkeerde 4x4?s, nestelen we ons op een buitenterras voor 
ons laatste restaurant van de dag. Als pousse-?vin? tasten we in Eric?s 
voorraad en kraken een heerlijk wit wijntje. Onder een, door de maan, 
verlichte hemel maken we ons klaar voor een verdiende nachtrust. 
Slaapwel! Afgelegde afstand 2.756 km

Grens Bulgar i je - Turk ije 9 august us

Na een uiterst stille nacht vertrekken we opnieuw. Via een kleine omweg 
geraken we aan de kust van de Zwarte Zee. Een snelle duik in het water kan 
niet worden voorbijgegaan. Hop naar de Bulgaarse grens waar we ons 
aansluiten aan de rij wachtende auto?s. Deze bestaat uit 2 baanvakken en 
van ver zien we auto?s van het ene rijvak naar het andere rijden. Mensen 
lopen gehaast heen en weer tussen de auto?s. We begrijpen het niet direct. 
En dan wordt het ons duidelijk. Je moet je wagen achterlaten in de file, je 



papieren in orde brengen en dan snel terug om je wagen te verplaatsen zodat anderen door kunnen. 
Toch wat chaotisch. Paspoort, autodocumenten en verzekering passeert vlot voor mij, minder voor Eric 
wiens auto op Glenco staat. Ze moeten eigenlijk een verband tussen de auto en persoon zien. Geen 

statuten bij dus wat nu? Staat daar toch toevallig een man uit 
Oman met hetzelfde probleem. Bereidwillig vraagt hij of Eric een 
Carnet de Passage heeft waar de link is opgenomen. Dit is 
voldoende dus ik moet hem niet achterlaten in Bulgarije. Oef, 
legt dat maar eens uit aan Christel. Voor de ouders van Aysegul, 
willen we omrijden langs Edirne. Eric wil hier typisch Edirne 
snoepgoed kopen voor hen. Ook de moskee in het centrum gaan 
we bezoeken. Van Edirne naar Istanbul. We hebben nog geen 
tolvignet maar na navraag blijken we hier 15 dagen de tijd te 
hebben. We zoeken ons een slaapplaats. Via wat verlaten huizen 
nemen we een veldweg die ons tussen de zonnebloemen brengt. 
Stil is het. Tot morgen. Totale afgelegde afstand : 2.866 km

Turk ije/ Ist anboel 10  august us

De zonnebloemen hebben zich naar de zon gedraaid. Hun gele kopjes staan met duizenden naar ons 
gekeerd. Zó mooi. Eric stuurt de drone de lucht in en geeft het commando aan mij. Heb nog nooit een 
drone bestuurd maar het gaat heel vlot. Ik stuur hem hoog de lucht in en kijk via het scherm onze 
omgeving af, laat hem dalen, keren?  Superleuk. We verlaten onze slaapplaats en rijden de laatste 
kilometers richting Istanboel. Deze stad met zijn indrukwekkende Bosporus, een brede stroom die de 
scheiding maakt tussen Azië en Europa. Nu is Istanboel zo groot als België en een bevolking van 
15.000.000 inwoners. Dat betekend ook een hels verkeer waar de wet van de jungle heerst. You push or 
you will be pushed. Eric en ik houden ervan. Desondanks dat het soms op centimeters aankomt zien we 
heel zelden geblutste auto?s noch ongelukken. Groter probleem is het parkeren. Zo goed als onmogelijk, 
zeker met 2 grote bakken. De afspraak om een reportage te 
geven voor en plaatselijke krant in ruil voor parkeerplaatsen 
gaat niet door. We worden vriendelijk doorverwezen naar de 
parking van een nabijgelegen shoppingmall. We krijgen het 
klaar om de toestemming voor 2 plaatsen te krijgen van de 
bewakers. Op de vraag waar we overnachten moet Eric 
schoorvoetend toegeven dat dat in onze wagens gebeurt. Korte 
twijfel maar dan mogen we. Oef! We duiken de mall, waarin een 
railway werd ingebouwd, binnen langs de kant van de bewakers 
om prompt via de uitgang aan de andere kant deze te verlaten. 
We hebben nu de tijd om de meest belangrijke bezienswaardigheden van Istanboel te bezoeken. Hoe? 

Taxi?s, maar dan zit je vast in het verkeer dus nemen we 
openbaar vervoer. Met metro en tram geraken we aan de 
Blauwe Moskee. Gebouwd door Sultan Ahmet tot grote 
schande want hij voorzag zijn moskee van 6 minaretten daar 
waar de moskee van de profeet zelf er ook zes had. Nu moet 
je niet denken dat de Blauwe Moskee er echt blauw uitziet. 
Wel zijn er duizenden tegeltjes die een blauwe gloed geven. 
Het is nog steeds een gebedshuis dus moet er respect worden 
betoond. Schoenen uit, broek zo laag mogelijk trekken anders 
sjaal rond de benen binden. De binnenruimte is groot en leeg. 
Tapijten op de vloeren en grote plafondrondes met verlichting. 
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Hier en daar zie je moslima?s, zwarte silhouetten met enkel hun ogen zichtbaar. Fancy schoentjes en 
modeaccessoires durven soms niet ontbreken. Via de wereldbekende Grand Bazar, de souks van 
Istanboel, grootste ter wereld laten we ons verdwalen in de immense wirwar van gangen met 400 
winkeltjes van alles en nog wat. Hier kan je voor alles terecht. Ook de Aya Sofia krijgt van ons bezoek. 
Ruim 20.000 bouwvakkers en duizend kunstenaars werkten 6 jaar aan deze kolossale kerk met het 

uitzicht op een moskee. Hoe kan dat? Vanaf het jaar 537 was 
dit negen eeuwen lang een kerk totdat de moslims er 4 
minaretten aan toevoegden, ongelijke dan nog wel. De 
prachtige christelijke mozaïeken verdwenen achter 
pleisterwerk. De christenen en de moslims streden voor het 
bezit van de Aya Sofia tot 1934 toen de staat ingreep en het 
tot museum verklaarde in plaats van een gebedshuis. De 
mooie christelijke mozaïeken kwamen weer te voorschijn en 
deze van de moslims werden in harmonie toegevoegd. De 
Aya Sofia is adembenemend mooi en terecht een hoogtepunt 
van Istanboel. De dag is nog niet om en we bezoeken de 

Sulemanya Moskee. De rij wachtenden is ontmoedigend maar toch gaat het vlot vooruit. Ook hier weer 
schoenen uit. Het loopt stevig tegen de avond aan. Moe 
maar voldaan keren we terug naar de shoppingmall en 
onze auto?s voor een verdiende nachtrust. Rust? Om 24h30 
wordt er stevig op onze auto?s geklopt. Politie! Paspoorten! 
Ze zien er streng uit maar zijn beleefd. We verwijzen naar 
onze toestemming, geven aan wat onze reis inhoudt en 
mogen blijven staan. Tof, maar onze nachtrust is wel even 
verstoord. Totaal afgelegde afstand 2.880 km

 Turk ije/ Ist anboel 10 august us

We laten ons nogmaals heerlijk verdwalen in de kleine 
straatjes met hun gezellige drukte, hun typische 
restaurantjes, winkeltjes, theehuisjes en de wereldberoemde Grand Bazar waar we Turkse thee gaan 
drinken. Tegen de middag nemen we de metro naar Topkapi denkende dat daar het Topkapi Paleis is 

gelegen. Niet dus. Daar zien we de grote dome 
?Panorama?.We gaan binnen en de dome geeft een 360 
graden beeld van de gevechten in 1453 van de verovering 
van de stad Constantinopel. Heel indrukwekkend, 
realistisch en prachtig voorgesteld. Het Topkapi Paleis 
werd in 1478 door Fatih Sultan Mehmet in gebruik 
gehouden voor een periode van 380 jaar, tot het sultanaat 
werd afgeschaft. We bezoeken het ganse paleis waarbij 
uiteraard de harem sectie niet mag ontbreken. Terwijl we 
terugkeren naar onze wagens krijgen we telefoon van de 
bewakers van de Shopping Mall dat de wagens weg 
moeten van de parking. Geen probleem, we waren toch 

van plan om te vertrekken. In het donker rijden we Istanboel buiten. We hebben een adres doorgekregen 
van een het bedrijf Markersan waar we op de bedrijfsparking mogen overnachten. Ook hier worden we 
door de nachtwakersgemeente vriendelijk ontvangen en van thee bediend. Afgelegde totale afstand 
2.948 km
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Challenge com pet it ie

Reglement 

Vermits TEDG een oldtimer-clubke is voor enthousiastelingen van Engelse auto?s heeft het bestuur 
besloten om vereenvoudigingen door te voeren in verband met het toekennen van challengepunten. 

Ook willen we de betrokkenheid van de leden met betrekking tot Drivers News een beetje aanwakkeren. 

Artikels en verslagen van ritten die gepubliceerd worden in Drivers news zullen beloond worden.  

Gelieve ook via de website van TEDG in te schrijven voor een evenement, want dit vergemakkelijkt het 
invullen van de challengepunten. 

Hierbij het overzicht van de te verdienen punten:  

Organisat or Alleen Meerdere Meerdaags event  
(alleen)

Meerdaags event  
(m eerdere)

25 punten 18 punten pp 40 punten 30 punten pp

Deelnem er  aan Praat avond Dagr it Meerdaagse t our

5 punten 15 punten 25 punten

Aut eur Ar t ikel  Dr ivers News

5 punten
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Aan alle organisat oren van de r it t en:

Ten laatste een maand na het evenement, graag een deelnemerslijst naar Min Gijselings doorsturen voor 
de challenge.

St and Challenge com pet it ie 2022 (t /m  novem ber ): 

1. Danny Van Campen, 174 punten

2. Ronny Verschueren, 170 punten

3. Peter Verbrugge, 151 punten

4. Eric De Backker, 135 punten

5. Pascal Quirijnen, 125 punten

6. Robert Van Boven, 123 punten

7. Min Gijselings, 110 punten

8. Ludwig van Bedaf, 105 punten

9. Wim Van Herwegen, 105 punten

10. Fons Van Dooren, 98 punten

De w innaar  van de Challenge m ag geniet en van een grat is Dr ivers Dinner .
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Vervolg Glenco beyond borders
Turk ije/Sincan 12 august us

We zijn op weg naar de ouders van Aysegul die verblijven in hun farmhouse . De afstand van Istanboel 
naar Ankara is pittig, een 465 km. Het farmhouse ligt een 60 km van de hoofdstad met zijn 4.000.000 
inwoners. Rond 14h30 rijden we de oprit op. Voor Eric is het twintig jaar geleden, voor mij nieuw. De 
ouders van Aysegul zijn ontzettend hartelijk en de papa laat fier het domein zien met zijn verzameling 
tractors. Onze twee wagens krijgen een schaduwrijk plaatsje en de rest van de avond brengen we allen 
uiterst gezellig samen door met Aysegul als tolk. Afgelegde totale afstand : 3.373 km

Turk ije/Ankara 13 august us

Met Aysegul als gids worden we op een ongelooflijke manier 
ondergedompeld in de cultuur, bezienswaardigheden en 
eetgewoonten van Ankara. We krijgen een héél duidelijk beeld van de 
geschiedenis van Turkije. Na ontbijt gaan we samen naar Ulus, oud 
stadsgedeelte van Ankara met het Ankara Castle en zijn rondom 
mooie gerestaureerde historische huisjes. Tegen de avond wandelen 
we de 7. Cadde ( 7th streeft), een typische studentenstraat waar we 
een frisse Tuborg drinken als afsluiter van de dag. Afgelegde totale 
afstand: 3.373 km

Turk ije/Ankara 14 august us

Opnieuw naar Ankara, voor bezoek aan het immens Mausoleum van Ataturk. Een 
empathische, militaire grondlegger van het huidig Turkije die gedurende zijn 
loopbaan van 20 jaar tot zijn overlijden Turkije op een absoluut hoger niveau heeft 
gebracht. De liefde van het volk voor hem is zelfs nu nog zichtbaar en tastbaar. Zó 
mooi om te zien. De aflossing van de wacht is indrukwekkend. In een buurt 
Hamamönü drinken we een typische Turkse koffie, traag getrokken in heet zand. 
De Atakule Tower gaan we met de lift naar boven om een panoramisch zicht te 
hebben van de immense stad Ankara. In het restaurant Big Chef helemaal 
bovenaan nuttigen we ons Turks avondmaal met het 5 sterren uitzicht. Tegen de 
avond rijdt Aysegul ons terug naar de farmhouse. Elke avond hebben we,met haar 
als tolk, een gezellige babbel met haar ouders. Plots verdwijnt Eric even en komt 
verrassend terug met een doos ijsroom van mamma Kalinka uit Schoten. Een lach op iedereens gelaat en 
natuurlijk véél water in onze monden. Heeft dat gesmaakt zeg! Afgelegde totale afstand : 3.373 km

Turk ije/Syncan 15 august us

Super belangrijke dag vandaag. We moeten naar de ambassade van Iran om ons visum te halen. Mislukt 
dit dan betekent dit het einde van onze reis. De korte nacht hiervoor werd danig verstoord door een haan 
wiens biologische klok compleet in de war was. Niettemin vroeg uit de veren. Aysegul brengt ons naar 
Ankara, stuk met auto, metro en taxi. Tegen 08h30 zijn we er klaar voor. Dat denken we toch. Grenzen en 
ambassades of consulaten is eigenlijk te vergelijken met hordelopen. We stappen binnen via de ijzeren 
inkomdeur. Links staat een man achter glas. We geven onze paspoorten af, Eric zijn uitgeprinte 
autorisatie, ik laat het mijne zien op mijn gsm. Niet dus! Moet uitgeprint zijn. Wij terug weg en beurt 
verloren. Waar kunnen we dat laten afprinten. Aysegul helpt ons en achter het hoekje is er blijkbaar een 
copycenter. Ok, terug naar de ambassade. Opnieuw aanschuiven, het volgnummertje begrepen we niet 
maar een vriendelijke Iraanse dame maakt ons wegwijs in de Iraanse tekst. Gsm?s moeten aan de inkom 
afgegeven worden. In het zaaltje en ook buiten is er plaats voor een 20 tal mensen die allemaal geduldig 



moeten wachten. Tijd verstrijkt en we wachten? . wachten en dan 
verschijnt ons volgnummertje 602. Gezwind lopen we naar het 
loket, geven opnieuw onze paspoorten af, de nu beide uitgeprinte 
autorisaties. Ze worden grondig bekeken en dan ? ? . Bewijs van 
vaccinatie, uitgeprinte versie!! Oeps wel op onze gsm?s maar dat 
mag niet. Dju! Terug naar het copycenter. Nu blijkt dat toch 
moeilijkheden op te leveren om dat uitgeprint te krijgen maar na 
een paar pogingen lukt het Eric op zijn Samsung maar niet 
onmiddellijk op mijn IPhone. Terug naar ambassade waar we niet 

meer moeten aanschuiven. Ze zullen compassie met ons hebben 
gekregen. We moeten 75? betalen om het direct te krijgen anders 
een week later. We betalen en terug? .. wachten, wachten en dan 
? .. gelukt. Oef!!!! We kunnen weer gerust verder reizen. Nog even 
een Turks middagmaal en dan naar het appartement van de 
ouders van Aysegul om eindelijk de blog bij te werken. Alles staat 
nog niet op punt. Hier en daar zal de tekst nog wat worden 
aangevuld en zullen er nog foto?s bijkomen. Dus blader gerust 
terug. Morgenavond zouden we volledig moeten bijgewerkt zijn. 
Geniet ervan! Totaal afgelegde afstand : 3.373 km

Turk ije/Yalvac 16 august us

07h00 We hebben een gezamenlijk ontbijt met Aysegul en haar ouders op hun farmhouse. Het afscheid 
is hartelijk en lief. We hebben de laatste dagen enorm genoten van hun gezelschap en van de leerrijke 
info die we kregen van Aysegul. Wat een sympathieke familie. Dank u wel! Naar traditie wordt er een kom 
water op de weg gekapt achter ons aan om ons een veilige weg te wensen. Is dat niet mooi ! We gaan 
richting Pammukale uit. Méér dan 400 km. We nemen het vanaf nu héél rustig dus moet het zeker niet op 
1 dag. We rijden op tweebaans vakken aan elke kant, uiterst goede weg met ontelbare supergrote 
benzinestations. Weinig verkeer. Eric?s brandstofmeter is stuk, wat precies rekenwerk tot gevolg heeft. Hij 
rijdt op enige afstand achter mij en dan krijg ik plots de melding dat hij zonder diesel is gevallen en opzij 
van de weg staat. Terugdraaien kan ik niet, dus zet ik me aan de kant. Gelukkig heeft hij een jerrycan met 
20 liter diesel bij die hij in zijn wagen giet. Geen probleem dus tot het volgend benzinestation. We rijden 
op een hoofdweg die van horizon tot horizon loopt in een eentonige rechte lijn. Eric vindt dit niet echt 
leuk en stippelt een omweg uit die ons recht in de bergen brengt. Eerst een stuk asfalt maar dan echt 
offroad. Het smalle pad slingert zich steeds hoger tussen adembenemende vergezichten, kleine 
gemeenschappen waar de klok 100 jaar is teruggedraaid. We gaan steeds hoger en passeren ruim de 
2000 m. Het is 16h30 en we zoeken ons een slaapplaats temidden van zoveel mooi?s. Op een bepaald 
moment verlaten we de zandweg, rijden over en tussen de rotsen om dan een rustplaats te vinden met 
een fenomenaal uitzicht over dal en bergen zover het oog reikt. Een échte 5 sterren locatie. We nestelen 
ons knus op de voorste rij, genieten van het panoramisch landschap terwijl achter ons, tegen de flank van 
een berg een herder met zijn honden een kudde van wel 500 schappen hoedt. Eten moeten we natuurlijk 
ook en terwijl Eric rijst met currysaus maakt, bak ik de gemarineerde lamsfilet op mijn oud gasvuurtje. 
Wat wil je nog meer? Lekker eten, een glaasje witte wijn en een mega uitzicht. Beide tenten staan op, we 
beseffen dat de nacht koud gaat worden en we nemen onze voorzorg. Slaapwel! Totaal afgelegde afstand 
3.619 km

Turk ije/Merkez 17 august us

Vannacht was het berenkoud en muisstil. We hoopten op een bangelijke sterrenhemel maar de maan gaf 
teveel schijn. Omstreeks 22h00 werd het donker en rustig in beide tenten. 07h15 Hoe koud dat het 
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vannacht ook was, de zon brengt al vlug die heerlijke warmte terug. 
Tijd om op te staan. Ik breek mijn daktent af wat toch even tijd in 
beslag neemt. Eric zet het warm water op voor mijn koffie. Zalig 
moment met een adembenemend uitzicht. In de verte horen we 
opnieuw de belletjes van de schapen stilaan naderen. Even later 
zien we de herder naar ons toekomen om dag te zeggen. Zijn kudde 
wordt nu bewaakt door de honden waarvan enkele een halsband 
met pinnen hebben. De man legt ons uit, met de hulp van Google 
Translate dat er in de omgeving wolven zitten die soms zijn schapen 

doden. De halsband van de honden belet hen voor de keel van de honden te gaan. We blijven nog wat 
napraten, ruimen alles op en rijden het stuk off-offroad weer af om terug onze weg te kunnen 
voortzetten naar Pamukkale. Ook nu weer nemen we rustig onze tijd. Kort na de middag vinden we 
brood in zo?n typisch kruidenierswinkeltje, die in België grotendeels verdwenen zijn. We kopen een brood, 
wat frisdrank en de typische Turkse thee die we zo lekker vinden, çae. De Turkse woordjes beginnen in 
ons taalbestand te geraken wat de mensen verwonderd maar duidelijk tof vinden. De kruidenier wil ons 
nog wat fruit verkopen en laat ons gul zijn pruimen proeven maar ze zijn nog niet echt rijp. Terwijl we in 
zijn winkeltje staan stapt er een jonge vrouw binnen met ? borek? , een flat bread met vlees ertussen dat 
ze ons aanbiedt. Het is de buurvrouw die de auto?s heeft zien staan. We nemen het vriendelijk aan omdat 
we ook weten wat het is. Uit dankbaarheid willen we iets terugdoen en gaan thee drinken in haar 
winkeltje. We worden hartelijk verwelkomt en mama en grootmoeder(?) komen vanuit het 
geïmproviseerd keukentje dag zeggen. Ze zijn toch zó gastvrij en vriendelijk. Hartverwarmend is dat. Ons 
aanbod om dat alles te betalen wordt afgewezen. Hoe lief is dat niet!  
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Wij verwelkomen ons nieuwe lid:

Peter Sterckx, Jaguar XF 2016
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FACEBOOK

Wij hebben op facebook een groep aangemaakt (https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) voor de 
leden van de club. Deze kan gebruikt worden voor de aankondiging van evenementen. 

Je kan hier zelf ook dingen opzetten over bv andere ritten waar je aan deelneemt en vragen wie er 
meerijdt of andere zaken, zolang ze maar enigszins club gerelateerd zijn. 

Jullie kunnen zelf ook foto?s uploaden van ritten die je zelf meegereden hebt.

Als je dus zelf een facebook account hebt, ga dan even naar de pagina 
(https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) en stuur een leden-verzoek. Van zodra wij die goedgekeurd 
hebben kunnen jullie van deze groep gebruik maken. Tedg gaat dus mee met zijn tijd hé 

CLUBBLAD

Rob Brouwer is onze redactieverantwoordelijke. Artikels voor het boekje zijn steeds welkom, dus gelieve 
deze naar redactie@tedg.be door te mailen en dit voor de 15de van elke trimester (15/3, 15/6,15/9,15/12): 
dus allen snel pen en papier( = pc) en schrijven maar, ook foto?s zijn welkom!!

Aan alle organisatoren: ten laatste een maand na evenement, graag de deelnemerslijst naar Min 
doorsturen voor de challenge.  

Ivm inschrijvingen en betalingen: graag duidelijk lidnummer, naam, rit en aantal personen vermelden. 

Nog ivm inschrijvingen: graag voor evenementen inschrijven via de websit e, dat spaart veel werk bij het 
invullen van de challenge. 

https://www.facebook.com/groups/tedg.be/
https://www.facebook.com/groups/tedg.be/


Adverteerders

Zin om te adverteren in DRIVERS NEWS ?  Aarzel zeker niet en neem contact met ons op !!

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

 

De ledeninformatie

De website is vrij toegankelijk voor iedereen, behalve de gegevens van de leden. Voor het inzien van de 
ledeninformatie moet u inloggen. De inlogcode is een combinatie van uw emailadres en het aan u 
verstrekte password.

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

Link naar facebook

Vanuit de website kunt u linken naar de facebookpagina van de TEDG. Facebook kan vanaf heden ook 
gebruikt worden als technische vraagbaak. 
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AGENDA 2023
januari 

          3 Praatavond Brasschaat met Nieuwjaarsdrink (20.30 uur)

februari 

          7 Praatavond Brasschaat, incl. ALV (20.30 uur)

11 Dr ivers Diner  Aeroclub Brasschaat

maart 

3-4-5 Antwerp Classic Salon, 60 jaar E-type en Renault R4

 7 Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

april 

 4 Praatavond Brasschaat  (20.30 )

10 Paasmaandagrit (Peter Verbrugge)

23 Smokkelaarsrit (Ronny Verschueren)

mei 

 2 Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

21 Vikingentocht (Danny van Campen)

Juni 

 6 Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

18 Jaarlijkse BBQ

Hollandtoer?
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juli 

 4 Praatavond Brasschaat (20.30 uur)  

          

augustus 

 1 Praatavond  Brasschaat (20.30 uur)

              20       Het land van Reynaert de Vos (Tor)

september 

 5 Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

 10 Ladiesrit (Linda, Gerda, Robert en Danny) 

              28-29-30 en 1 october: Spa 6-hours, Peter Verbrugge

oktober 

  3 Praatavond  Brasschaat (20.30 uur)

   21 Avondrit (Peter Verbrugge)

november 

   4 Halloween nacht rit (Ronny en Lief Verschueren)

                7 Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

december 

   5 Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

  17 Kerststallentocht (Ronny Verschueren)
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