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Woordje van de voorzitter

Rob schreef me onlangs een mail waarin hij me zei dat hij momenteel weinig artikels had om in het 
juninummer van ?Drivers news? te plaatsen.

Dit lijkt me niet verwonderlijk, aangezien we momenteel al meer dan een jaar nauwelijks activiteiten 
hebben gehad ten gevolge van?  ik ga de naam niet meer noemen.

Maar sinds vandaag 9 juni is er weer wat licht aan het einde van de tunnel. Op dinsdag 6 juli zal onze 
eerste praatavond sinds 14 maand terug door kunnen gaan en mogelijks zullen er dit jaar nog wat 
andere groepsactiviteiten, rondritten?  kunnen plaatsvinden.

Toen ik laatst in mijn garage kwam zag ik nog een stapel oude tijdschriften liggen. Onder andere ?Practical 
Motorist?, jaargang 1956.

 oen ik het januarinummer even vastnam, kwam ik enkele leuke dingen tegen.

Voor de doe het zelvers was er een handige leidraad genaamd ?Automatic Under-bonnet illumination, an 
aid to Running Repairs at Night?, geschreven door een zekere H. E. Eaves.

Altijd handig als je in het donker je olie zou willen peilen of de aansluiting van je ? Vacumatic Injection 
Booster " wilt controleren, een Ram air systeem avant la lettre!

Als kleine jongens gebruikten we moeders wasspelden en vaders speelkaarten om onze fietsjes als een 
brommer te laten klinken, tot groot jolijt. Wat pa en ma ervan dachten maakte ons niet zoveel uit en de 
opvoedende tik werd nog getolereerd.

Wat voor ons belangrijk was: Onze fiets werd er wel veel sneller van, hoe meer kaarten hoe sneller. Deze 
zucht naar goedkope paardenkrachten kom je regelmatig ook tegen in reclame. Ook reeds in 1956, ?The 
Turbo Vac?, claimt dat je veel verloren pk?s t.g.v frictie in de motor gemakkelijk terug wint door dit 
apparaat te monteren.

Peace of cake.

Ik weet niet of het nog in de handel te verkrijgen is.

Eric de Backker
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Het  Corona t i jdperk  (Door David Smit)

Het Corona tijdperk duurt nu al even en er zijn weinig activiteiten. Toch ben ik maar met mijn auto's aan 
de slag gegaan.

Ik heb aan mijn Triumph Herald 13/60 Cabrio van 1968, leuke en veilige opties toegevoegd, zoals een 
nieuwe waterpomp, een nieuwe alternator i.p.v. een dynamo, die niet te veel stroom meer leverde.

De carburateur gereviseerd, scheelt een slok op een borrel, een nieuwe delco, een versnellingsbak met 
overdrive gemonteerd, dat was veel werk en was aanzienlijk duurder dan ik had voorzien!

Ook heb ik mijn zetels laten opvullen, zitten nu veel beter, een nieuw notenhouten dashboard met wat 
extra metertjes geïnstalleerd, een nieuw houten stuur gemonteerd, nog wat knopjes vervangen en niet te 
vergeten,  een stevige lucht-toeter toegevoegd!

Ook heb ik een hele leuke gezonde Triumph Mayflower van 1953, één van de laatste die gebouwd is, 
gekocht op de dag voordat België in Lock-down ging in maart 2020. 

Daar heb ik inmiddels de motor aan de gang gekregen en die loopt nu als een klokje.

Er moet nog wel wat aan gedaan worden, zoals de remmen die in zijn geheel niet werken!

En er is nog een beetje onder-carroserie werk aan, maar dat is goed te overzien, de raammechanismen 
werken niet, maar dat moet op te lossen zijn. Alle metertjes werken, er zitten er niet zo veel in, maar de 
temperatuur meter blijft mooi stabiel, de oliedrukmeter blijft ook netjes staan en de benzinemeter geeft 
ook goed aan.

De knopjes op het dashboard zijn een beetje vergaan maar daar heb ik nieuwe voor, nu nog het 
dashboard eruit halen. Maar dat is aanzienlijk lastiger dan ik dacht. Ik denk nog, dat doe ik even, ja mis, ik 
ben er al dagen mee bezig, maar er zit één bout en die krijg ik niet los en ik kan er ook slecht bij. Je kan er 
ook niet teveel kracht op zetten, want het is van bakeliet en nog heel mooi,  dus er is nog wat werk aan de 
winkel!

De bekleding is van mooi rood leer, de voorzetels en de achterbank zijn opnieuw opgevuld, maar het 
orginele leder heb ik behouden en het zit prima.

Het chroom is nog mooi, banden zullen vervangen moeten , die zijn zo oud als de weg naar Rome! Maar 
het speekwoord zegt, "Rome was ook niet op één dag gebouwd".



7                               www.tedg.be //  DriversNews 122

(Note van de redactie):

De Triumph Mayflower is een Engelse vierzitter, ontworpen in een "razor-edge" stijl en werd gebouwd 
door de Standard Motor Company. De auto werd in 1949 tentoongesteld op de London Motor Show, 
maar de produktie startte pas in 1950. De Mayflower werd gebouwd tot en met 1953.

Een compacte auto met de luxe van een Rolls-Royce zou een gat in de markt moeten vullen en men dacht 
er zo'n 100.000 van te kunnen verkopen. Mulliners uit Birmingham kreeg de opdracht om de kleine 
middenklasser te ontwerpen. Leslie Moore van Mulliners kwam in 1947 met een acceptabel ontwerp, dat 
later door Walter Belgrove, van Standard-Triumph, aan de voorzijde nog iets werd aangepast. De 
koetswerken werden geproduceerd door Fisher and Ludlow uit Castle Bromwich in Birmingham.

De Mayflower had een "Flying Ten" zijkleppen motor, met een aluminium cylinderkop. De motor 
produceerde 38 bhp (28 kw) bij 4200 toeren. De 3-versnellingsbak, met bediening aan het stuur, kwam 
van de Standard Vanguard en was gesynchroniseerd op alle versnellingen vooruit. De auto had voor 
onafhankelijke wielophanging  en een starre achteras met bladveren. De auto werd voorzien van 
Lockheed hydraulische remmen.

In 1950 kwam Triumph met een open variant, maar de auto werd geen succes. Van de drophead-coupé 
werden slechts 10 stuks geproduceerd, van de saloon 35.000.  Verder werden er in Australië door de 
Standard Motor Company nog 150 exemplaren van de Mayflower Utility geproduceerd, waarvan het 
koetswerk in Australië werd aangepast  tot een pick-up met houten vloer en zijpanelen.
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Woordje van de redactie
Normaal krijg ik wel een aantal artikelen opgestuurd. Deze keer was de oogst wel heel minimaal en heb ik 
maar besloten mijn volledige klassiekerhistorie maar eens op papier te zetten.

Peter van de Lustgraaf is eigenlijk het enige trouwe lid die met regelmaat mij een artikel opstuurt. Ik kan 
mij niet voorstellen dat er verder in de club geen leden te vinden zijn die ook een bijdrage kunnen 
leveren. Gewoon achter je PC, laptop of Ipad gaan zitten en een verhaaltje over een stukje historie of een 
leuk voorval inkloppen. Het maakt niet uit hoe mooi of hoe lelijk, ik maak er altijd wel iets van. Uiteraard 
wel een paar leuke foto's toevoegen, anders wordt het een saaie bedoening.

Je kunt de verhaaltjes met foro's opsturen aan redactie@tedg.be of rechtstreeks naar mijzelf 
rkbrouwer@telenet.be.

Gelukkig gaat de praatavond van juli weer door, na een lange tijd van totale stilte voor wat betreft de club 
en haar activiteiten. Het bestuur verwacht dan ook een grote opkomst. Peter Verbrugge heeft reeds een 
paar privé initiatieven ontplooit. Ik ben ook een keer op zijn uitnodiging een pint gaan drinken. Het was 
prachtig weer en er kwamen nog een paar belangstellenden opduiken, maar tot mijn grote verbazing 
kwamen zij allemaal, behalve Peter en ik, in een moderne auto, terwijl de avond zich uitermate goed 
leende voor het wakker maken van onze klassieker. Maar miscchien wordt dat op de 6e juli anders.

Rob Brouwer 
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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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Een leven m et  k lassiekers. (door Rob Brouwer)

 Ik ben al vroeg begonnen met klassiekers. Ik was zo?n 23 jaar toen ik voor het eerst een klassieker 
aanschafte, een MGB. Dat was in 1970 nog niet echt een klassieker, meer een youngtimer. De MGB was 
een speciale MGB gekocht van een Engelse rallypiloot. De auto was heel snel en lag heel laag bij de 
grond. De motor starten was simpel, de motor uitzetten niet. Je kon de contactsleutel er uit halen, een 
paar boodschappen doen in het dorp, de sleutel er weer insteken? . en de motor liep weer. Je kon 
eigenlijk alleen maar hard en omdat de auto zo laag bij de weg 
lag, heb ik diverse keren de uitlaat er weer goed op moeten 
zetten. Maar? .. het virus had toegeslagen en vervolgens kwamen 
er een grote schare aan klassiekers voorbij. De MGB werd 
verkocht en een MGA in dozen gekocht. Bijna alles zelf gedaan, 
zelfs het spuiten en, omdat ik dat voor de eerste keer deed, ging 
dat hier en daar een beetje fout. Maar geen nood, de MGA was in 
delen opgebouwd en een spuitfoutje was makkelijk te herstellen. 
Wel kan gezegd worden dat de auto van een vorstelijke laag verf 
was voorzien. Na de MGA werd de MG collectie aangevuld met 
een MG TD en een MGB Coupé, voor de echtgenoot om mee te 
rijden.

In mijn jeugd kwam je best wel eens een Jaguar E-type tegen en ik 
vond en vind dat nog steeds de mooiste auto ooit gemaakt. Gelukkig 
was Enzo Ferrari dat met mij eens. Dus toen ik een British racing green 
E-type Coupé kon kopen, werd de verzameling MG?s verkocht en de 
E-type aangeschaft, als snel gevolgd door de aankoop van een E-type 
cabriolet, die ik overigens nog steeds in mijn bezit heb. De coupé was 
niet echt in goede staat, de carrosserie moest dringend worden 
opgeknapt en opnieuw gespoten.De kokers onder de deuren waren 
voorzien van een serie vreemde ronde koperen stempels, die bij het 
monteren van nieuwe plaatdelen te voorschijn kwamen. Met de coupé 

heb ik diverse Tulpenrally?s gereden. Dat was de tijd dat de Tulpenrally nog een beetje gemoedelijk was. 
Ook Scheveningen-Luik-Scheveningen diverse keren gereden. Met de cabrio met mijn zoon die toen net 
12 jaar was diverse rally?s in Nederland gereden, zoals de Gelderland rit en de Gelderse vallei rit, allemaal 
ééndagsrally?s, ook in een tijd dat alles nog gemoedelijk was. Verder ben ik nog tegen een Jaguar  S-type, 
een XK140 drophead, een XK150 coupé en een Mercedes 250SL 
aangelopen, maar dat waren niet bepaald de beste auto?s en 
zonde om veel geld aan te spenderen.

Via mijn werk (een Engels bedrijf) werd mij een Aston Martin DB6 
aangeboden. Let op, dat was in de tijd dat dit soort auto?s nog 
enigszins te betalen waren. De auto gekocht en afgehaald in 
Calais. De terugtocht naar Nederland was een drama, met een 
onwillige benzinepomp, die, welliswaar op de goede plek 
gemonteerd, de warmte van de motor niet aankon. Dus een stuk 
rijden, dan weer stoppen. Dan is Nederland wel heel ver weg. 
Later de benzinepomp verhuist naar achteren en het probleem 
was opgelost. De DB6 was een rechts gestuurde en dat beviel mij toch niet zo goed. Een DB6 is een snelle 
auto met een platliggende achterruit en dat maakte van inhalen met behulp van de kleine spiegeltjes nog 
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wel eens hachelijk avontuur. Via advertenties in de autobladen kwam ik terecht bij een bedrijf in 
Engeland die een DB4 te koop aanbood, volledig af te bouwen naar eigen wens. Uiteindelijk de DB6 

ingeruild en de DB4 gekocht en af laten bouwen in Aston green, een 
hele speciale kleur. De auto werd afgeleverd in Hoek van Holland en wij 
hadden het idee opgevat om mee te doen met een gecombineerde 
Jaguar/Aston Martin clubdag. De auto was zo bloedmooi dat mijn zoons 
alleen maar rechtop achterin durfden te zitten en tijdens de 
bijeenkomst heeft de hele familie de wacht gehouden rondom de DB4, 
dat er absoluut niets mee kon gebeuren. Tijdens de restauratie van de 
DB4 was mij in de hoek van de werkplaats een DB5 Convertible body 
opgevallen. Via de aankoop van een DB4GT (!) met als inruil de XK140 en 
vervolgens weer de verkoop van de DB4GT werd een behoorlijk 

startkapitaal opgebouwd om de DB5 Convertible te laten restaureren. Ook deze DB5 werd afgeleverd in 
Hoek van Holland. Ik ben echter nooit echt enthousiast geweest over de DB5. Heel veel 
opstartproblemen , met als resultaat dat de auto steeds weer terug moest naar Engeland. Toen er een 

belletje kwam van de garage dat er een belangstellende was voor de 
auto, was ik het zo beu dat ik besloten heb de DB5 weer te verkopen. 
De lezer zal nu wel denken, een DB4, een DB4GT en een DB5 
Convertible, dat zijn nu auto?s van vele, vele tonnen. Maar voor de 
goede orde, dat was in die tijd nog niet zo. De auto?s waren wel duur, 
maar niet de bedragen die nu voor dit soort auto?s wordt betaald. Had 
je moeten bewaren, zal de lezer zeggen. Dat is waar, maar let op als je 
langere tijd in dit soort 
auto?s rijdt, dan komt er 
weer een tijd dat de 
motor opnieuw gedaan 

moet worden en de aluminium body weer moet worden 
gerepareerd en gespoten. En hierbij zijn toch weer serieuze 
bedragen mee gemoeid. In een schuur de auto?s wegzetten 
kan ook, maar ik heb de tijd meegemaakt (nu ook een 
beetje het geval), dat een DB6 ineens voor wat de prijs 
betreft, werd gehalveerd. Het is dus net als aandelen of 
bitcoins een soort roulette. Het kan goed uitpakken of 
slecht.

Na de verkoop van de DB5 werd mij een Ferrari 330GTC 
aangeboden. Dat was een auto van Jan des Bouvrie, de bekende interieur ontwerper uit Nederland. Jan liet al 
zijn auto?s zwart spuiten en bij de 330GTC was dat niet bepaald netjes gedaan. Dus de auto weer in de originele 

kleur gerestaureerd. Nog een aantal motorissues oplossen en 
klaar is Kees. Eén ding weet ik zeker, als je snel van je geld af wilt 
koop dan een klassieke Ferrari. Ook nog een Ferrari 250GTE 
gehad, maar daar heb ik het snel opgegeven. In plaats van de 
geldverslinders een Alfa Romeo 2000GT Bertone gekocht, waar 
vooral mijn jongste zoon veel plezier van heeft gehad.

Door mijn werk bij LMB werd het plan geopperd om nog één 
keer een auto aan te schaffen, een Jaguar E-type Coupé. Een 
beetje als ?Opa?s laatste nummertje?. Na een lange zoektocht 
naar een geschikte auto uiteindelijk in Nederland een Serie 
1,5 aangeschaft. De auto, Amerikaanse import, zag er 
eigenlijk heel goed uit. Maar ondanks een 50 jarige ervaring 
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let je toch niet goed genoeg op. Bovendien ben ik een behoorlijke zeurpiet. Het moet goed zijn of niet. 
Dus u voelt het al aankomen, de auto volledig gestript, laten plaatwerken en spuiten, de motor, de bak en 
het differentieel gereviseerd. En ook meteen maar wat ?upgrades? geïnstalleerd, zoals betere remmen 

voor, een in hoogte verstelbare voorwielophanging, een 
dikkere radiator en nog vele kleinere zaken. Ook werd 
besloten de oude carburateurs niet terug te zetten, maar te 
vervangen door een set Webers. Dat was nog wel even een 
puntje. De set werd door Weber geleverd met ?een 4.2 ltr. 
motor instelling?, maar van de combinatie aan sproeiers 
klopte helemaal niets. Eindeloos zitten knutselen om, met 
hulp van Weber, de boel goed te krijgen, maar dat wilde maar 
niet lukken. De enige optie was de auto naar een specialist in 
Duitsland te brengen, maar daar had ik geen zin in. 
Uiteindelijk de Webers gedemonteerd, verkocht en een 
nieuwe set SU carburateurs gemonteerd. Daarna liep de auto 
als een zonnetje en het aantal pk?s was niet echt veel minder. 

Het werk aan de auto heb ik voor 85% zelf gedaan. Het kopen van een series 1,5 bleek toch niet zo?n goed 
idee. De onderdelen op de auto waren dan weer van een series 1, dan weer van een series 2 en dat 
maakte alles niet eenvoudiger. De auto had ook ?covered headlights? en dat is niet gebruikelijk op een 
series 1,5. Eindeloze discussies dus met de ?kenners?, maar die snapten het uiteindelijk ook niet. De 
motorkap was typisch series 1,5 maar had toch de losse ?scoops? zoals bij een series 1. Dat zag er 
allemaal uit alsof het altijd zo geweest was. Dus misschien had Jaguar nog het een en ander op de plank 
liggen. De dichte koplampen stond wel mooi , maar was niet erg praktisch. Steeds weer vocht en rommel 
in de koplampen, glas er af, schoonmaken en glas er weer op.

Het project heb ik eigenlijk gedaan om de auto weer te verkopen en dat is uiteindelijk goed gelukt. Op dit 
moment staat alleen nog de Cabriolet in de garage en dat is wat mij betreft meer dan goed. Ik hoef 
immers niet altijd ergens heen. En met alle beperkingen, daar mag je wel en daar mag je niet komen, de 
nieuwe brandstoffen en dergelijke, wordt het bezit van een klassieker er niet echt leuker op.
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 Classic Car  Run La Axarquía.
(Door Pieter van de Lustgraaf)

Medio April 2021 reden we, ondanks de corona perikelen, een tour met de Jaguar Enthusiasts? Club Costa 
del Sol. Het was dit jaar dat deze club 6 jaar bestaat. Deze tour van ruim 75 miles/120 km, bracht ons 
door de La Axarquia streek, gelegen in Andalusië, tussen de provincie Malaga en Granada. Met een 
kustlijn van ca. 50 km, reikt deze streek ruim 35 km landinwaarts. Zuidelijk wordt de streek begrensd door 
het rustige gedeelte van de Costa del Sol, met een totale oppervlakte van 1025 km2.

De naam Axarquía komt uit het Arabisch en staat 
voor - Land in het Oosten -. Dit in tegenstelling tot 
Algarve, dat- Land in het Westen - betekent. 
Tekenen van de Moorse overheersing zijn in veel 
dorpen en steden nog steeds terug te vinden. In 
de dorpen Archez en Salares staan nog 
eeuwenoude minaretten. Comares is het hoogst 
gelegen dorp op ruim 600 meter in deze streek.

In de Axarquía liggen vele kleine, witte dorpjes, de 
zogenaamde pueblos blancos, prachtig gelegen 
tussen de met wijnranken beplante heuvels, met 
de bekende moscatel-druif. De bevolking leeft 

dan ook voornamelijk van de druiventeelt. Landbouwvoertuigen ziet men hier bijna niet. Over de smalle 
steile paden gebruikt men muilezels als transportmiddel.

Door het uitzonderlijke milde microklimaat neemt deze streek een bijzondere plaats in binnen Europa. 
Het is het mildste van Europa en nergens vindt men meer zonuren per jaar. Het aantal overwinteraars in 
de dorpen hier neemt dan ook jaarlijks toe. Naast de druiventeelt, kweekt men vooral in La Axarquía 
avocado's.

Onze dagtour ging van start na een ontbijt in het restaurant El Trapiche, gelegen aan de A335 ten 
noorden van Vélez-Málaga. Wij ontmoetten hier de overige Jaguar deelnemers, met Jaguars variërend van 
een XK, MK 2, 10 type tot een F en E type. Wij waren met een Deens echtpaar de enige niet Engelse 
deelnemers.  Wij vertrokken dan met 13 auto?s rijdende volgens het Bolleke-Pijl systeem in zuidwestelijke 
richting door Iznate en El Borge om aan de rand van Comares een koffiestop te houden. Dan naar 
Colmenar om na een bergweg met wel 100 bochten, onder langs de Sierra de Camarolos , met 
berghoogten van zo?n 1.600 m, uit te komen bij Venta Alfarnate. Deze oude Venta bestaat al sinds 1699, 
ligt strategisch heel goed, in het midden van de toenmalige hoofdweg van Malaga naar Granada. Er is 
zelfs een kleine gevangeniscel, waar gevangen genomen misdadigers, die naar Granada moesten worden 
gebracht, in te kunnen opsluiten, terwijl de bewakers konden eten en rusten. Deze cel is tot heden nog 
aanwezig in originele staat. Een Venta met veel geschiedenis, waar zelfs koning Alfonso XIII (1886 ? 1941) 
de nacht eens heeft doorgebracht. De inrichting is zeer authentiek en de muren hangen vol met oude 
artikelen en schilderijen uit vroegere tijden. Van hier ging het in zuidelijke richting, met links van ons de 
Rio Guaro, die uitmondt in het stuwmeer van Vinuela, over de MA 4102 en de A 358, langs het stuwmeer 
van Vinuela, om in restaurant El Hornode de lunch te gebruiken. Daarmee kwam deze dagtocht van ruim 
120 km en meer dan 100 bochten aan een einde en reden we via de ons bekende A7 / E15 autoweg in 

westelijke richting huiswaarts.
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Uit nodiging individuele oldiesrondr it  m et  fot ozoek t ocht .
 (Door Gerda en Danny Van Campen)

Beste TEDG'ers,

Ook in 2021 gaan we nog niet volledig verlost zijn van het ?covid beestje?.

Maar onze oldtimers nog eens een jaar op non actief zetten, is ook geen aanlokkelijke gedachte. Vandaar 
dat wij een alternatief hebben gezocht om toch nog het ?clubgevoel? te ondersteunen:

?INDIVIDUELE OLDIESRONDRIT MET FOTOZOEKTOCHT?

Een rondrit van ongeveer 70 km in de regio Noorderkempen. Deze kan gereden worden tussen 15 april 
en 1 september 2021. In deze periode kunnen de deelnemers de rit rijden wanneer, hoe en met wie ze 
willen.

Wel t e allen t i jden de geldende coronaregels van het  m om ent  in acht  nem en!!!

Inschrijven en betalen kan van 1 apr i l  t ot  1 august us 2021.

Na betaling van 10,00? per auto op rekening nummer BE17 7370 2965 0721 (t en laat st e voor  1 
august us 2021), met vermelding: Fotozoektocht, naam en lidnummer, wordt het ?roadbook? per post 
opgestuurd.

Ten gevolge van bovenvermelde betaling gaat u dan ook akkoord met de vrijwaringsclausule, zoals 
hieronder vermeld:

De bestuurder van het deelnemend voertuig verklaart hierbij dat hij/zij in het bezit is van een geldig 
rijbewijs en niet vervallen is verklaard om een voertuig te besturen. De bestuurder en de navigator 
mogen onderling van plaats wisselen voor zover beiden aan de voorwaarden voldoen om een voertuig te 
besturen. De bestuurder van het deelnemend voertuig verklaart dat het voertuig, waarmee hij/zij 
deelneemt, geldig verzekerd en ingeschreven is en aan de technische eisen van een motorvoertuig 
voldoet. Tevens heeft de bestuurder er kennis van genomen dat tijdens de rit het verkeersreglement 
strikt moet nageleefd worden.
De deelnemers of hun rechthebbenden aan deze rit zien af van ieder mogelijk recht van verhaal ten 
opzichte van de inrichters en/of hun medewerkers van de club ?The English Drivers Guild? en/of hun 
bestuursleden voor al de schade, van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks een gevolg zou 
zijn van deze inrichting.
De deelnemers erkennen dat, ingeval van schade ten gevolge van hun deelname aan deze rit, de 
risico-aanvaarding kan ingeroepen worden en dit zowel door de inrichters als de deelnemers onderling.
De inrichters en de medewerkers wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de door de deelnemers begane 
wetsovertredingen evenals voor elk ongeval van de deelnemer voor, tijdens of na de rit.
Indien er bijkomende inzittenden zouden zijn maken de bestuurder en navigator zich sterk voor de 
passagiers in hun voertuig.

De resultaten van de fotozoektocht moeten ten laatste op 6 sept em ber  2021  binnen zijn (info 
hieromtrent staat in het roadbook).

TIP: voorzie zelf een picknick, best gezellig bij goed weer in de vrije natuur!!
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Challenge (De Challenge en de Jan van der  St een t rophy wordt  over  2020 niet  u it gereik t )

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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In m em or iam :
André Vermeersch is op 5 april 2021 op 84-jarige leeftijd overleden.

De begraving van de urne bij de begraafplaats Schoonselhof heeft op 17/4  reeds plaatsgevonden.

Het bestuur wenst de familie van André veel sterkte toe met het verlies.
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Allerlei

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. 

Met vriendelijke oldtimergroeten 

Min Gijselings 

Secr. TEDG 

0478/266 557 
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Adverteerders

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

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

 

De nieuwe website

De nieuwe website is zodanig ontworpen dat u op uw gemak met de Ipad op schoot, voor het 
belangrijkste nieuws eenvoudig naar beneden kunt scrollen. Heeft u geen Ipad, maar maakt u gebruik 
van een computer of laptop, dan kunt u op een traditionele manier op de tabs klikken. Uiteraard zal de 
nieuwe website in de toekomst worden aangevuld en zo nodig worden verbeterd.

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.

Wij hecht en zeer  veel waarde aan de beveil iging van de gegevens van de leden. Het  l i jk t  ons niet  
zo'n goed idee dat  de gegevens van de aut o('s) die in uw  bezit  zi jn op st raat  kom en t e l iggen. De 
nieuwe websit e bouwt  een t abel op van het  em ailadres m et  het  bijbehorende password. Daarom  
m oet  u, als u zich de eerst e keer  aanm eldt , u aanm elden alsof  u een nieuw  lid bent . De webm ast er  
k r i jgt  dan een aanvraag en als de gegevens in orde zijn, wordt  het  em ailadres en het  password 
opgeslagen en k r i jgt  u t oegang t ot  de gegevens van de leden. De eerst volgende keer  kunt  u zich 
dan aanm elden als  best aand l id.

Mocht  het  allem aal n iet  lukken, dan kunt  u een em ail st uren naar  rkbrouwer@t elenet .be. 

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 2021
In het  kader  van de m aat regelen rondom  het  Corona virus zi jn er  geen act ivit eit en t ot  nader  
ber icht .

januari 2021

         4 Betaling lidgeld, euro 45,- op rekening KBC: BE17 7370 2965 0721

februari 2021

         2

maart 2021

2

april 2021

6

mei 2021

4

Juni 2021

1  
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juli 2021

6 Praatavond in Aeroclub Brasschaat  GAAT DOOR!

augustus 2021

3 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

september 2021

7 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

oktober 2021

5 Praatavond in Aeroclub Brasschaat  

november 2021

2 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

 

december 2021

7 Praatavond in Aeroclub Brasschaat 
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