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Woordje van de voorzitter
Daarstraks was ik één van de eerste jaaroverzichten aan het bekijken, weliswaar alleen de titels en de
bijhorende foto?s en ik moet eerlijk toegeven dat ik er niet vrolijk van werd.
Het jaar begon nochtans best gezellig maar eind februari kon je al voelen dat er iets op komst was. De
oldtimerbeurs in het Bouwcentrum kende al veel minder belangstelling en we weten allemaal hoe dat
kwam.
Enkele dagen later was het gedaan, de eerste golf meldde zich aan en een beetje later ging België in
lockdown, de grenzen werden gesloten en met z?n allen gingen we proberen het virus een halt toe te
roepen. De mensen in de zorg wisten even niet waar hun hoofd stond, alle niet essentiële winkels gingen
dicht, contact enkel op afstand toegestaan. Maar tegen de grote vakantie leek het de goede richting uit te
gaan. De grenzen openden en het sociale leven hervatte zich. Corona was echter niet verslagen en vanaf
september ging het terug de verkeerde kant op, het virus vermenigvuldigde zich exponentieel, een
tweede golf diende zich aan...
Op dit moment van
op een kantelmoment en ik
dit lezen het de juiste

schrijven zitten we nog steeds
hoop van harte wanneer jullie
richting uitgaat.

Wat onze club betreft, was
beleven viel. Gelukkig
contact houden,
media, via skype of
life.

2020 een jaar waarin weinig te
bleven de leden onderling wel
telefonisch, via allerlei sociale
wanneer het mocht ook in real

Spijtig genoeg heeft 2020
zijn er ook in onze club
personen weggevallen:

ook onze club niet gespaard en
twee bekende en dierbare

Op 14 juni is Monique Colen in Leuven overleden op 72 jarige leeftijd. Monique was samen met haar
man, wijlen Mike Brown, vele jaren een van de steunpilaren van onze club. Monique heeft ook lange tijd
deel uitgemaakt van het bestuur. Door de ziekte van Mike hadden ze hun Engelse oldtimers verkocht en
geleidelijk ook hun automobilia en dergelijke weggedaan. Het laatste wapenfeit binnen onze club was het
leveren van fotomateriaal en info over de beginjaren van de club. Deze info heeft ons zeer sterk geholpen
voor de realisatie van het jubileumboek van onze club.
Op 5 december is Lisette Boeckx in Turnhout overleden op 73 jarige leeftijd. Lisette was de vrouw van Leo
Van Nyen en de moeder van Paul Van Nyen en jullie wel bekend. Samen met Leo baatte ze een Rover
garage uit in Vosselaar, waar menig lid van de Tedg naar toe ging voor een onderhoud klein of groot.
Lisette en Leo waren graag gezien bij de English drivers en tijdens de rondritten waren ze steevast van de
partij in een van hun Engelse wagens. Lisette was een aangename vrouw, steeds paraat voor een praatje
of een helpende hand.
De leden van The English Drivers Guild wensen de families veel sterkte bij hun verlies.
En zoals het elk jaareinde gaat, zou ik samen met het bestuur jullie allemaal een prettig Kerstfeest willen
wensen en een fantastisch maar vooral gezond 2021!!!
Tot ziens!
Eric,
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Wheels on Tour goes Dutch (Door Pieter van de Lustgraaf)
Met 27 classic cars, in een gezelschap van Nederlanders en Vlamingen, namen we het laatste weekend van september
2020 deel aan een tour door het noorden van Nederland.
De tour zou starten in Amsterdam doch vanwege het feit dat de provincies Noord- en Zuid Holland in deze Corona
periode rood waren gekleurd, was het startpunt verplaatst naar Almere, gelegen in de voormalige Flevopolder en
sinds 1986 als Flevoland, de nieuwste en 12e provincie van Nederland. Een verzameling van diverse Classic Cars,
variërend van een Bentley Old Number One van 1947 tot een Chevrolet Corvette
van 1960. We voelden ons dan ook, met onze Jaguar MK II van 1964, goed passen
in dit gezelschap.
Wij reden niet naar het noorden via Monnickendam en Volendam langs het
Markermeer, maar via Flevoland, richting Lelystad, over lange hoge dijken, en
bevonden ons al rap op de voormalige zeebodem op ruim 6 meter beneden de
zeespiegel ofwel - 6 NAP (Nieuw Amsterdams Peil).
Wij konden Lelystad natuurlijk niet passeren zonder aldaar een bezoek te hebben
gebracht aan de replica van de Batavia ,
ooit een zogenaamd Spiegelretourschip
van de VOC (Verenigde Oost Indië Compagnie) uit 1628. Vandaar ging het
door naar Urk, eens een eiland in het IJsselmeer, nu gelegen aan de rand van
het vaste land van de Noordoostpolder. Een vissersdorp met een roemruchte
reputatie. Wij verlieten nabij Lemmer de polders en arriveerden in Friesland,
het land van de Elfstedentochten - de 200 km lange schaatstochten - en de
Friese Skûtsjes (platbodems). Deze provincie heeft slechts 649.944 inwoners
met een bevolkingsdichtheid van 188 inwoners per km2. Zuid Holland heeft
3.708.585 inwoners met 1.374 inwoners per km2. De provincie Antwerpen
heeft 1.847.486 inwoners met 652
inwoners per km2. Wij lieten Sneek rechts van ons liggen en toerden door
Woudsend, Oudega, Nijland en Boksum naar Leeuwarden, de hoofdstad van
Friesland. Alwaar we dineerden en overnachtten in het Post-Plaza hotel. Een
rijksmonument uit 1903 , eens een prachtig postkantoor. Wij kregen tijdens
het diner van diverse Vlaamse tourdeelnemers te horen hoezeer zij onder de
indruk waren van de polders met de grote landerijen met moderne
boerderijen, prima rechte wegen en voortreffelijke infrastructuur. De volgende
dag reden we van Leeuwarden naar Zwolle een afstand van ruim 160 km. Via
Eernewoude en Oudega passeerden we over smalle landweggetjes, Drachten.
Wij gingen overde grens met de
provincie Overijssel en kwamen na Diever langs Steenwijk uit bij Blokzijl. Wij
reden vervolgens door het Nationaal Park Weerribben/Wieden via een
labyrint van plassen en meren met slootjes, door mysterieus ogende
moerasbossen via Zwartsluis en Genemuiden, uit bij Hasselt. Daar ging het
over de dijk van de rivier het Zwarte Water (een zijtak van de rivier de IJssel)
naar Zwolle. Alwaar we verbleven in een schitterend monumentaal pand,
waarin gevestigd het Pillows Grand Hotel. Hier genoten we s'avonds van een
drie uur durend 6 gangen menu.
De derde en laatste dag van Zwolle naar Amerongen was slechts een afstand van ca 130 km.
De aftrap was om 9.00 uur en dat op zondag, dus rustig op de wegen. Wij reden door het centrum langs de
indrukwekkende stadspoort van Zwolle, destijds in de 14e en 15e eeuw een onderdeel van de stadsmuren. Wij
passeerden vervolgens Hattem, om over de dijk met links van ons de rivier de IJssel te rijden in zuidelijke richting. Op
de rechteroever van de IJssel zagen wij de plaatsen Wijhe en Olst.
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Zo arriveerden wij in de provincie Gelderland en kwamen langs het Kasteel Cannenburch in Vaassen. Vandaar ging het
over de Veluwe, door het Kroondomein Het Loo, met zijn vele smalle weggetjes door de bossen en gebruikten een
lunch in hotel restaurant De Vossenberg in Vierhouten. Door Elspeet rijdende (op zondag) waren we getuige hoe de
locale bevolking, gestoken in zwarte kledij zich te voet naar de Christelijk Gereformeerde Kerken begaf. Ja, wij waren
aangekomen in de Nederlandse Biblebelt, met zijn vele kerken. Die Biblebelt strekt zich uit over de Veluwe, door de
Betuwe, de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard langs de
Drechtsteden, nabij Alblasserdam, doorlopend naar de Zuid
Hollandse- en Zeeuwse eilanden . Wij vervolgden onze route via
Garderen en Voorthuizen, alwaar we onder de autoweg de A1/E30
doorreden naar Barneveld en Lunteren. Wij lieten Ede en Veenendaal
links van ons om over de Amerongse Berg, onderdeel van de Utrechtse
Heuvelrug op een hoogte van bijna 70
meter boven NAP, te arriveren in
Amerongen. Wij hadden in deze drie
dagen zes van de twaalf provincies van
Nederland doorkruist. De
afscheidslunch werd gebruikt in het
oude Koetshuis op het terrein van Kasteel Amerongen, gebouwd in de 17e eeuw.
Tijdens deze laatste lunch waren het weer de Vlamingen die hun complimenten over
dit Nederland niet onder stoelen of banken konden steken en sommigen zelfs lieten
weten te overwegen om te emigreren!
Tenslotte ontvingen alle tour
deelnemers een Delfts blauw tegeltje
met de tekst - Wheels ontour goes
Dutch 2020 -. Een leuk aandenken.
Nadat we van bijna alle tour
deelnemers afscheid hadden genomen
en de organisatie van Wheels on Tours
hadden bedankt, reden we via Rhenen over de Rijnbrug naar
Kesteren/Ochten, om over de A15/E31 richting Tiel ? Gorinchem Breda, huiswaarts te keren.
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Woordje van de redactie
Het rijden in een cabrio met de kap naar beneden is met dit weer een uitdaging. Althans, als je voor je
plezier een toertje aan het doen bent. Het is al heel lang geleden dat ik de kap op heb gezet, ik denk zo'n
15 jaar geleden, toen wij op de terugtocht van een evenement recht een enorme hoosbui in reden. Zo
lang je vaart kan houden is dat niet echt een probleem, maar omdat het vlak voor ons dorp was, waar je
toch niet op volle snelheid doorheen kan rijden, toch maar besloten onder een viaduct de auto dicht te
doen. "Dicht" is bij Engelse cabrio's trouwens een rekbaar begrip. Bij de meeste cabrio's gutst er nog
genoeg water naar binnen.
Verder is er over onze hobby weinig te melden. Wellicht zijn er veel achterstallige reparaties uitgevoerd en
staan de meeste auto's klaar om, zodra wij weer van alles mogen, er perfect mee te kunnen rijden.
Of, zoals wij vaak constateren bij de Elite Reklaam rally, wordt de auto straks uit het stof gehaald om de
eerste rally of toertocht mee te rijden, met vaak als gevolg dat meerdere auto's al na een aantal
kilometers met panne staan en onze serviceploeg de handen vol heeft om de boel weer op gang te
krijgen.
Gelukkig hebben een aantal leden hun belevenissen aan ons opgestuurd, waarvoor dank. Verder heb ik
zelf nog een artikel geschreven over de productie van Engels oorlogsmaterieel uit de 2e Wereldoorlog,
een beetje een hobby van mij. Dit ook door het verschijnen van de film "De Slag om de Schelde".
Misschien vindt u het interessant om kennis te maken met een ander type Engelse (auto)industrie.

I

MILLERS PRODUCTEN MET KORTING
Hieronder nog wat details wat betreft de kortingscode :
-
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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.

www.tedg.be // DriversNews 120

11

www.tedg.be // DriversNews 120

Tou r lan gs Sier r a de Tejeda (Door Pieter van de Lustgraaf)
We waren begin oktober weer toegekomen aan de Costa del Sol in het gewest Andalusië in Zuid Spanje
en namen op de laatste zaterdag van oktober 2020, deel aan een Classic Car Tour, die ons bracht nabij
het Reserva Nacional de Sierra de Tejeda. En dit terwijl in grote delen van Europa de Corona maatregelen
steeds sterker worden aangehaald, en België zelfs weer in een lockdown wordt afgesloten, rijden wij hier
in Andalusië met veelal open klassieke sportauto?s door een prachtig natuurgebied waar we over een
lengte van bijna 160 kilometer de tegenliggers op één hand konden tellen. Dit natuurpark ligt op slechts
50 km ten oosten van de stad Malaga en 20 km achter de
kust bij de populaire badplaats Nerja-Costa en vormt de
toppen van de Sierra de Tejeda, de natuurlijk grens tussen
de provincies Malaga en Granada.
Deze streek, de Axarquia, staat ook bekend om zijn witte
dorpen uit de Moorse tijd. Het Parque Natural Sierras de
Tejeda is 40.600 ha groot. (de N.O. Polder in NL omvat
bijna 60.000 ha. en de Provincie Antwerpen 20.430 ha.)
Een deel van het park is aangewezen als wildreservaat,
waar één van de grootste populaties Iberische
steenbokken van Spanje leeft. In het westelijk deel van het park ligt de hoogste piek van de berg La
Maroma op 2.066 m en biedt een spectaculair uitzicht op de Middellandse Zee en de aangrenzende berg
ketens. Witte en grijze tonen domineren de toppen,
het resultaat van een overvloed aan marmer.
Voor deze tour moesten we in onze Triumph TR250
wel zo?n kleine 80 km naar het oosten rijden van onze
Spaanse nederzetting in Benalmádena-Pueblo. Dus
waren wij vroeg op pad om de ontbijtsessie in
restaurant El Trapiche ten noorden van Vélez Málaga
niet te missen. Hier wachten ons de overige
deelnemers van deze dagtour en reden we met
behulp van het roadbook, uitgevoerd in het
Bolleke-Pijl systeem, deze bijna 200 km lange tour, bij
een temperatuur van zo?n 22 C, met volop zon.
Wij passeerden snelstromende riviertjes en beekjes
langs onze route, met spectaculaire watervallen, zoals
Los Arboles Petrificados. Ook hebben deze riviertjes
indrukwekkkende canyons (diepe ravijnen) gesneden,
die plaatselijk bekend staan als ?cahorros? . Hier treft
men ook vele grotten aan, waarvan de meest bekende
in Nerja. De overvloed aan grotten maakt speleologie
hier een populaire activiteit.
Aan het stuwmeer Vinuela nabij Benamargosa hadden
we dan onze afscheidslunch in restauant El Pantano.
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De Taxandriarit

(Gereden op 17 oktober 2020, door Benny de Mesmaeker)

Het vertrek van de Texandriarit was in Merksplas bij strafkolonie 7. De inschrijvingen voor de rit waren opengesteld
van begin september tot eind oktober. In het kader van de Corona problematiek, was dit nagenoeg de enige
mogelijkheid om zo?n rit te organiseren! Dat dit voor ons ?op de valreep? was, bleek door de maatregelen die door de
regering net opgelegd waren, nl. vanaf 19 oktober sluiting van café s en restaurants?
Onze afspraak was, voor diegenen die een ontbijt namen, tegen 9.00 uur ter plaatse met de bedoeling om rond 10.00
uur te vertrekken. Het ontbijt
was er eentje om U tegen te zeggen!
Wie er was kan dit alleen maar
beamen en die ervan genoten
hebben zeker. Mooi
gepresenteerd, meer dan genoeg,
lekker, enz?
Tussendoor kwamen Chris en
Toine ook ter plaatse. Na de nodige
begroetingen (Coronaproef!),
Toine een fijne verjaardag gewenst.
Ze kwamen daar ook ontbijten,
samen met de rest van hun gezin. Na
het versterken van de
inwendige mens vertrokken we, met
als roadboek een prachtig
werkstuk van Chris. Zoals alle jaren
was het ook weer mooi en
duidelijk opgesteld, met oog voor
details. Het was de bedoeling
om onderweg foto?s te herkennen en
op die plaats eenzelfde foto te
maken als bewijs, al dan niet met
iemand van ons erbij. Dat we
hierbij de nodige lol beleefden zal
niemand verbazen. Zo van, één meter naar links, nee een beetje terug en zo mag je er nog wat bij fantaseren?
We hadden ook geluk met het weer, zeker gezien de tijd van het jaar. Er was rond 12.30 uur door ons een middagstop
voorzien in ?Mijn gedacht?. Ik laat u raden welke TV-reeks daar opgenomen werd? Het was er best gezellig, dat heeft
ook te maken met het gezelschap natuurlijk. Na de lunch, wij terug op weg! We waren toen ongeveer halfweg de
route. We hadden afgesproken om, wanneer de gelegenheid zich voordeed, ergens te stoppen voor een dessert.
Door gans het Covid gedoe, zijn echter alle verbruikszalen taboe en laat dat nu juist zijn wat we normaal bij een
ijssalon nodig hebben. Bij de aankomst, in een restaurant te Kasterlee, hebben we wel gevonden wat we zochten. Het
lijkt wel alsof het afgesproken was (maar dat was het niet) kwamen ook Toine, Chris en de rest van het gezin binnen.
Na het nuttigen van het dessert en nog wat bijkletsen, gingen we richting huis. Het was weer een fijne en gezellige dag,
waarbij we ons zeker geamuseerd hebben.

Groetjes van Vicky en Benny
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De Sh er m an Fir ef ly t an k in WWII

(Door Rob Brouwer)

De Sherman tank was de meest gebruikte tank door de geallieerden in WWII. De tank ontleende zijn
naam aan de Amerikaanse generaal William T. Sherman en was van oorsprong dus een Amerikaans
ontwerp. Er werden er in totaal 49.000 van geproduceerd.
De tank was voorzien van een 75mm kanon en dat bleek in de praktijk niet opgewassen tegen de Duitse
Tigers en Pantzers. Bovendien was de tank door zijn hoge ontwerp een gemakkelijk doelwit voor anti tank
geschut en vijandelijke tanks. De achterkant was (net als bij de Duitse Tiger) de zwakste plek. De
bepantsering was heel licht waardoor brandstof en munitie snel vlam konden vatten. Vandaar de bijnaam
"Tommy Cooker ", omdat heel veel tankbemanningen de dood vonden door verbranding.
Om de Sherman zodanig te verbeteren dat de tank in staat was om ook de Duitse Tigers en Panzers aan
te kunnen werd er gebruik gemaakt van een Engelse vinding en werd de Sherman "Firefly" geboren.
On t w er p door William Kilbou r n (geboren in 1892 in Leicester en in dienst van Vickers)
Kilbourn paste tussen augustus en november 1943 een 17-ponder
antitankkanon aan de Shermantoren aan. Dat vergde nogal wat
veranderingen. Het originele hydropneumatische remmechanisme
werd vervangen door een geheel nieuw korter en krachtiger systeem.
Door de geringere lengte raakte het kanon echter uit balans, ongeveer
een halve ton. Hiervoor ontwierp hij een extra slof om de loop meer
naar voren beter in de kanonwieg te klemmen en maakte hij
achteraan de hulzenvanger van metaal in plaats van canvas. Deze
tankversie van het kanon noemde hij de MarkIV; een latere verbeterde
versie was de MarkVII. Op 11 november had hij de tekeningen gereed
voor een mogelijke massaproductie. Op 28 november was het eerste prototype van het kanon klaar en
op 30 november het tweede. Ze werden beproefd op de schietbanen te Woolwich en Shoeburryness.
Om te voorkomen dat het zware kanon de toren ongelijk zou belasten, werd die toren verder in balans
gebracht door een klein gepantserd rechthoekig uitsteeksel aan de achterkant, waarin de Nº19 en Nº38
radio's ondergebracht werden, die door het grotere geschut toch al hadden moeten verhuizen. Ter
verbinding werd in de achterwand van de toren een vierkant gat gezaagd. Desalniettemin nam de
rotatiesnelheid af, vooral vanwege het hogere absolute gewicht; een onverwacht voordeel was dat
hierdoor de fijnafstelling bij het richten verbeterde. Het nadeel was dat de kanonnier de radio moest
bedienen, wat tijdens het gevecht coördinatie met andere tanks onmogelijk maakte.
Omdat het grotere kanon ook de vluchtroute van de lader afsloot, kreeg die een extra torendakluik aan
de linkerkant. Dit bleek ook handig te zijn voor het in de tank laden van nieuwe munitie. De
munitievoorraad werd beperkt van 97 naar 78 stuks gezien de grotere lengte van de granaten; vijf
daarvan werden in de toren zelf aangebracht voor direct gebruik. Nog eens achttien waren direct schuin
uit een compartiment in de vloer te tillen; veertig bevonden zich echter horizontaal in twee aanvulkisten
van twintig onder de torenvloer en waren alleen bereikbaar als de toren in een speciale positie gedraaid
was. De laatste vijftien waren naast de chauffeur aangebracht in een compartiment op de plaats waar
normaal de rompmachinegeweerschutter zat; vandaar dat het aantal bemanningsleden teruggebracht
was van vijf naar vier.
Eind 1943 werd de druk vanuit de veldtroepen om zwaarder bewapende tanks in dienst te nemen steeds
groter. In december 1943 kreeg de Royal Ordnance Factory een bestelling voor de ombouw van 2100
Shermans. Waar de naam "Firefly" vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Zij duikt al in maart 1944 op
maar was nooit de officiële aanduiding.
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FIAT 500 voor Sh an a (2) (door Jan Tolleneer en Eric de Wever)

In magazine 119 zijn wij gebleven bij de aankoop van de ultieme droom van Shana. De grote vraag nu is
"geraken wij ermee tot in België?"

De eigenaar moet nu nog de Fiat 500 uit de Italiaanse administratie laten uitschrijven, naar de keuring
gaan en de banden verwisselen. De starter wordt niet vernieuwd, Eric wil thuis eerst zien wat er mis is,
dus zal het telkens duwen worden. Nu til ik daar zelf niet te zwaar aan vermits het toch Eric is die zal
moeten duwen en zeg nu zelf zoveel mankracht is er voor zo?n klein ding nu ook niet nodig.
De volgende dag worden we uitgenodigd door Gianfranco ? . in zijn woonplaats.
Waar Eric in de eerste plaats dacht dat de man wellicht arm
was stellen we, tot onze verbazing, vast dat hij toch wel in
goede doen is. Zijn woning is groot, gebouwd tegen de
flanken van de bergen die Massa omringen. Groot terras,
uitzicht op Rocca Malaspina en een eindeloos zicht op het dal.
De man is een wijnmaker, heeft een knappe vrouw en twee
schatten van kinderen. Meer moet dat niet zijn. We krijgen
een zéér goed gevoel met hem. De verkoopakte wordt keurig
opgesteld, het voorschot wordt betaald en morgen zal de
auto, klaar voor vertrek, voor zijn deur staan. Mooi is dat!
De dag is snel voorbij, we laten ons door Gianfranco en zijn
vrouw adviseren voor een goed restaurantje, maar we stellen
vast dat je niet buiten kan eten. Geen nood, er zijn er genoeg
en door de straten slenterend vinden we een familierestaurantje waar vader, moeder en dochter de plak
zwaaien. Het eten is voortreffelijk, de prosecco goed koud en de tiramisu, gemaakt door de dochter, de
lekkerste ooit. De papa komt met ons nog een babbeltje doen in het Engels en voldaan hijsen we ons in
de Morgan en rijden de berg op naar ons hotel. Morgen grote dag met de grote vraag: ?Gaat alles in orde
komen??
De volgende ochtend zijn we er klaar voor, nu nog de
auto. Voor het laatste Italiaans papierwerk nog even langs
de garagist van Gianfranco, dan naar zijn huis, het saldo
betalen, afscheid van iedereen nemen. Ik krijg de
autosleutels in mijn handen gestopt en de Fiat wordt
aangeduwd, nog een laatste keer wuiven en daar gaan we!
Hop naar België! Het rijden voelt uiterst prettig en de
zetels zitten comfortabel. Even wennen want het autootje
is zóooo klein dat de pedalen uiterst dicht bij elkaar staan.
Voorzichtig rijden we de berg af. Ik voorop en Eric achter
me zodat hij zicht heeft op het motorcompartiment en me
kan verwittigen wanneer het fout loopt. Op hoop van
zegen!
We rijden Massa uit terwijl de donkere wolken zich opeenstapelen. Regen op komst, véél regen, een
wolkbreuk. De riolering van de straten kunnen het overvloedige water niet meer slikken en de weg
verdwijnt onder een dik watertapijt. Zó hoog dat de autodorpels de vloedlijnen worden. Eric verdrinkt
bijna in zijn Morgan zonder zijramen, het dak zit er wel op maar de opspattende zee die de tegenliggers
wegdrukken geven hem de volle laag. Gelukkig blijft het Fiatje droog vanbinnen maar het krijgt wel de
grondigste wasbeurt ooit.
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We spreken af maximum een 250 km per dag af te leggen en niet over snelwegen. Dat zou ons in vijf
dagen terug naar België moeten brengen. Knipperen met de Morganlichten wanneer er gestopt moet
worden.
Elke morgen wordt het oliepeil gecontroleerd voor alle zekerheid want hij sputtert toch wel wat olie. Die
lekt dan op de hete motor en dan begint de boel te roken. Kunnen we hier écht mee tot in België
geraken? En dat is nog niet alles, er wachten ons twee cols, een Italiaanse en een Franse of dat één niet
genoeg is. Arm Fiatje, maar ook arme Eric, die met zijn zware V8 motor achter dat minuscuul 2 cilindertje
moet blijven hangen. En zo?n col naar boven dat gaat onvoorstelbaar tráág. Één voordeel, met 20-25km/h
ga je nooit geflitst worden. De tijd kruipt voorbij maar ook de kilometers dikken niet aan. Af en toe moet
er gestopt worden om de motor van de Fiat wat te laten afkoelen. De liefde van de vader voor zijn
dochter gaat toch wel erg ver hoor!
Het lukt ons de eerste col te overbruggen ook al is het met
een rokende motor. Voor een eerste dag op onze weg kan
dit toch wel tellen. Dag Italië, we nemen één van je
schatten mee naar huis. Frankrijk dan, de volgende dag,
direct de Col de la Madeleine op onze boterham, 19,6 km
lang en 1.523 hoogtemeters. Maar zoals het motortje in
Massa mooi stationair bleef draaien geeft het nu geen
krimp. Gestaag kruipt het naar boven onder
bewonderende blikken en duimen omhoog van de mensen
langs de weg, alhoewel dat natuurlijk ook voor de Morgan
van Eric kan zijn geweest. De tocht verloopt langzaam maar
we genieten er beiden van met volle teugen, tussen de
uitgestrekte velden en langs kleine wegentjes met hier en
daar een stop om van de omgeving te genieten.
Italië en Frankrijk zijn toch zó mooi meneer!
Restaurantjes en hotelletjes volgen elkaar in een rustig tempo op. De Prosecco is ondertussen vervangen
door de Ricard, maar ook dat loopt vlot binnen.
In Reims boeken we een hotel vlakbij de prachtige
kathedraal. Uitgebaat door Chinezen. We hadden het
moeten weten. Die zijn met onnoemelijk veel dus die zijn
content met weinig plaats. Onze slaapkamertje ( let op
het verkleinwoord), inclusief badkamer meet 9 m2. Je kan
zo van de deur de badkamer in. Klein man! Maar we
slapen op loopafstand van de kathedraal waar dezelfde
avond een prachtige professionele lichtshow wordt
gegeven tegen de gevel van de kerk. Echt knap!
Er wordt bij aanvang vriendelijk verzocht mondmaskers
op te zetten die op het einde parmantig worden afgezet
waarna het volk kriskras door elkaar loopt. Te gek!
En het Fiatje? Gaat gestaag door! Weliswaar aan 60 à70
km/h, maar elke kilometer is er eentje dichter bij huis.
Klein maar dapper! In een stad waarvan ik de naam vergeten ben, val ik in het midden van een druk
kruispunt stil. Echt geen plek om stil te vallen. Eric raast met zijn Morgan naar de overkant, moet al
lopend haaks het grote kruispunt oversteken in een superspurt om me, al zwetend, in gang te duwen.
Ocharme!
Du pain, du boursin, du vin tussen de wijnranken in de Champagnestreek, alhoewel we ons niet waagden
om overdag in de hitte alcohol te drinken. Hoog, op een eenzame heuvel en temidden van wijnranken zo
ver het oog reikt, staat de villa van een champagneboer met er naast een prachtige molen met wieken. Zo
ongelooflijk mooi!
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Ken je dat : ?Als God in Frankrijk?? Wel we zater er niet ver af! Eric wil wat champagne inslaan dus gaan we
langs een wijnteler. Kopen ons ieder een kist die wegens plaatsgebrek op de achterbank van de Fiat
terechtkomen. En zo rijden we traag maar zeker richting België.
Vooral traag voor Eric, die zo nu en dan met zijn lichten knippert om even halt te houden wegens
slaapoogjes. Een mens zou voor minder wanneer je de hele tijd achter een 2 cilindertje moet hangen.
Om niet 's avonds laat in Schoten aan te komen besluiten we ons laatste hotel nog in Frankrijk te nemen.
Het lijkt op een kasteel in een park met een mooie rode loper buiten.
Ongelooflijk uitnodigend, ware het niet dat op dat moment
een politiecombi voor de inkomdeur staat en een regelrecht
gevecht aan de gang is tussen een mannelijk, een vrouwelijke
politieagent en een vrouwelijke bezoekster van het hotel. In de
combi nog wel, onder het verbouwereerde oog van haar
echtgenoot/vriend die onbegrijpend toeziet. Van een entrée
gesproken!
De receptioniste ontvangt ons uiterst vriendelijk, kijkt ons alle
twee aan en verontschuldigd zich, met een beteuterd gezicht,
dat de kamer die we boekten ? ..
twee aparte bedden heeft.
Djeezes! Echt? Eric en ik kijken
elkaar verbouwereerd aan en proesten het uit. Die Fransen toch! ?s Avonds
rijden we naar beneden, de stad in, gaan uiterst lekker eten in een tof
restaurant in de schaduw van de kerk. De wijn vloeit waarna Eric op een
fijne manier de sleutels van de Morgan aan mij afgeeft om terug naar het
hotel te rijden, precies of dat ik niet evenveel gedronken heb. Clever
manneke!
De laatse dag, de laatste 250 km. De zenuwen beginnen op te spelen in mijn
maag in het vooruitzicht van Shana die eindelijk haar Fiatje 500 van 1969 in
ontvangst mag nemen.
Van de Belgische grens recht naar Schoten waar we bij Eric thuis de auto?s
een grondige wasbeurt willen geven. De Morgan heeft alle glans verloren en
ziet er dof en smerig uit van de olie die het Fiatje achter zich over de weg
heeft uitgesproeit. Maar we zijn heelhuids aangekomen, zowel wij als het Fiatje hebben getoond wat we
waard zijn. Een uurtje later staan de twee oldtimers terug te schitteren in de zon. Nog een laatse duw, de
laatste 10 km naar Shana, Glenn en Christel, die ongeduldig hun opwachting maken aan de poort van
Glenco.
En daar zijn we dan! Shana ontzettend dankbaar en dolgelukkig, Eric en ik die eigenlijk wel een zucht van
voldoening slagen. Mission accomplished! We zijn er mee thuisgeraakt.
Slotwoord.
Niks kan een vader gelukkiger maken wanneer hij een brede lach op het gezicht van zijn kinderen kan
toveren. Bedankt Eric dat je dit mee hebt verwezenlijkt. Bedankt voor het tof gezelschap en de fijne
periode die we samen beleeftd hebben. Bedankt Christel en Glenn om je man en papa even te hebben
mogen lenen. We zijn met ons tweeën naar Italië getrokken, niet om goedkoper aan een Fiat 500 te
geraken maar vooral omdat we beiden Shana een tof verhaal wilden geven dat ze later aan vrienden,
kennissen, familie en later haar kinderen kan vertellen. Het is nu aan Shana om het avontuur van haar
Fiatje 500 voort te zetten.
Jan Tolleneer
18 augustus 2020.
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Ch allen ge (De Ch allen ge en de Jan van der St een t r oph y w or dt

over 2020 n iet u it ger eik 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:
Or gan isat or

Deeln em er aan

Au t eu r

Alleen

M eer der e

M eer daags even t
(alleen )

M eer daags even t
(m eer der e)

25 punten

18 punten pp

40 punten

30 punten pp

Pr aat avon d

Dagr it

M eer daagse t ou r

5 punten

15 punten

25 punten

Ar t ik el Dr iver s New s
5 punten
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Nieu w e leden
Wij verwelkomen ons nieuwe lid:

Bart Engels:
Jaguar Daimler Double Six Vandenplas 1978
Jaguar XJ6 2003
Jaguar XKR 2001
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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 w ebsit 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 on-line gezet. 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 h ech t en zeer veel w aar de aan de beveiligin g van de gegeven s van de leden . Het lijk t on s n iet
zo'n goed idee dat de gegeven s van de au t o('s) die in u w bezit zijn op st r aat k om en t e liggen . De
n ieu w e w ebsit e bou w t een t abel op van h et em ailadr es m et h et bijbeh or en de passw or d. Daar om
m oet u , als u zich de eer st e k eer aan m eldt , u aan m elden alsof u een n ieu w lid ben t . De w ebm ast er
k r ijgt dan een aan vr aag en als de gegeven s in or de zijn , w or dt h et em ailadr es en h et passw or d
opgeslagen en k r ijgt u t oegan g t ot de gegeven s van de leden . De eer st volgen de k eer k u n t u zich
dan aan m elden als best aan d lid.
M och t h et allem aal n iet lu k k en , dan k u n t u een em ail st u r en n aar r k br ou w er @t elen et .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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AG
ENDA2021
In h et k ader van de m aat r egelen r on dom h et Cor on a vir u s zijn er geen act ivit eit en t ot n ader
ber ich t .

januari 2021
4

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

februari 2021
2

Praatavond en ALV in Aeroclub Brasschaat (onder voorbehoud)

maart 2021
2

Praatavond in Aeroclub Brasschaat (onder voorbehoud)

april 2021
6

Praatavond in Aeroclub Brasschaat (onder voorbehoud)

mei 2021
4

Praatavond in Aeroclub Brasschaat (onder voorbehoud)

Juni 2021
1
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juli 2021
6

Praatavond in Aeroclub Brasschaat (onder voorbehoud)

augustus 2021
3

Praatavond in Aeroclub Brasschaat (onder voorbehoud)

september 2021
7

Praatavond in Aeroclub Brasschaat (onder voorbehoud)

oktober 2021
5

Praatavond in Aeroclub Brasschaat (onder voorbehoud)

november 2021
2

Praatavond in Aeroclub Brasschaat (onder voorbehoud)

december 2021
7
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