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

Dag allemaal, ik zit lekker in de tuin in een heerlijk lentezonnetje. De winter is gepasseerd en de lente is in 
het land. De eerste bomen kleuren groen en hier en daar komen de eerste narcissen uit.

Met onze club is dat ook zo?n beetje het geval. De beperkingen ten gevolge van Corona liggen nu al een 
tijdje achter ons en we kunnen er weer tegen aan gaan.

De meesten van ons hebben hun wagen al buiten gehaald, voor een eerste rit, een cars en coffee of 
zomaar om nog eens te ervaren hoe leuk die Engelse wagens rijden.

Wat de club betreft, na twee magere jaren is het tijd om met de nodige energie terug te starten.

Zo hebben we een systeem ingevoerd waarbij de leden een kortingbon van 10 euro ontvangen na hun 
gereden rit. Deze kunnen ze dan als korting voor een volgende activiteit gebruiken, en dit tot vijf keer.

De Challenge is ook terug ingevoerd en de rangschikking zal in de Drivers News verschijnen. De winnaar 
van de Challenge zal gratis kunnen eten op onze Drivers dinner.

Wat de nieuwsbrief betreft, deze zal zoals steeds ongeveer in de helft van de maand verschijnen, maar 
enkel activiteiten van onze club zullen erin vermeld staan, dit maakt alles wat overzichtelijker.

De website heeft ook enkele aanpassingen ondergaan waardoor de info betreffende onze activiteiten 
eenvoudiger te bekijken is en waardoor je ook eenvoudig kan inschrijven.

Wat dit laatste betreft, als je meedoet aan een organisatie, tracht flink op voorhand in te schrijven, het is 
voor de organisatoren veel gemakkelijker en leuker als ze tijdig weten hoeveel deelnemers er zijn. Denk 
maar aan het aantal roadbooks  die er moeten voorzien worden, hoeveelheid ontbijten er moeten zijn, 
het zoeken van een locatie voor de lunch, diner,aantal rallyplaten?

Zo, dit was het dan.

Samen met jullie kijk ik in ieder geval uit naar een heerlijke lente, zomer en herfst om er een tof jaar van 
te maken.

Tot ziens.

Eric
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TOUR AH?MICALE (deel 2). (door  Er ic de Backker )

26 september dag 5: Zagora - Ouarzazate 255km. 

Vandaag vertrekken we naar Ouarzazate, we zijn blij dat we het tentenkamp achter ons kunnen laten, 
want de nacht was niet zo rustig, de nachtwakers maakten behoorlijk wat lawaai. Het was wel een unieke 
ervaring. De route naar Ouarzazate is een mooie route via diverse cols doorheen het Atlas gebergte. 
Onze wagens hebben we deze ochtend nog even gecheckt, het olie en 
waterniveau en ook even controleren of de luchtfilters nog proper zijn. 
Voor de zekerheid vervangen we de dampkapfilters die we over de 
luchtfilters bevestigen. Tegen de middag bereiken we Taznakht, een 
stadje dat bekend staat om zijn Berberse tapijt cooperatieven. 
Gloeiend heet is het op het centrale plein en na enkele bezoeken aan 
de tapijtshops zijn we allen een tapijtje rijker. Uiteraard hebben we 
gekocht aan ?special Covid price? maar of die prijs nu meer of minder 
is dan normaal, dat weten we niet. Enfin, we hebben toch goed 
afgeboden. Dan nog maar even een terraske gedaan om de 
vochtbalans terug op peil te brengen. Na deze stop in dit leuke stadje 
rijden we verder naar Ouarzazate, een eerder moderne stad gelegen 
aan de Hoge Atlas, maar vooral gekend voor de vele films die hier 
opgenomen zijn, onder andere Ben Hur, Lawrence of Arabia etc. 
Ouarzazate heeft niet voor niets de bijnaam ?Hollywood of ". Ons hotel 
ligt in het stadscentrum en de wagens blijven op de openbare weg, 
weliswaar onder toezicht van de lokale gendarmerie, dat geeft de 
burger een gerust gemoed, dus slapen we goed vannacht. Ons hotel: Berbere Palace* * * * *  zag er op het 
eerste zicht erg goed uit, mooie inkomhall, veel attributen uit de verschillende films etc. Toen we door de 
mooie tuin naar onze kamers gingen was daar toch nog erg veel werkvolk aan de slag, er waren er nog 

muurtjes aan het schilderen?  Onze kamers waren 
splinternieuw?  te nieuw, de gordijnen ontbraken, de 
airco was niet aangesloten, telefoon idem dito. Dan 
maar even naar de balie en even later verscheen een 
klein peloton werkvolk in onze kamer, terwijl de ene 
aan de airco bezig was waren er twee andere 
gordijnen aan het hangen, was een andere in de 
badkamer bezig? enfin een uurtje later was alles 
gefixt. Dus tijd voor een plonske en een cocktail aan 
het heerlijk zwembad.

 27 september dag 6: Ouarzazate - Marrakech 207km. 

28 september dag 7: Marrakech - Marrakech. 

Na een prima? ontbijt, gaan we naar de wagens en 
zien we technische ondersteuning bij de mooie Jaguar 
XK140 van Piet H., onze welbekende tv-kok. We zijn 

curieus en gaan even poolshoogte nemen, het ruikt hier opvallend naar benzine. Eén van de vlotters in 
de carburators blijft hangen met een benzineplas als resultaat. De techniekers hebben de klus vlug 
geklaard en Piet kan op weg. En wat hebben we geleerd vandaag? We gaan nog even langs de plaatselijke 
ATM en vervolgen onze weg, bij de voormiddagstop voelt Lo zich belabberd, Het is nu zo?n 40°C en ze wil 
liefst even liggen, in een TR is dat echter niet zo evident, dus we besluiten om door te rijden naar de 
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middagstop, maar na een paar honderd meter moet ik de auto aan de kant sturen en zien we een half 
verteerd ontbijt passeren. We besluiten om de organisatie te bellen want nog 100km verder rijden in 
40°C in een open auto met de zon op je hoofd is niet te doen. Als we naast de wagen staan passeert Ann 
Laroye in de auto van de organisatie en vraagt of ze kan helpen. We besluiten dat we Lo best in de auto 
met airco laten plaats nemen en wij volgen rechtstreeks naar de middagstop in Marrakech. Bij aankomst 
aldaar nestelen we Lo in een zetel in de heerlijk koele inkomhal en nuttigen wij onze lunch. Het was zeer 
lekker met een prachtig gezicht over de mooie golfbanen van dit hotel. Lo voelt zich te misselijk en Ann 
brengt haar naar ons hotel in Marrakech centrum: La Mamounia * * * * *  . Peter en Albert rijden de rit 

verder en ik volg Ann naar La Mamounia. Bij 
aankomst vraag ik om een rolstoel want stappen 
zit er niet meer in. De staff is zeer behulpzaam 
en ze regelen direct een arts om ons verder te 
helpen. Omdat we nog in volle Corona zitten 
mogen we onze kamer niet verlaten voor we 
een negatieve PCR test hebben. De geneesheer 
arriveert en geeft Lo alvast een inspuiting en 
schrijft medicatie voor die de hotelstaff voor ons 
in de apotheek gaat halen. Ik stop Lo onder de 
lakens waar ze de volgende dagen zal blijven. 
Geen Marrakech voor haar?  een reden om nog 
eens terug te komen! In afwachting van de 

testuitslag blijf ik in de kamer, Albert en Peter zien we later wel. Mijn taak de volgende dagen is ?support? 
bieden, ttz. toast en yoghurtjes bestellen via room service, thee, een dafalganneke tegen de koorts op tijd 
en stond. La Mamounia is een prachtig hotel en het komt goed uit dat we hier twee dagen kunnen 
blijven. Het hotel is in 2020 prachtig gerenoveerd en dit Arabisch - Moors paleishotel ligt midden in een 
paradijslijke tuin van 8 hectare in hartje Marrakech. Je kan er eten in verschillende restaurants, ontbijten 
bij het zwembad en shoppen in de vele exclusieve 
winkeltjes. Ondertussen mag ik de kamer terug uit 
na onze negatieve PCR test en ga ik bij de hotelbalie 
informeren of we eventueel ons verblijf met een 
nachtje kunnen verlengen. Dat kan, zelfs tegen het 
tarief dat Tour Ah?micale wordt aangerekend. 
Achteraf bleek dit toch nog 490 Euro te zijn, slik! 
Enfin we laten het niet aan ons hart komen, "we only 
live once" en in de late namiddag rijden we met een 
taxi naar het befaamde grote plein Djeema- el- Fna. 
En gaan we in ?de Rooftop? een leuke gelegenheid, 
een terrasje doen. Een vriendelijke inboorling gaat 
met ons mee door de Medina en na 20 minuten 
komen we moe en dorstig aan. Als we terug gaan vragen we in de Rooftop de weg en wat blijkt? We zitten 
op twee minuten van het plein, buitenkomen, rechts en 150m rechtdoor en je bent er?  Natuurlijk twintig 
minuten doorheen de Medina garandeert een flinke fooi! Na twee nachten in Marrakech beslissen we dat 
Peter en Albert verder rijden met groep 1, Peter met mijn wagen en Albert met de zijne. Mijn auto moet 
met de eerste groep mee uitgeklaard worden. Lo en ik blijven nog één nachtje in La Mamounia en gaan 
met groep twee verder. 

29 september dag 8 ( Peter en Albert ) Marrakech - Essaouria 180km.

Lo en Eric blijven in Marrakech. Na een rustig maar heerlijk ontbijt vertrekken Peter en Albert, Peter 
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neemt veel foto?s onderweg en whatsappt die regelmatig door zodat we hun laatste dag in Marokko 
prima kunnen volgen. 

Ze komen goed aan in Essaouria waar ze op de plage 
nog lekker kunnen lunchen alvorens zich naar de 
luchthaven te begeven. Wij beperken ons tot een 
kleine wandeling en wat relaxen in de schaduwrijke 
tuin en aan het zwembad. Als Peter en Albert opstijgen 
richting België gaan wij dineren en Lo laat het zich 
smaken, een goed teken. We gaan maar op tijd slapen, 
want morgen wordt een lange dag.

30 september dag 9.

Peter en Lo zijn ondertussen terug thuis en wij kunnen 
nogmaals meerijden met Ann richting Essaouria. 
Heerlijk die moderne auto?s met airco! Na ons ontbijt 
gaan we ervoor, in de vroege namiddag bereiken we 

de Atlantische kust en geeft de buitentemperatuurmeter 24°C aan. Hier in Essaouria, het vroegere 
Mogador, is het heerlijk, 24°C en een lichte zeebries. Lo en ik wandelen onder de aankomstboog begeleid 
door een flink deuntje van een uitbundig Berberorkest en 
schuiven daarna aan bij het buffet op le plage. Hierna 
hebben we nog een paar uur de tijd om de Medina van 
Essaouria te bezoeken, we doen het op ons gemakske en 
genieten van onze laatste uurtjes op Marrokaanse grond. 
Wat ons direct opviel: De winkeliers nodigen je uit in hun 
winkels, maar worden niet opdringerig zoals in Fez of 
Marrakech, je kan rustig rondkijken en ze blijven steeds 
beleefd, ook als je niets koopt. Wat een verademing! Na 
onze wandeling nemen we een taxi naar de luchthaven 
waar we als laatste arriveren om rond 19u op te stijgen naar 
Brussel.

Dit was het einde van een heerlijk avontuur, waarbij we 
aangename contacten hebben gelegd, verbaasd werden 
door de vriendelijke en gastvrije Marokanen waar we goede 
herinneringen aan over houden.

Albert - Peter - Lo en ik.

Met veel dank aan Ann Laroye van Tour Ah?micale voor de 
hulp en de super organisatie. In de herfst gaan wij zeker terug mee, ditmaal naar Portugal.
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Woordje van de redact ie (door Rob Brouwer).

Zoals Eric reeds heeft vermeld in zijn  Woordje van de Voorzitter, is het klassieker- en oldtimerseizoen 
weer volledig losgebarsten.

Ik merk dat wekelijks, want de plek waar ik woon is erg populair bij de organisatoren van klassieker- en 
oldtimerritten.

Aan het geluid van de motoren kan ik bijna voorspellen welke club deze regio heeft uitgekozen.

Ook de TEDG laat zich niet onbetuigd:

Op 18 apr i l  organiseert Peter Verbrugge de Paasm aandagr it .  

Op 24 apr i l  organiseert Ronny Verschueren de Sm okkelaarsr it .

De rit zal worden gehouden in de grensstreek tussen België en Nederland en is ongeveer 90 km lang.

Op 22 m ei organiseert Paul Everaert de Vik ingent ocht .

Er kan bij de start worden ontbeten en er is ook een mogelijkheid om een avondmaal te nuttigen. Voor 
verdere informatie zie de advertentie in dit blad of raadpleeg de website.

Op 19 juni organiseert Ron Nieuwenhuijs de Hollandt oer . De toer gaat door het Groene Hart van 
Nederland. De rit duurt ongeveer 3,5 uur. De mogelijkheid bestaat om voorafgaande aan de toer een 
overnachting te boeken.

Inschrijven:

De website is zodanig aangepast dat u via de website op deze ritten kan inschrijven. U wordt vanuit de 
agenda naar de rubriek "Ritten" doorgeleid. U kiest dan de rit door op de pagina naar beneden te 
scrollen. De informatie ziet u links, inschrijven kan dan rechts.

Ik wens u veel rijplezier toe.

Rob.
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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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LUDWIG VAN BEDAF RAPPORTEERT
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Mijn TR (door  Paul Vrancken)

De liefde voor auto?s, en dan nog met name voor Engelse, werd mij samen met de fruitpap uitgelepeld.

Mijn grootvader, tevens onze buurman, nam mij als kind vaak mee op zijn dagelijkse wandeling door het 
dorp. Telkens een leuke of nieuwe auto ons pad kruiste, loodste hij me rondom die ?ferme bak?, tilde me 
op om het interieur te kunnen bekijken, leerde me mooie dashboarden met dito ?klokken? te 
onderkennen en vertelde me telkens ?hoe hard ie wel kon lopen? (dat mocht begin jaren zestig nog 
hardop gezegd worden zonder voor crimineel gehouden te worden ? )

Als ik braaf was, mocht ik meerijden in zijn Austin Healey 3000 mk 1. Was me dat een machine, zeg! Die 
had geen dak en de motor ronkte zo lekker.

Ook diè muziek leerde hij me beluisteren, meer nog: 
hij instrueerde het verschil tussen goede muziek en 
andere ?  Die Engelse zescilinders, daar was hij gek 
van en dat heeft hij ook perfect weten overbrengen, ja 
onuitwisbaar in mijn hoofd weten branden !

De jongste broer van mijn vader, buurman vanwege 
thuiswonende vrijgezel, was eveneens erfelijk belast 
met dezelfde virale aandoening als grootvader. Hij 
reed in een MGA TWIN CAM. Hoewel geen zescilinder, 
toch een zeer apart geluid als hij zijn apparaat durfde 
wakker maken. Bij het starten van de Anglia?s en de 
Rekords van de andere buren werden mijn 

voelsprieten in ieder geval niet zo geprikkeld. Zelfs met de drie MGB?s, die de MGA (de TWIN CAM was 
een iets minder betrouwbaar dagelijks vervoermiddel gebleken) opvolgden, kon ?nonke? George niet 
ongemerkt de oprit afrijden.

Iedere motorstart drong bij ons de huiskamer binnen 
en deze melodie had telkens opnieuw zo?n 
onweerstaanbare aantrekkingskracht op me dat ik 
nog sneller op straat stond dan de MG, klaar met de 
vraag: ?Nonke George, mag ik mee ?? Steevast was 
het antwoord: ?Allez, een toertje rond de wal? (in Bree 
hadden en hebben we nog steeds heuse 
stadswallen; de Romeinen hebben er nog over 
geracet met hun strijdwagens, denk ik toch. ? moet ik 
nog eens navragen) Man, man, man, wat konden die 
(diagonaal) banden zo heerlijk fluiten, zeg !!!! Toen 
Abingdon de B-tjes met rubber begon te sieren vond 
ook nonke G. dat dit ?erover? was en hij kocht een 
Ford Capri van pure weerbarstigheid. Ik zou deze laatste later nooit van hem overgenomen hebben, 
(neefjesprijsje !!) ware het niet dat het een authentieke ENGELSE ? evenveel remschijven als olie 
consumerende - 3.0 V6 was met schuifdak. (Keulen bouwde een 2.3 en latereen 2.8 n.v.d.r.)

Maar rond mijn plechtige communie is het dan gebeurd. Een dorpsgenoot had een nieuwe sportwagen 
gekocht, een tweezitter. Dit veroorzaakte een onuitwisbaar trauma, je weet wel zo?n onbestemde ?knoop? 
net boven je maag. Telkens hij passeerde voor onze deur werd ik onweerstaanbaar naar de straat 
gezogen. Jonge, jonge dat geluid, The Stones, The Sweet, Slade, geen van allen was in staat dit te 



17                               www.tedg.be //  DriversNews 125

  overtreffen! En optrekken dat die kon?  De brave huisvaders in hun gezinsverpakkingen bleven achter 
zoals niet-gedopeerde wielrenners. Dat was zo?n nieuwe TRIUMPH sportwagen met dikke motor. TR 6PI 
stond in de Prisma autogids 1970, 6 cil. lijnmotor, inh. 2498 cc., 152 DIN PK. bij 5500 tpm.

Na wat speurwerk ontdekte ik de slaapplaats van het ?wried masjien? in een nest garageboxen midden in 
?t centrum broederlijk tussen een hoop ?brot und butter? auto?s. Links en rechts gekeken, eens aan de 
rolpoort gevoeld en JA?  die was vlotjes te openen.

Eerst die twee uitlaatpijpen. WAW! Dan die zwarte 
strakke achterkant. TRIUMPH stond in de rechter 
bovenhoek en eronder ?petrol injection? Een injectie? 
Dat zal wel dat die bak zo snel was. INJECTIE!!!! Dat 
was iets i.p.v. carburateurs dat op veel raceauto?s 
gemonteerd stond, maar toch niet op een auto voor 
de gewone huisvader?! En die boordplank (sic), jawel, 
in ECHT hout met zoveel ?sjieke klokken? zou mijn 
grootvader gezegd hebben, een lederen stuurwiel, zo 
kaarsrecht voor je borst en zo?n kort pookje; en dan 
die ruimte onder dat dashboard ? ik zag in die 
donkere garage het einde zelfs niet. Je moest daar je 

benen wel gestrekt kunnen onder steken? . En die motorkap, daar scheen ook geen einde aan te komen?

Dit was het; zo?n machine zou ooit de mijne worden, zeker weten !!

Maar ik werd braaf op kostschool gestuurd en de auto verdween uit mijn gezichtsveld en uit het dorp?

Een vijftal jaar later, gedurende de drie dagen durende paasautoshow op ?t Vrijthof, niet weg te branden 
bij de Leyland dealer, toch een schaarse folder kunnen lospeuteren van zo?n TR 6, maar meer als 300.000 
Bef !!! Hoe dat in godsnaam oplossen? ik moest mijn humaniora nog afmaken- en je moest tot overmaat 
van ramp direct beslissen, want de kans was groot dat ?ze er geen meer hadden?, want de productie was 
gestopt. De opvolger had maar vier cilinders én geen injectie én zijn dak kon ook al niet open?

Enfin, leuke folder en de droom maar klasseren, maar NIET ?verticaal? dat stond als een paal boven water. 
Problemen zijn geschapen om op te lossen, overtuigd als ik was dat mijn rechtervoet die zalige muziek 
ooit zelf zou dirigeren.

Deze handelsbeurs had voor mij persoonlijk echter 
onverhoopt zeer verstrekkende gevolgen. De Leyland 
dealer slaagde er in om één man te overtuigen en 
verkocht hem één van de laatst geproduceerde TR 6 
(PI ? chassisnr. CR 6681 LO), full option met schuifdak 
in de hardtop !!! Het duurde niet lang, of ik had er 
lucht van en ging de man opzoeken om hem te 
vertellen dat hij deze wagen NOOIT mocht verkopen, 
uitgezonderd aan mij. Hij moest er smakelijk om 
lachen. In de loop der jaren drong het toch tot hem 
door dat het mij bittere ernst was, want telkens zich 
de gelegenheid voor deed, friste ik het geheugen op 
van de enige TR bezitter van het dorp.

Eindelijk had ik mijn rijbewijs. De locale dealer had er intussen geen meer.Hij had wel een goed 
surrogaat, volgens hem even snel (wat moest hij anders vertellen) én met schuifdak !! Het enige wat me 
kon troosten was dat het om een echte TRIUMPH ging, een DOLOMITE SPRINT. Leuk ding, veel plezier aan 
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beleefd, in de prak gereden, snel vervangen door de laatste die ik nog zou kunnen kopen omdat ?ze? hier 
ook alweer mee gestopt waren (was ik voor het ongeluk geboren, of waren ze daar in Engeland tegen mij 
of zo?), gelukkig wel weer mèt schuifdak. Fantastische wagen !! Die gasten met hun 2002 raakten mij niet 
kwijt als ?t groen werd. Mijn leeftijdsgenoten dachten dat een TRIUMPH alleen in matzwarte uitvoering 
verkrijgbaar was ? iets anders dan die achterkant zagen ze nooit. Fantastische tijden beleefd totdat ik ?m 
moest inruilen om een bestelwagen te kopen. Maandenlang onverklaarbare maagklachten gehad.De 
medische wetenschap stond voor een raadsel?

Het enige wat soelaas bood, had ik in mijn studententijd geleerd: kwaad met kwaad bestrijden. Gevolg: 
een jaartje later, just married, een nieuwe TRIUMPH gekocht. Voor ons, jonge tortelduifjes, volstonden 
twee stoelen, vaak waren we zelfs met één tevreden, een vast dak was toch comfortabeler voor dagelijks 
gebruik, dus hiervoor had de paasshowdealer maar één oplossing: een TR 7.

Het was in ieder geval een TRIUMPH, comfortabel was 
ie ook, maar het bleef een lapmiddel!! Geen echte 
boordPLANK, veel te korte motorkap ? hij had 
trouwens 2 cilinders te weinig- en dat gedempte 
gezoem van die motor gaf toch geen kick.

Als ik dan die TR 6 over de wal hoorde scheuren ? Ons 
stamcafé was aan de wal gevestigd en op ?t terras kon 
je die man (alleen echte mannen reden TR 6?sen !!) 
precies lokaliseren-?  - om 02.00 hr ?s morgens, nog 
steeds + 20°C, dan was Wolfgangs ?Kleine Nachtmusik? 
inderdaad maar klein bier tegen dat machtige geluid 
dat ontsproot aan de uitlaat van die TR 6. Ik zag ?m zo zitten, die man achter dat verticale stuur, met dat 
fantastische uitzicht over die enorme motorkap, die achterwielen tot aan zijn schouders reikend; de 
plaats van die man zou ik overnemen!!

Meer en meer ging mijn jeugddroom mijn denken en doen beheersen en realiseerde ik dat ?t moest 
ophouden met die ersatz! De tweede koppakking en even veel setjes kleppen deden de emmer van de TR 
7 overlopen. Geluk bij een ongeluk: de man belde mij 2 januari ?84 op. Zijn zoon paste niet meer in de ?6? 
en hij had ?m tenslotte al 9 jaar, of ik nog interesse had? Op 3 januari stond er een ?oude? TR 6 in mijn 
garage en de nieuwe ?7? mocht vanaf dat moment buiten slapen. Dat verdient geen enkele TRIUMPH. Al 
snel verleende een andere liefhebber ?m onderdak en werd zijn plaats op straat ingenomen door een 
landgenoot met een 6 cil., zij het dan eentje in V van 3.0 L?

De TR 6 zag er geweldig uit; het jaar voordien nog ?opgespoten?. Enkel een beetje roest kwam boven op de 
achterspatborden piepen, vanaf de deurspleet. Verder strak !

In maart werd ik wel aanvaard in het TR Register Belgium (?t jaar voordien ook geprobeerd, maar op een 
?Nein, danke? onthaald met mijn wedgeshaped seven). Met Pinksteren gelijk mee naar het Pfingstentreff 
in Essen. Hans Kooij maakte me de eerste avond al gelijk ziek door met een naald (blind) aan te tonen 
hoe rot die ?dingen? wel konden worden. Binnenspatborden werden toen in Coventry NIET van verf 
voorzien (kosten onder controle houdend? ), de uithoeken van de vier spatborden waren vergaarbakken 
voor zand en ander wegvuil. Bovendien liet de quality control in de nadagen van het British Leyland 
imperium veel te wensen over en werden zeker niet de beste materialen gebruikt!!

Een jaartje later had dat beetje roest al een serieus zaagtandprofiel aangenomen en begonnen de strak 
dichtgesmeerde naden zich vanzelf weer te manifesteren? . Dus de body van het chassis genomen, 
tenminste wat daar nog van over bleef?

Import uit de VS kwam pas een jaar of zes-zeven later op gang. Hier te lande puilden de zoekertjes in 



tijdschriften niet uit van de TR advertenties?  M.a.w.: de moed bij elkaar geraapt en eraan begonnen. De 
specialisten van de club (de stichtende leden) kwamen eens langs en schudden het hoofd... Dit kwam niet 
goed. Nu, dat moet je tegen ondergetekende net zeggen. Er werd gelast, gefreesd, gepast, lood gesmeerd 
in de putjes en geschuurd tot ik er de moed bijna bij verloor en dan nog een keer?  De beschermlaag van 
het hele koetswerk werd opgebouwd uit een 8-tal lagen, gaande van etsende primer over hoogwaardige 

zinkverf (koud verzinken) tot epoxyprimer, afgewerkt met 
drie lagen basislak en twee lagen blanke vernis met een 
uithardingtijd van min. twee weken tussen elke laag!! Hopen 
onderdelen die aan sleet onderhevig waren werden 
vervangen door originele Engelse (toen nog verkrijgbaar als 
je een beetje uitkeek ? in Taiwan en India moest de 
namaakindustrie nog op gang komen inz. Britse ?uit 
productie? auto?s) Unipart en zelfs Stanpart onderdelen. Er 
werden geen compromissen gesloten. Het moest gewoon 
goed zijn en niets meer. Het chassis werd van binnen 
(middels speciaal daartoe gemaakte gaten in elk der 
verschillende secties) en buiten gestraald, slechte stukken 

vervangen (zelf nieuw gemaakt ?nieuwbouw chassis, deels of geheel was nog nicht im Frage) en daarna 
thermisch verzinkt; ja ! gedompeld. Het mooie ?zilveren? chassis werd vervolgens met glasparel licht 
gestraald om zo de epoxyprimer hechting te bezorgen. Deze laag werd dan twee maal in de lak gezet.

De motor werd geheel volgens originele specificaties heropgebouwd, doch met degelijke Duitse zuigers 
(Mahle) en Amerikaanse segmenten (P. C.) Zuigers en drijfstangen werden precies op gelijk gewicht 
gebracht, de krukas hard verchroomd en als kers op de taart werd het geheel incl. aggregaten en 
cardanas gebalanceerd. Dit laatste is maar een kleine kost in het geheel van de restauratie, maar brengt 
heel veel op. De motor klimt vlot in de toeren, heeft minder inwendige weerstand en levert sneller en 
makkelijker zijn vermogen. Menig specialist had moeite te geloven dat dit een ?CR? was. Na 20 jaar en + 
120.000 km is de motor voor het eerst weer deels onder handen genomen, enerzijds om de 
lagerschelpen preventief te vervangen en anderzijds om de cilinderkop ?loodvrij? te bouwen, hoewel ik 
hieromtrent nog geen probleem ondervond. De versnellingsbak (op de vervanging van de naaldlagers en 
de onderliggende as na) en de overdrive zijn nog steeds in originele toestand en functioneren tot nog toe 
vlekkeloos.

RED BARON GARAGE (TRIUMPH-specialist zonder weerga, trouwens) voerde begin jaren ?90 een grondige 
upgrading van het chassis door (polyurethaan bussen in draagarmen en driehoeken, veren en 
schokdempers ? achter werd geopteerd voor originele doch upgradede armschokbrekers omdat de 
ombouwkits naar telescopische niet steeds een positieve invloed nalaten op chassis én koetswerk) en 
achterbrug (o.a.: fijn afstelling door een specialist ter zake) en steekassen (nieuw gedraaid én 
gebalanceerd in een gespecialiseerd bedrijf dat deze dingen normaliter voor vrachtwagens maakt). 
Gevolg: jarenlang probleemloos rijplezier.

Bij de materiaalkeuze van het interieur primeerde persoonlijke smaak boven originaliteit. De boordplank 
werd van wortelnootfineer voorzien, de tapijten, incl. de koffermat, werden op maat gemaakt en 
afgebiesd met hetzelfde leder dat werd aangewend voor de rest van de binnenbekleding. Ik opteerde 
toen voor een met hout bekleed stuurwiel. Nu zou ik eerder het originele prefereren. Helaas heeft zich 
hierop een garagebrand uitgekuurd.

In september ?87 stond mijn TR 6 (of was ik het ?!) te pronken op de Old imerbeurs, zoals dat heette, te 
Genk. Alles was in orde, alleen de injectie moest nog wat bijgesteld? .

Dit werd uitgevoerd door Jo Willems in de zomer van ?88 op straat in Bleiswijk, zijn toenmalige stek nabij 

L
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Rotterdam, voor een van zijn eerste Belgische klanten?  Daarna is er nooit meer iets aan de afstelling van 
de metering unit gebeurd!! Datzelfde jaar, tijdens de meeting van de Franse club op het spijtig genoeg 
teloor gegaan, wondermooie circuit van Monthélery, aangekondigd als ?curiosum? daar het de eerste 
body-off gerestaureerde TR 6 betrof. Eén jaar later nog op die fantastische kombaan de kans gretig te 
baat genomen rondjes te draaien ter gelegenheid van de tweede (Franse) Euro TR meeting (de eerste 
werd in ?85 georganiseerd in Blankenberge door het TR Register Belgium (!!) aan welke organisatie mijn 
echtgenote en ikzelf het geluk hadden deel van te mogen uitmaken).

Vanaf dan ongelooflijk veel plezier beleefd met Claire en de kinderen (twee rolgordels en twee verscholen 
zitkussens gemonteerd ?achteraan?) in de TR. Talloze ritten en meetings in binnen- en buitenland bezocht; 
geheel West Europa doorkruist, van John O? Groats tot Gibraltar, van hoog in Noorwegen (1steNorway 
tour in ?91) tot Sicilië. De hoogste bergpassen van Oostenrijk, Zwitserland en Italië niet geschuwd. Tot nog 
toe heeft mijn trouwe 6 me nog nooit in de steek gelaten en ik hem niet.

In 2005 gaan Claire en ik ( de ?kindjes? zijn er intussen uitgegroeid, net zoals destijds de zoon van de 
eerste eigenaar die het al jaren lang onbegrijpelijk vindt dat zijn vader die TR ooit verkocht) voor het eerst 
op vakantie met die heerlijke auto in Oost Europa, dat ritueel hebben we de navolgende jaren tot op 
heden herhaald, dit ruim 30 jaar na de restauratie, met enkel jaarlijks onderhoud volgens de manual! De 
auto liet ons tot op heden slechts één keer in de steek tot de coolfan los kwam en zich door de radiator 
boorde. Het enige vervelende euvel onderweg.

Het allermooiste wat deze auto opleverde zijn de vr iendschapsbanden voor  het  leven zowel gesmeed 
d.m.v. een fantastisch draaiende club als buiten het clubleven. Die passie voor het klassiek mobiel 
patrimonium delen met gelijkgestemden hoort bij de dingen die het leven aangenaam maken en levert 
tot op heden nog steeds leuke sociale contacten en nieuwe vrienden op! Het kameraadschap, het 
veelvuldig contact met de vrienden werd met de tijd het belangrijkste doel van deze prachtige hobby en 
oversteeg het bezit van ieders klassieke auto.

In de loop der jaren mocht ik het geluk ervaren met erg veel verschillende klassieke roadsters en 
sportwagens te scheuren, hoofdzakelijk Engelse, maar ook van andere origine. Allemaal leuk spul, maar 
de eerste die net zoveel ?FREUDE AM FAHREN? geeft als een TR, die moet ik nog rijden?

Kent U er zo één? Verras mij met een proefrit?  Ik ben in blijde verwachting !

20                               www.tedg.be //  DriversNews 125



21                               www.tedg.be //  DriversNews 125



22                               www.tedg.be //  DriversNews 125

 

 

  



 

23                               www.tedg.be //  DriversNews 125

Services en m eer? ? .. (door Pieter van de Lustgraaf)

Tijdens één van onze Classic Car Runs viel mijn aandacht op de rode randen van de wielen van enkele 
aanwezige sportwagens.

Bij navraag bleken dat velgrandbeschermers te zijn, doch geven tevens een extra tint/dimensie aan de 
wielen, zeker wanneer het spaakwielen betreft.

Dus toog deze jongen op verder onderzoek uit. Eerst via 
internet en googlede met Amazon. Doch die hadden deze 
zogenaamde Rimblades niet meer in voorraad. Kwam 
uiteindelijk terecht bij de firma WieldoppenGigant, wat 
een onderdeel bleek te zijn van GoodGo in Zuidbroek 
nabij Groningen. Vond op hun website de Rimblades 
ofwel de velgrandbeschermers met de naam AlloyGator. 
Plaatste een bestelling en binnen een uurhad ik de juiste 
informatie van maten en leveringscondities. Nog geen 8 
uur later kwam de bevestiging en factuur. Betaalde direct 
en binnen 24 uwas het pakket bezorgd bij mijn garagist 
LMB Classic & Vintage Cars in Wommelgem. Over service 
gesproken.

Dat was wel even anders met mijn chrome uitlaat onder mijn Triumph TR250. Die moest uit de UK komen 
en dat was een gebed zonder eind. Dat duurde 3 maanden alvorens die hier in Benalmádena (zuid 
Spanje) geleverd werd. De Brexit bleek hier de boosdoener te zijn.

Dan mijn warmtepomp voor het buitenzwembad. Die 
gaf na ruim 10 jaar de pijp aan Maarten. Wat 
betekende dat de temperatuur van het zwembad 
water zakte naar ca. 15 C in oktober/november. Dus 
van zwemmen kwam er niks. Ben daarvoor dan 
gedurende de maanden december, en januari in 
contact geweest met de leverancier CostaClima om 
een nieuwe Zodiac warmtepomp geinstalleerd te 
krijgen. Die leverancier had de gewoonte om eerst na 
7 of 10 dagen mijn emails te beantwoorden. Hier heet 
het dan mañana, tener pacienca (heb geduld).

Inmiddels duiken we weer dagelijks voor het ontbijt 
het zwembad in, met een temperatuur van 28C, voor 
de nodige fitness bewegingen.

Het laatste weekend van januari hadden we in Malaga de Classic car show, de zogenaamde ? Retro 
Malaga -, en moesten die natuurlijk gaan bezoeken. Een vergelijking met de - Antwerp Classic Salon ? is 
dan snel gemaakt. En gaan mijn complimenten in de richting van Antwerpen. Nee die Retro in Malaga kan 
wanneer het op classic cars aankomt, niet in de schaduw staan van Antwerpen. Slechts zo?n 40 klassieke 
auto?s, de rest waren bromfietsen,motoren en veel, heel veel onderdelen en accesoires. Wel één auto met 
een bijzonder dashboard, overigens geen klassieker.

Laten we het dan maar houden bij de runs die we hier rijden met de diverse classic car clubs. Hebben hier de 
beschikking over onze Triumph TR250 en reden op 5 februari l.l. een run met de (Engelse) Classic Car Club of 
Andalucia. Deze run startte bij Venta El Caserio aan de N340/A7 richting Estepona, niet ver van zee, en nabij het 
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 helaas in augustus 2020 afgebrande Laguna Village, een typisch klein maar knus winkelcentrumpje, opgetrokken uit 
hout met rietendak en gezellige kleine café?s, restaurants en wat winkeltjes. Bij de Venta ontmoette we de overige 
deelnemers van deze dagrun. Totaal ruim 30 auto?s waarvan dan weer de meestesportwagens waren van

de bekende merken; Porsche, BWM, Mercedes, MG, 
Bentley, Jaguar en Aston Martin. Trof ook een Peugeot 205 
GTI van 1984 aan, en een Bentley van 1953, die met 
onze Triumph TR250 van 1968 tot de oudste 
deelnemers behoorden. We reden eerst richting 
Estepona een kuststad met ca. 70.000 inwoners, met 
een Middellandse Zee klimaat met 325 dagen zon. De 
Romeinen en Moren hebben deze stad lang in handen 
gehad tot in de 14e eeuw de Christenen de stad weer 
veroverden. Vele monumenten zijn daar nog de 
getuige van.

Van Estepona ging het naar het noorden om via 
allerlei bergwegen en haarspeltbochten uit te komen 
bij de meest noordelijke plaats van deze trip nl. 

Algatocin. Deze plaats ligt op een hoogte van 725 m en op ruim 135 km afstand van Malaga en heeft 
nauwelijks 800 inwoners. De afgelopen 10 jaren is de bevolking met 13% gedaald.

Hier in dit slapend ogende dorp leek de tijd te hebben stilgestaan.

Geen wonder als je weet dat de economie wordt 
bepaald door slechts landbouw, kastanjebomen en 
bosbouw, de kurkeiken die hier weelderig groeien, 
voor de kurk industrie. Hadden vanaf deze hoogte een 
groots en ruim uitzicht over de vallei naar het zuiden. 
Van hier reden we in zuidelijke richting naar San Pablo 
de Buceite. Deze plaats beschikt over een subtropisch 
mediterrane klimaat, wat het gehele jaar groene 
beplantingen en bomen geeft.

Verder naar het zuiden kwamen we uit bij San Martin 
del Tesorillo, dit is sinds 2018 een zelfstandige 
gemeente met slechts 2750 inwoners en waar ook hier de landbouw het beeld bepaald.

Na 147 km arriveerden we dan in restaurant A1 Aretusa in Porta Banus, direct gelegen aande jachthaven. 
In dit Italiaanse restaurant genoten we met alle deelnemers van een late lunch.

Porta Banus staat dan weer in schril contrast met het dorp Algatocin, zo?n 70 km noordelijker gelegen. 
Dan in de namiddag vertrokken we weer in oostelijke richting, om na ruim 50 km over de N340 in 
Banalmádena, onze thuishaven te arriveren.
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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: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

De w innaar  van de Challenge m ag geniet en van een grat is Dr ivers Dinner .



Nieuwe Num m erplat en? ? . (door Pieter van de Lustgraaf)

In januari 2022 waren we ?en route ? met de Jaguar Enthusiasts Club in Andalucia. Het begin punt was 
restaurant José Carlos in Puerto de la Torre gelegen in het 10e district ten noord westen van de stad 
Malaga,waar we15 enthousiaste Jaguar bezitters ontmoeten. Na een koffie met toebehoren reden we via 
de A7075, volgens het ?bolleke pijl ? systeem in noordelijke richting naar Almogia, een stadje met slechts 
3.700 inwoners, gelegen in de regio Guadalhorce Valley, op ca. 27 km afstandvan de stad Malaga.

De Jaguars varieerdenvaneen XJS Coupé, E type S2, MK2 tot 
een XJS Cabriolet.

Het merendeel van de deelnemers waren Britten, die dan 
ook meteen Britse nummerplaat reden. Doch constateerde 
dat zij nu een ?UK ? sticker op hun nummerplaat aan de 
achterzijde van hun auto hebben. Sinds 1 september 2021 
moeten Britse automobilisten die naar het Europese 
continent rijden een sticker met ?UK ? en de Britse vlag op de 
achterzijde van hun auto of nummerplaat kleven.?UK ? 
United Kingdom omvat ook Noord-Ierland en daarmee willen 
de Britten, na de Brexit hun solidariteit met Noord-Ierland 
uitdrukken. De Republiek Ierland behoort tot de EU, de 

Europese Unie en hebben dan ook de Euro als betaalmiddel en niet het Engelse pond. Deze UK rijders 
zijn de zogenaamde snowbirds, die hier gedurende de wintermaanden rondrijden en sinds Brexit hier 
dan voor maximaal 3 maanden achteréén mogen verblijven. Britten en andere buitenlanders met een 
Spaanse nummerplaat beschikken over een Spaans 
NIE nummer. Dat is een identificatienummer voor 
buitenlanders in Spanje. Vergelijkbaar met een BSN 
nummer in Nederland en een Rijksregisternummer in 
België. De gebruikelijke koffiestop van deze bergroute, 
was in Villanueva de Cauche, genoemd naar de nabij 
gelegen Rio de Cauche. Het beginpunt van deze Rio 
ligt op een hoogte van 1.443m op de berg Cerro de la 
Cruz. Van hier hadden we een formidabel uitzicht naar 
het zuiden over Colmenar. We voelden ons - in the 
middle of no where,- zoals de Britten dat plegen te 
zeggen. Hadden dan ook voldoende stof om over 
nummerplaten en Brexit te babbelen. Daarna vervolgden we de route en reden min of meer in konvooi, 
via allerlei smalle bergweggetjes met diverse scherpe haarspeldbochten door Colmenar, een rustig dorp 
met nauwelijks 3.000 inwoners, gelegen aan de rand van de bergen van het natuurpark Montes de 
Malaga. Hier in dit dorp reden we door slaperige straten, met eeuwenoude kloosters, kerken en 
traditionele eetcafés, waar typische Andalusische vleesgerechten worden geserveerd. Toerden vervolgens 
via de A7000 door het

Parque Natural Montes de Malaga naar het zuiden in de richting van Malaga. Hier ruim boven Malaga 
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hadden we een adembenemend uitzicht over de stad Malaga en zijn haven, waar we overigens 
nauwelijks enige schepen konden waarnemen. Arriveerden dan uiteindelijk in Venta Las Brasas niet ver 
van de autoweg de A7, waar we een gezamenlijke lunch gebruikten. Van hier was het dan eenvoudig om 
via de A7 in westelijke richting, bovenlangs Malaga weer naar huis te rijden. Zagen over onze linker 
schouder nu de landings- en startbaan van Malaga Airport, met ook hier aanzienlijk minder vliegtuigbewegingen dan 
in andere tijden. Lazen later in het Engelstalige SUR magazine dat het vliegveld in 2021 ruim55 % minder passagiers 
had dan in 2019, het jaar voor de pandemie. Ja, ook in onze Pueblo van Benalmádena is het opmerkelijk rustiger dan 
in andere jaren.

2 Daagse t our  m et  de TR250 (door  Piet er  van de Lust graaf

Op 12 febr. 2022 reed ik mijn Triumph TR250 de garage uit om deel te nemen aan een classic car tour van 
de SOL club in Andalucië.

Deze 2 daagse toer bracht ons ondermeer naarSevilla en passeerden 
Centennial brug Puente de Rande over de Guadalquivir rivier, 
gebouwd voor de Expo in 1993.

Nee geen historische hefbrug zoals in Rotterdam, doch een moderne 
hangbrug. Die met de Puente de Rande in Pontevedra (Galicië) mij 
meer deden denken aan de Golden Gate in San Francisco in de USA.

Nu in Sevilla,moesten we natuurlijk ook over de Barqueta brug Puente Nuevo rijden. Ook een brug met 
een bijzondere (moderne) archtectuur en wordt gerekend tot de 10 
mooiste bruggen in Andalucië.

Reden dan via Utrera over de A375 en de A374 naar Ronda en ook 
daar passeerden we weer een historisch brug/viaduct. De Puente 
Nuevo is een stenen brug die de diepe kloof Tajo de Ronda met de 
rivier de Guadalevin overspant. Deze kloof is wel 120 m diep. De brug 
verbindt de stadsdelen Mercadillo en La Ciudad van Ronda met elkaar 
en heeft een hoogte van 98 m. Zeker een symbool voor Ronda.
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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 2022
januari 

         4 Praatavond Brasschaat met Nieuwjaarsdrink (20.30 uur)

februari 

         1 Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

19 Dr ivers Diner  Aeroclub Brasschaat

maart 

1 Praatavond Brasschaat, plus ALV (20.30 uur)

11-13 44e Antwerp Classic  (uitgesteld naar 2023)

april 

5 Praatavond Brasschaat  (20.30 )

18 Paasmaandagrit (Peter Verbrugge)

24 Smokkelaarsrit (Ronny Verschueren)

mei 

3 Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

22 Vikingentocht (Paul Everaert )

Juni 

5 Jaarlijkse BBQ

7 Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

19 Hollandtoer (Ron Nieuwenhuijs)
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juli 

5 Praatavond Brasschaat (20.30 uur)  

augustus 

2 Praatavond  Brasschaat (20.30 uur)

september 

6 Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

11 Ladiesrit (Linda, Gerda, Robert en Danny) 

oktober 

4 Praatavond  Brasschaat (20.30 uur)

? Nachtrit (Peter)

november 

8 Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

11 Halloweenrit (Ronny) ?

december 

6 Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

18 Kerststallentocht (Lief en Peter)
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