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Woor dje van de voor zit t er

(door Eric de Backker).

Beste vrienden,
De laatste weken van december is de uitgesproken periode om eens terug te blikken op het afgelopen
jaar.
Ik wou zeggen: ? afgelopen en maar goed ook, met al die toestanden, provaxers, antivaxers, covid hier,
covid daar ?.
Maar gelukkig zijn er ook mooie zaken om op terug te kijken, iedereen heeft wel persoonlijke momenten
beleeft waar je gelukkig van wordt. De geboorte van een kleinkind, kinderen die hun weg vinden, hier en
daar een gouden jubileum of een communiefeest?
Het afgelopen jaar was toch alweer iets normaler dan 2020, echte lockdowns waren niet meer aan de
orde en een reisje was ook terug
mogelijk.
Hopelijk zet deze trend zich in
versoepelingen en met de
bescherming zodat onze levens
worden.

2022 verder, meer
boosterprikken meer
terug een beetje normaal

In de club waren er maar weinig
hebben een mooie fotozoektocht
is ook door kunnen gaan, Ronny
halloweenritje?kunnen
maar toch leuk. Bedankt!

hoogtepunten, Gerda en Danny
georganiseerd, de jaarlijkse BBQ
heeft nog een ?
organiseren, het was niet veel,

Voor 2022 rest ons als bestuur
allerbeste te wensen: eerst en
het even kan flink wat activiteiten
plezier en veel vriendschap.

iedereen van de club het
vooral een goede gezondheid, als
al dan niet met de club, veel

Effe tussendoor: de jaarlijkse
clubhuis te Brasschaat, meer
meegedeeld.

drivers diner zal doorgaan in ons
informatie wordt later

Wat 2022 betreft: ? geeft er een lap op!?
Groetjes en tot ziens op een van de activiteiten

Om on ze clu b dr aaien de t e h ou den , on dan k s de vele cor on aper ik elen ,
vr agen w ij u om u w lidm aat sch ap voor 2022 t e st or t en op de
clu br ek en in g BE17 7370 2965 0721, m et ver m eldin g van lidn u m m er en u w
n aam . Het bedr ag voor 2022 is n iet ver h oogd en bedr aagt n og st eeds 45?.
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Een h er f st per iode in An dalu sië. (door Pieter van de Lustgraaf)
Wij verblijven aan de Costa del Sol en zijn inmiddels gearriveerd in de maand november 2021. Aan de
temperatuur zou je zeker niet denken dat we in de herfst zijn beland, met temperaturen van meer dan 20
graden. Doch zeer waarneembaar als je kijkt naar de klaprozen (poppies) die de Britten ook hier dragen
op hun kleding, ter nagedachtenis aan 11 november 1918. De dag dat de geallieerden, om 11 uur op de
11e dag van de 11e maand, de vrede tekenden van W.O. 1, in een treinwagon in het bos bij het stadje
Compiègne , ca. 80 km ten Noorden van Parijs. En waar jaarlijks zoals gewoonlijk in Ieper (B) de nodige
aandacht aan wordt besteed.
Na onze laatste classic car tour begin oktober door
het Parque Natural Montes de Malaga, liet onze oude
Triumph van 1968, op de terugweg ons in de steek en
wilde na een tankbeurt niet starten. Gelukkig was dit
op slechts enkele kilometers van ons huis en kon een
Grua (takel hulpdienst auto) ons naar huis rijden. Daar
bleek dat de verbinding met de startmotor
mankementen vertoonde en ook de overdrive niet
meer functioneerde. Gelukkig was onze garagist een
paar dagen later bereid om de problemen ter plekke
te komen oplossen. Ook de eerder losgeraakte, maar
provisorisch herstelde uitlaat gaf weer problemen, dus werd de Triumph naar zijn garage vervoerd. Nu
was het wachten op de diverse onderdelen die uit het Verenigd Koninkrijk moesten komen. Al in
augustus j.l. was de uitlaat besteld, doch vanwege Brexit, was het lang wachten, inmiddels 3 maanden.
Ook de aan Anglo Parts gelieerde firma in Barcelona kon geen snellere oplossing bieden. Geduld is dan
een schone zaak. Onze garagist liet ons ondertussen weten dat bij een keuring van de banden , inmiddels
11 jaar oud, deze vervangen moesten worden. Mijn voorkeur ging uit naar het merk Vredestein Sprint
Classic, met de maten 205/70 15 96W. Met deze band
maakt Vredestein het klassieke imago van de klassieker
compleet. Wij konden op Remembrance Day ? 11
november -, de Triumph weer ophalen bij onze garagist.
Zag er weer als nieuw uit met nieuwe banden, roestvrij
stalen uitlaat etc. om een aantal dagen later deel te
nemen aan de SOL Classic Car tour. Die bracht ons naar
Ronda en omgeving.
Wij reden vanaf Benalmádena eerst via de A7/N340 langs
de kust richting Marbella, met de Middellandse zee aan
onze linker zijde. Wij namen bij Porta Banus de A397 in
noordelijke richting, door de Sierra Palmitera, met
berghoogten tot 1475 m. Na vele bochten en stijgingen
van wel 17 % kwamen we na ruim 1½ uur rijden aan bij restaurant El Muelle de Arriate, gelegen ten
noorden van Ronda in het voormalig treinstation van Arriate. Dit restaurant wordt geëxploiteerd door de
Nederlander Frank Röttgering, een prima gastheer,die dit treinstation fantastisch omtoverde tot een knus
eethuis met een perfecte ambiance. Hier genoten we van een uitgebreide, excellente lunch. Daarna terug
richting Ronda om via de A374 naar Monteconto te rijden. Gelegen op slechts 20 km afstand van Ronda is
dit een stadje van slechts 585 inwoners wat zich sinds oktober 2014 heeft afgescheiden van de gemeente
Ronda. In dit stadje vindt men nog de Arabische overblijfselen van het Castillo del Moral. Monteconto zelf
ligt dan weer op enkele km?s afstand van het meer Embalse de Zahara el Gastor. Dit stuwmeer is
ontstaan in 1992 en beschikt over kristalhelder water. Het waterniveau was uitzonderlijk laag. Hier in
6
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Moneconto verbleven we in Hotel El Horcajo, gelegen in het natuurpark Grazalema, midden in de natuur,
een idyllische enclave, "in the middle of nowhere", zoals de Engelsen dat plegen te zeggen. Een ideale
bestemming voor wandelaars. Na onze nachtrust werd de reis voortgezet in zuidelijke richting, door het
nationaal park de Cortes de la Frontera om via de A377 uit te komen in Manilva. Wij lunchten in
restaurant La Taberna in Castillo de la Duquesa met de SOL groep om daarna afscheid van elkaar te
nemen.

Te koop

(door Roby Cruyswegs)

Te koop:
2 motoren 948cc en 1098cc voor Austin Healey Sprite of MG Midget, prijs overeen te komen.
14" gebruikte spaakwielen voor MGB aan 50 euro per stuk.
Versnellingsbak voor een Triumph Spitfire MK3, prijs overeen te komen.

Contact: Roby Cruyswegs, telefoon mobiel: 0478 443 930.
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Woor dje van de r edact ie (door Rob Brouwer).
Ik ontving van één van onze leden een artikel over elektrische bussen in Duitsland die nogal eens voor
problemen zorgen. Een aantal waren er zelfs tijdens het laden volledig uitgebrand. In het artikel werd de
suggestie gewekt om elektrisch rijden daarom maar te vergeten.
Ik vind het een enigszins tendentieus artikel. Natuurlijk vinden wij, als liefhebbers van oldtimers en
klassiekers, de overschakeling op elektrisch vervoer, in het kader van onze klassieker, niet een ideale
toekomstdroom. De vraag is wat wij in de (verre) toekomst nog met onze auto's kunnen doen.
Natuurlijk zijn er problemen met het opladen van elektrische auto's, natuurlijk zijn er problemen als een
elektrische auto betrokken is bij een ongeval en de brandweer alleen maar door de auto in een container
met water te dompelen, de brand kan blussen.
Maar problemen waren er ook toen wij van het paard en wagen naar gemotoriseerd vervoer moesten
overschakelen. Problemen van een andere aard, maar de problemen waren er wel, wellicht nog met een
grotere impact dan de huidige introduktie van de elektrische auto.
Vergelijk de techniek van de auto van 1920 met de techniek van nu. De kwaliteit van de auto is enorm
toegenomen en niet meer te vergelijken met de techniek van de auto's uit de jaren 60 of 70. Gaan wij nog
verder terug, dan kunnen wij toch bijna niet geloven dat een auto uit de jaren 30 na 2500 kilometer naar
de garage moest om de cilinderkop te "ontkolen". En gegarandereerd, binnen de termijn van 2500 km
hadden zich al de nodige problemen voorgedaan.
De techniek rondom de elektrische auto zal de komende jaren met reuzenstappen vooruitgaan, de
"reach" zal aanzienlijk verbeteren door andere accutechniek en de veiligheid zal toenemen, zodanig dat
een auto niet meer spontaan in brand kan vliegen. Willen wij onze aardbol in leven houden, dan zullen wij
de overstap wel moeten doen.
Dat wil niet zeggen dat wij nu niet meer van onze klassieker kunnen genieten. Het aantal kilometers dat
wij er gemiddeld mee rijden is immers verwaarloosbaar. Dus ook voor 2022 veel rijplezier!

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 //DriversNews124
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M ar ok ko 2021 (deel1) (door Eric De Backker)
Voorjaar 2021 in volle Coronacrisis kwam er mogelijks toch nog wat perspectief voor een mooie vakantie
in het najaar. Peter had gezien dat er in september een 8 daagse Tour Ah?micale naar Marokko was en de
inschrijvingen waren nog niet volzet. Omdat we in het verleden reeds enkele mooie rally?s hadden
gereden vroeg Peter aan Albert en ik of we goesting hadden om mee te gaan. Lang hebben we er niet
over moeten denken. En vanaf de inschrijvingen geopend werden hebben we ons ingeschreven. Twee
auto?s, de TR2 van Albert en de TR3A van Lo en mij. Natuurlijk met de Corona was het steeds bang
afwachten of de reis zou doorgaan? Door de organisatie werden we goed op de hoogte gehouden en zij
hadden contacten ter plekke met het ministerie voor toerisme, binnenlandse zaken, de gendarmerie
Nationale etc? om alles geregeld te krijgen. Op 10 augustus kregen
we dan de bevestiging dat alles zou kunnen doorgaan, de
vaccinatiegraad in Marokko was voldoende hoog en de
besmettingsgraad laag. Licht op groen en ready to take off.
Op 21 en 22 augustus was er de keuring van de wagens in het Porsche
center te Wommelgem, wij daar naartoe en ter plekke kregen we na
de scruteneering onze infomap met wat er allemaal op het
programma stond. Het moet gezegd maar deze organisatie staat op
punt, de keuring van de wagens met 14 tweepoots hefbruggen een
goede technische staf, infobalie met perfecte uitleg betreffende de
reis, deed ons uitzien naar het vertrek.
Onze wagens moesten dan nog naar Verrebroek gebracht vanwaar ze
verscheept zouden worden. Dit zou normaal gebeuren op 10 september. Wij zaten in de eerste groep en
normaal zouden onze wagens op woensdag 22 september klaar staan op de luchthaven van Fez.
Achteraf bleek dat het schip wegens technische problemen pas erg laat in Verrebroek de auto?s
oplaadde,en maar juist op tijd in Cassablanca aankwam. De organisatie had 3 vluchten van en naar Fez
gecharterd voor telkens 240 personen. Na een rustige vlucht
kwamen we toe in Fez en wat bleek, geen spoor van onze
wagens, die waren nog onderweg tussen Cassablanca - waar
ze ?s morgens juist gelost waren - en de luchthaven van Fez.
We konden wel onze bagage achterlaten en ipv met de
wagen naar de medina te rijden stonden er busjes klaar. Deze
eerste middag hebben we dus in de Medina van de
historische stad Fez doorgebracht en een kleine culture
shock was ons deel. Met onze gids Ahmud verkenden we de
middeleeuwse binnenstad met zijn duizend en één kleine
winkeltjes, slagers, specerijenwinkels, coffeebars, ezels
beladen met allerlei bagage die zich langs ons een weg
baanden door de steegjes en dit bij een temperatuur van
35°C, terwijl het ?s ochtends in Zaventem maar rond de 12°C en aan het miezeren was. Onze gids ( den
Ahmud alles kan niks moet ) kweet zich uitgebreid van zijn taak. Na een uur of twee - drie ronddolen en
uiteraard een bezoek aan de leerlooierijen ( man wat een stank! ) zijn we in een riad koninklijk ontvangen
voor ons middagmaal. Heerlijk die Marokkaanse keuken, lekkere kleurrijke spijzen in een ongelooflijk
kader. Door de architectuur is het er zelfs zonder airco heerlijk vertoeven.
Nu konden we ook op een rustige manier kennis maken met de andere medereizigers. ?T Is te zeggen
met onze tafelgenoten, Pieter, Bert en Lisa en Jan die als fotograaf meegingen. Na deze aangename
pauze voelde Ahmud zich toch nog verplicht om vanwege zijn trots en chauvinisme de rest van de
duizend steegjes te laten zien tot? Peter er genoeg van had en volumineus zijn verontwaardiging uitte
en dat hij naar de Maroc was gekomen om te rijden en niet om te wandelen, enfin den Ahmud kreeg
12
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het door.
Wij terug naar ons busje en warempel toen we terug op de luchthaven aankwamen stonden de auto?s
netjes op ons te wachten. Joepie eindelijk rijden, er stond ons
nog een rit van een kleine 70km te wachten, zuidwaarts naar
de Midden Atlas waar we onze eerste nacht in het 5 sterren
resort Michlifen ( sneeuwvlok ) zouden doorbrengen. Mooi
gelegen tussen de bergen in een ongerepte natuur, op een
hoogte van 1650m, we wisten niet dat het in Marokko zo fris
kon zijn. Het roadbook zat in de gps ( dank je wel Guido!),
maar eigenlijk was het gewoon rechtdoor naar Ifrane. Een
pracht van een hotel met schitterende kamers, enfin suites,
waar we ons even konden opfrissen en dan een welverdiende
maaltijd en enkele drankjes konden nuttigen.
Een drukke, vermoeiende maar uiterst leuke eerste dag van
ons klein avontuurtje in Noord Africa. Onze eerste indrukken
waren unaniem positief, zeer vriendelijke gastvrije mensen, buiten de steden leuk rijden op prima
wegen. Hier en daar een checkpoint maar blijkbaar waren die getipt zodat we steeds gewoon mochten
doorrijden, of de volgende 1800km even vlot zouden verlopen is nog af te wachten?
23 september Dag 2: Ifrane - Middelt - Erfoud 354km + (80km)
S?Ochtends vroeg, opstaan in de Atlas, gordijnen openen en wat zie je? Niks, absoluut niks, alleen een
dikke witte massa, geen sneeuw maar een zeer dichte mist. Vandaag staat er een lange gevarieerde dag
door de Midden - Atlas op de planning, door de erg mooie vallei van de Ziz, die door zijn steile wanden
en veelkleurige rotsformaties een beetje aan de Grand Canyon doet denken. Een groot deel van de rit
is op grote hoogte met enkele passen tot 2000m. Buiten is het koud, erg koud. Mijn donzen jas die ik
mee wou nemen ligt nog thuis, in Marokko is het toch niet koud? Enfin dan maar wat extra kleren
aangedaan, T shirt, polo, hemd, twee truien en een buff, de verwarming of iets dat ervoor moet
doorgaan volledig open? En we vertrekken aan ons ritje. Tegen de middag als de mist al een tijdje
opgetrokken is en de zon al boven ons staat is het al
wat aangenamer, maar omdat we nog steeds op
hoogte zitten nog steeds erg koel. Maar mooi dat het
daar is, we komen ogen tekort. In Middelt, zoals de
naam doet vermoeden ongeveer in het midden van
onze etappe, hebben we de middaglunch in een
echte kasbah. Heerlijk om even de benen te strekken
en aan te kunnen schuiven voor wat lekkers.
We moeten nog een behoorlijk eindje rijden naar
Erfoud. Erfoud is één van de belangrijkste oases van
Marokko en als we er ?s avonds toekomen wanen we
ons in een sprookje van duizend en één nachten. Als
we de parking van Kasbah hotel Xaluca oprijden
staat er een berberorkest met trommels en
blaasinstrumenten ons welkom te heten. Omdat het nog redelijk vroeg in de middag is besluiten we de
optionele rit naar de eerste duinen van de Sahara nog even te doen. 80km erbij, maar door een foute
interpretatie van ondergetekende van een situatie in het roadbook belanden we op een golfplaatpiste.
Om onze wagens heel te houden doen we dit stuk maar op een sukkeldrafje, we stappen uit op een
idyllisch plaatsje en als we het door hebben dat dit niet de duinen in Merzouga zijn rijden we maar terug
naar het hotel. Morgen komt er nog een dag en we spreken af met Lisa de fotografe om ?s anderendaags
in alle vroegte naar de juiste bestemming te rijden. Erfoud een klein stadje in een mooie oase wordt ook
13
www.tedg.be // DriversNews 124

wel ?de poort naar de woestijn? genoemd en dit zullen we de volgende dagen merken.
24 september Dag 3: Erfoud - Boulmane Dadès. 418km + optionele rit van 106 km naar de duinen van
Merzouga
Gisteren hadden we afgesproken om in alle vroegte
naar Merzouga te rijden, we willen daar voor
zonsopgang bij de eersten toekomen om mooie foto?s
te kunnen nemen. Dus zoals afgesproken komen we
om half zes bij de auto?s samen. Maar enkele vroege
vogels zijn al weg. We zeggen dag tegen de
gendarmen die voor het hotel een check point hebben
en zo ook de wagens kunnen surveilleren en gaan op
weg. Pikkedonker is het maar het gaat goed vooruit.
Onderweg nog een check point en Albert die eerst
rijdt laat zijn wagen bollen tot bij de agent wat leidde
tot een serieuze discussie. Albert had moeten stoppen
aan het stopbord etc? Na wat over en weer geargumenteer mochten we toch verder rijden en een half
uurtje later na een nachtelijke rit kwamen we aan in Merzouga. Zo in het pikkedonker over een
woestijnweg rijden geeft toch wel een speciaal gevoel. De temperatuur was in tegenstelling met gisteren
al erg aangenaam. We parkeren onze auto?s voor de mooie duinen en wachten geduldig op de
opkomende zon. Lisa maakt enkele foto?s van Albert en zijn TR2, copycat James Dean en plots begint het
licht te worden.
Een subtiele verandering van kleuren, de zwarte hemel wordt grijs,
licht geel en uiteindelijk worden de duinen okerkleurig en komt de
zon er vanachter te voorschijn. Na nog wat foto?s en wat afbieden
bij een verkoper van sjaals en andere prullaria rijden we terug
naar het hotel om te ontbijten. Peter en Lo waren in Xaluca
gebleven en hadden al rustig ontbeten en een plonsje in het
zwembad gedaan. Ondertussen was het half tien en hoog tijd om
naar Boulmane Dadès te gaan. Nog een flinke rit, maar de wegen
in Marokko zijn van goede kwaliteit, niet druk en je schiet dan ook
erg goed op. In de dorpen en stadjes moet je wel opletten, de
maximum snelheid respecteren en je ogen openhouden voor van
alles, kinderen, brommers, afgeladen karren en ezeltjes maar
vooral voor andere auto?s en vrachtwagens die de regels
interpreteren zoals het hen uitkomt. Voorrang op een rond punt,
soms wel, soms niet. Stoppen voor een rood licht, soms wel,
soms niet?
De rit van vandaag gaat langs de palmenroute doorheen de
indrukwekkende Gorges de Todra naar Boulmanes Dadès
gelegen aan de route van de 1000 Kasbah?s. Kasbah?s zijn verdedigbare gebouwen met hoge muren
opgetrokken uit klei en aangestampte aarde, die vroeger dienst deden als verdedigbare opslagplaats
en verblijf van de dorpsoverste. Nu is het vooral genieten van de schoonheid van die gebouwen en
hoe ze mooi passen in het Marokkaanse landschap. Als we aankomen in ons hotel is het terug wat
frisser. Xaluca Dadès is weer op hoogte gelegen 1612m, maar wat een mooi panoramisch uitzicht over
de Dadès vallei.
25 september dag4: Boulmane Dadès - Zagora. 100km + 187km
(vervolg op bladzijde 18)
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(vervolg van bladzijde 14)
Vandaag zijn we vroeg uit de veren, we hebben ons voorgenomen om steeds vroeg te vertrekken zodat
we op een rustige aangename manier alles kunnen bekijken en niet te hard moeten racen om ons
einddoel te bereiken. Alhoewel Zagora in het zuiden ligt, rijden we eerst noordwaarts om de epische
route door de Gorges du dadès te smaken. Dit is een erg mooie trip van ongeveer 100km over
slingerende wegen met haarspeldbochten doorheen de gorges met zijn soms dramatisch landschap
waar lemen dorpjes versmelten met de rotsen. De rit zuidwaarts is
minder spectaculair maar met zijn glooiende wegen en verschillende
bergpassen zoals de Tizi-n Tazarent en achter elke bocht andere
vergezichten zeer de moeite waard.
De mensen die we tegenkomen zijn nog steeds erg vriendelijk, maar
toch ervaren we dat vooral de tieners soms wat agressief zijn. Hier in de
vallei van de Draa worden ze brutaler, velen maken schunnige gebaren
en roepen luidkeels achter ?argent?. We
laten het niet aan ons hart komen tot er
plots drie bengels langs de kant van de
weg staan die met stenen smijten.
Klang, ik krijg er één in de rechter flank
van de auto. Wat doe je dan? Je stopt,
rijdt full speed achteruit en ? de vogels
zijn natuurlijk gaan vliegen. De ouderen
die uit de moskee komen spreek je
erover aan en die halen stoicijns hun schouders op. Je m?en fou zie je ze denken. De schade valt wel mee,
een flinke kras maar geen deuk. Het staal van die auto?s uit de jaren vijftig is blijkbaar dikker dan datgene
dat ze tegenwoordig gebruiken. Maar 50cm hoger en we hadden naar de dichtbijzijnde EHBO post
kunnen rijden. Grrr! Ondertussen zijn er andere deelnemers van de Tour
Ah?micale gestopt en we besluiten het voorval te
melden aan de organisatie. De volgende twee dagen
komen er nog eens 240 auto?s langs en de
Gendarmerie Nationale wordt op de hoogte
gebracht om daar in de buurt twee dorpen voor
Zagora extra aanwezig te zijn.
Als we Zagora binnenrijden stoppen we nog even
aan een caféétje met terras om iets fris te drinken.
De eigenaar presenteert ons een huisbereide thee
die ik wijselijk laat staan. Even verder heeft een
deelnemer een aanrijding gehad, maar alles lijkt in
orde, de gendarmerie is al aanwezig en het wordt
handje, contantje geregeld.
Zagora: ? the gateway to the desert? met zijn eeuwenoude poorten waarlangs de
handelskaravanen naar Timbouktou in Mali vertrokken, snikheet is het hier en we
moeten nog een eindje verder naar de woestijn waar we de avond en nacht in bedouinententen zullen
doorbrengen. Hier aangekomen is het vooral een kwestie van je vochtbalans terug in orde te krijgen en te
wachten tot de temperatuur in de tenten te verdragen is. Een douche kun je nemen, maar maak dat je
uit de tent bent want binnen is het smoorheet. Enfin, Albert, Peter en Lo doen nog een ritje op een
kameel tegen een buitensporig tarief van 50 eurocent per stap. Een echte tourist trap, ik hou het bij een
(enkele) fris(se) biertje(s) in de zetel bij een ondergaande zon!
Peter, Albert, Lo en Eric.
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Dopjes act ie voor de blin degeleide h on d. (door Peter Verbrugge)
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Typisch Br it s.

(door Pieter van de Lustgraaf)

Ook dit jaar zijn we zoals gewoonlijk voor de wintermaanden weer vertrokken naar ons vakantiehuis in
Andalucië, Zuid-Spanje. Weliswaar eerder dan normaal daar het weer in juli en augustus in Brasschaat mij
totaal niet aanstond en ik vaak blauw en koud van de regen van mijn fiets thuis kwam. Dus vloog deze
snowbird, zoals de Britten dat noemen, na vele reis- en Covid verklaringen te hebben ingevuld, van
Luchthaven Deurne naar Malaga. Kay, mijn Engelse vriendin, moest echter achter blijven in Spanje en kon
vanwege de Corona-pandemie en de Brexit perikelen niet naar Vlaanderen komen.
Hier in Zuid-Spanje arriveerde ik medio augustus in een totaal ander klimaat. Hier stond de zon hoog aan
de hemel en liepen de temperaturen op tot 38 C. Wij namen al rap deel aan diverse tours en konden de
Triumph weer eens zijn kunsten ten toon laten spreiden, nadat de gebroken en losgeraakte uitlaat was
hersteld. Wij redenin oktober, met open top en bij 25 C, een tour van ruim 130 km van Noord-Malaga
door het Parque Natural Montes de Malaga, naar het Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Een
bergachtig landschap op een gemiddelde hoogte van zo?n 1.000 m. boven de zeespiegel, nabij de plaats
Lucena.
Wordt er niet gereden dan begeef ik me in de ochtend
vaak te voet van onze casa, gelegen in de campo, aan
de zuidelijke rand van de Pueblo, naar het centrum
van de Pueblo (dorp). Een voettocht van zeker één km
lengte met een hoogte verschil van ruim 30 m. Waar ik
dan 20 minuten voor nodig heb om die afstand en het
hoogte verschil van ruim 20% te overbruggen. Terug
naar huis gaat het naar beneden een stuk vlotter. Ik
drink dan in één van de diverse venta?s een koffie met
toebehoren.
Zo ontmoette ik een Engelsman, vaak ook aanwezig in
de Bull Bar in Benalmádena-Pueblo. De Bull Bar, de
naam zegt het al is een typisch Brits café. Deze Bar
wordt uitgebaat door een Engels echtpaar. Zo?n 10 jaar geleden waren zij de exploitant van de bar in de
Plaza de Toros, maar kozen voor hun nieuwe café in de Pueblo voor de naam Bull Bar, toen de Plaza de
Toros werd gesloten en er geen stierengevechten meer mochten plaatsvinden. Hier ontmoet je dan ook
hoofdzakelijk Britten die hier al jaren in de Pueblo wonen. Zo kwam ik aan de praat met een Engelsman,
die de aandacht zocht van het hondje van een Nederlandse toerist. Doch het hondje reageerde niet op
de Engelse commando's, dus sprak ik de Engelsman in het Engels aan, dat het hondje slechts
Nederlandse commando?s begreep. Waarop de Engelsman mij vroeg waar ik dan wel vandaan kwam en
hoe lang ik al hier in Spanje verbleef. Hij herkende natuurlijk mijn niet-Engelse accent. Mijn antwoord was
helder: uit Vlaanderen in België en verblijf hier al bijna 20 jaar gedurende de wintermaanden. Ik ben dus
een snowbird. Waarop hij antwoordde: Ik woon hieral ruim 30 jaar permanent. Dan spreekt U zeker ook
wel Spaans, gaf ik als reactie.
Zijn antwoord : "I am British".
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Ch allen ge
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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AGENDA ALGEM ENE LEDENVERGADERING DD.
1/ 3/ 2022
1) Verwelkoming door de voorzitter
2) Telling der aanwezige leden door de secretaresse + handtekening van de leden
3) Verslag van vorige ALV (werkjaar 2020) door de voorzitter
4) Overlopen van de jaarrekening, de balans en het kasboek van 2021door de
penningmeester
5) Lidgeld 2023
6) Begroting 2022: Inkomsten en uitgaven voor 2022.
7) Décharge van de huidige bestuursleden
8) Bestaand driemaandelijks clubblad behouden of afvoeren?
9) Slot
P.S.
Leden, die nog graag andere punten op de ALV besproken willen hebben, gelieve deze
schriftelijk of per mail aan de voorzitter te richtenvoor begin januari 2022
(voorzitter@tedg.be)
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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.
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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 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
ENDA2022
januari 2021
4

Praatavond Brasschaat met Nieuwjaarsdrink (20.30 uur)

februari 2021
1

Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

19

Dr iver s Din er Aer oclu b Br assch aat

maart 2021
1

Praatavond Brasschaat, plus ALV (20.30 uur)

11-13 44e Antwerp Classic Salon

april 2021
5

Praatavond Brasschaat (20.30 )

18

Paasmaandagrit (Peter Verbrugge)

24

Smokkelaarsrit (Ronny)

mei 2021
3

Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

22

Vikingentocht (Paul Everaert ) ?

Juni 2021

30

5

Jaarlijkse BBQ

7

Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

19

Hollandtoer (Ron)
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juli 2021
5

Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

augustus 2021
2

Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

september 2021
6

Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

11

Ladiesrit (Linda, Gerda, Robert en Danny)

oktober 2021
4

Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

?

Nachtrit (Peter)

november 2021
8

Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

11

Halloweenrit (Ronny) ?

december 2021

31

6

Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

18

Kerststallentocht (Lief en Peter)
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