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Disclaimer & copyrights
Noch de redactie, noch het bestuur van 
The English Drivers Guild kan 
verantwoordelijk gesteld worden voor de 
inhoud of de eventuele standpunten 
weergegeven in de artikels en de 
advertenties. 

Niets uit deze uitgave mag overgenomen 
worden zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de redactie.

Deadlines

Artikels en/of beeldmaterialen zijn steeds 
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kopij is 20 dagen voor de 

verschijningsdatum. DRIVERS NEWS 
verschijnt op 31 maart, 30 juni, 30 
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Woordje van de voorzit t er  (door Eric de Backker).

Zo, de eerste weken van de zomer zijn al gepasseerd, het weer is zoals het hoort te zijn, veel zon en af en 
toe een bui. Het voorjaar heeft ons al enkele mooie aktiviteiten gegeven. De BBQ met rit was niet te 
versmaden en de Hollandtour heeft ons de streek langs mooie dijkweggetjes rond Lekkerkerk leren 
kennen.

Voor velen onder ons is de Coronaperiode er één geweest waarin we veel aan de auto hebben gesleuteld 
en bij velen is dat project zo goed als afgewerkt. Alhoewel, aan een oldtimer kan je bezig blijven. Er is 
altijd wel iets dat aandacht vraagt of dat je eventueel kan verbeteren al is dat met de ?Chinese? 
aftermarked spullen niet altijd een verbetering?

Wat mijn E-type betreft, die zou zo goed als klaar moeten zijn, enkel de motorkap moet er nog op. Een tijd 
geleden heb ik doordat er te weinig koelvloeistof op zat, de motor oververhit met als gevolg een gezakte 
klepzitting etc?  dan de cilinderkoppen maar laten reviseren en samen met Fons alles deels terug 
opgebouwd. Een tijdje gesukkeld met lekkages etc. Dan nog een afgebroken bout in de cilinderkop, 
boortje dat knapte, gesukkel om de boor eruit te krijgen, draad trekken etc. Maar zoiets komt nooit 
alleen, ook nog een trekstang van de uitlaatcollector die zot draaide, dus draad trekken op een 
onmogelijke plaats, enfin het was een beetje de processie van Echternach, maar momenteel is het licht 
aan het einde van de tunnel in zicht.

?S Woensdags sleutelen we met een aantal vrienden ook aan onze auto?s en wat we daarondervonden 
hebben is dat oude benzine echt niet ideaal is om een motor mooi te laten lopen?  en dat je geen vonk 
moet maken naast een doordrenkte benzinevod?  En als een motor vreselijk rookt na een revisie je wat 
geduld moet hebben en na een paar keer warm te hebben gedraaid dit opgelost is, dus niet te snel 
wanhopen.

Enfin, tot zover enkele exploten en zo zijn er in de club natuurlijk tientallen.

Wat de zomer betreft, eind van de maand op 31 juli is er nog een ritje vertrekkend aan de aeroclub met 
bezoek aan het gunfire museum.Dan is er ook nog de Vossentochten, die gaat door op 14.08 met vertrek 
vanuit fort Liefkenshoek.

Dan hebben we traditioneel in september ook nog de ladysrit. Meer info betreffende deze aktiviteiten 
vind je in onze website en via de andere kanalen.

Verder wens ik Eric Ronne nog een spoedig herstel na zijn ongeluk, maar blijkbaar verloopt alles vlot.

Dit was het dan weer, iedereen nog een mooie zomer gewenst en veel plezier bij het sleutelen, rijden en 
alle English gerelateerde bezigheden.

Ook en zeker niet te vergeten, dank aan iedereen in de club die aktief meewerkt aan de ritten, 
aktiviteiten, bbq?s?

Eric 
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Vik ingent ocht , 22/5/2022

Op de praatavond van 3 mei valt er een bom. De Vikingentocht, gepland op 22 mei, gaat niet door.

Laat het nu juist deze rit zijn die aan de basis ligt van de oprichting van TEDG (voor het volledig verhaal 
moet je bij de Peter zijn) en dus eigenlijk niet mag ontbreken op de jaaragenda.

Maar dan komt de ware clubgeest boven. Onder het motto: ?Klinkt het niet, dan botst het maar? steken 
enkelen de koppen bij elkaar.

Roadboeken worden geronseld (met dank aan Erik De Wever, Rob Brouwer en de organisatie van de 
Eliterit).

Begin- en eindpost, met ontbijt en avondmaal, worden door Min en Fons vastgelegd (met dank aan de 
kok van TC Brabo)

Rallyborden ineenflansen en roadboeken aanpassen. Gezien de korte tijd die we hebben kan het zijn dat 
er enkele fouten insluipen. Gelukkig primeert bij iedereen het logische verstand boven de tripmaster. Als 
de foto en de straatnaan in het roadbook kloppen met hetgeen je ter plaatse ziet, kan je er vanuit gaan 
dat de foutieve afstand een (menselijke) fout is.

Ondanks het oponthoud bij de wegwerken (of was het: we zetten ons aan de kant en drinken een 
glaasje?), was het al bij al , hopelijk toch nog een geslaagde rit. Het zonnetje schijnt en de sfeer zit erin.

De afsluiter op TC Brabo is dan ook een succes. Na de prijsuitreiking, waarbij de trofeeën gesponserd zijn 
door ?de oude metaalbak? van Garage BBC, genieten we van een heerlijke vol-au-vent of vispannetje. 
Daarna nog wat nababbelen en de 29e Vikingentocht zit erop.

Bedankt aan iedereen die meehielp en vooral bedankt aan de deelnemers. Uiteindelijk waren we toch 
met een twintigtal auto?s, goed resultaat.

Danny en Gerda
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Woordje van de redact ie (door Rob Brouwer).

Het gaat minder goed met Pieter van de Lustgraaf. Nu is deze boodschap al van even geleden en wij 
hopen natuurlijk van harte dat het inmiddels wat beter gaat met Pieter.

Pieter is onze steevaste buitenland correspondent , alleen deze keer  is er geen nieuws vauit het zonnige  
Spanje. Dat scheelt uiteraard weer tekst voor dit blad. Ik had even de stille hoop dat het prachtige verhaal 
van Paul Vrancken opvolging zou krijgen. Er moeten toch meer leden van deze club zijn die een dergelijk 
verhaal uit hun mouw kunnen schudden?  Let wel, de tekst en de plaatjes hoeven niet perfect te worden 
aangeleverd. Zodra er een verslag binnenkomt doe ik mij uiterste best een leuk verhaal in ons blad te 
plaatsen. Wees niet bang, ik ben geen strenge hoofdredacteur en mijn Vlaams is niet goed genoeg om 
correcties in het artikel aan te brengen. Ik beperk mij in zo'n geval tot het plaatsen en weghalen van 
ontbrekende leestekens , de tekst blijft zoals deze wordt aangeleverd.

Het verhaal van Paul was echt heel goed, het enthousiasme voor zijn TR straalt er van af en dan denk ik: 
"er moeten toch meer leden zijn die iets of heel veel met hun auto('s) hebben meegemaakt"?

Maar ja, dit is niet de eerste keer dat er door het bestuur een oproep wordt gedaan. Het stelt mij in de 
gelegenheid om een aantal artikelen van Ludwig van Bedaf te plaatsen. Ludwig stuurt mij met regelmaat 
zijn artikelen, dus ik kan putten uit een redelijk grote voorraad.

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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vervolg op bladzijde 23
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LUDWIG VAN BEDAF RAPPORTEERT
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31/7/2022: Dagr it  m et  wat  geschiedenis:
Wij menen dat met de dure brandstofprijzen een bijeenkomst meer moet zijn dan wat rondrijden.

Met dit in gedachte organiseren wij vanuit de The English Drivers Guild een mooie rit met een bezoek aan 

het Gunfire museum in Brasschaat.  De Aston Martin en TR club zijn eveneens uitgenodigd om deel te 

nemen.  Garantie dus voor een grote  verscheidenheid aan Engelse voertuigen.

Hierbij de praktische kant

- 9.00 ontvangst in de Aeroclub te Brasschaat, Vliegveldlaan met koffie en koffiekoek

- 10.00 wandeling naar Gunfire museum en gegidst bezoek aan het museum

- 12.00 einde bezoek en lunchsnack in de aeroclub

- 14.00 vertrek voor rit van 140 km richting Veerse Meer over mooie wegen

- 17.00 aankomst Veerse Meer en afscheidsdrink

Inschrijving kan door middel van het betalen van het inschrijvingsgeld van 40 ? per persoon op rekening 

van de TEDG BE17 7370 2965 0721 en het versturen van een mail met bevestiging van deelname naar 

Pascal Quirynen.

Enkel Engelse voertuigen zijn toegelaten op de rit.

Inschrijving kan tot 17.07.2022 of bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers kan er vroeger 

afgesloten worden. Inschrijving is pas geldig na betaling.

Mochten er nog vragen zijn neem dan gerust contact op :

Pascal Quirynen                                                                    0478/205.877

Pascal.quirynen@hotmail.com

Met vriendelijke oldtimersgroeten

Het Tedg bestuur



   

   

    

  

24                               www.tedg.be //  DriversNews 126

 

7e Ladiesr it  11 sept em ber  2022

Na twee jaar oefenen mogen de dames dit jaar weer aan de slag .

Na een lekker ontbijt om 9 uur in ?Taverne Den Inslag?, Noorderlaan 16,2970 Schilde (Schildestrand ) 
vertrekken we richting?

Onderweg genieten we van een champagnestop en s? middags van een heerlijke picknick met aangepaste 
dranken .

S? avonds kunnen we blijven eten in ?Taverne Den Inslag? om 18 uur, met of zonder de mannen .

Inschrijvingen tot en met 4 september op de clubsite en geldig na betaling van rit en avondeten op de 
clubrekening : KBC BE 17 7370 2965 0721 .

Inschrijvingen met vermelding van: Rit en avondeten .

Rit: 22 euro pp. (ontbijt, rallybord, roadbook, champagnestop en picknick)

Optie 1 : Ribbekes aan 18, 90 euro pp

Optie 2 : Vispannetje (kabeljauw, tong, scampi en zalm) aan 25, 20 euro pp

Optie 3 : Tagliatelle met rundscarpaccio en pesto aan 17, 70 euro pp

Optie 4 : Salade met kip en ananas aan 17, 20 euro pp

Vb.: 2 x rit, of 2 x rit , 1 x ribbekes en 1 x salade

Vossenr it  14 august us 2022
Samenkomst om 11.00 uur bij Fort Liefkenshoek, Ketenislaan in Kallo.

Er is een mogelijkheid iets te eten in de nieuwe taverne achteraan het fort.

De inrit naar het binnenfort is mogelijk (aangevraagd aan toerisme Beveren).

Het is een volgrit, dus vlaggetjes meenemen!

Wij vertrekken om 12.30 uur vanuit het fort, verder via de haven, LO, Doel, naar het verdronken land in 
Emmadorp, met de mogelijkheid een korte wandeling in het schor (vlonderpad) te doen, verder door het 
land van Hulst tot het verkeerswisselpunt in Melsele.

Inschrijven via de website, kosten 10 euro per auto (maximaal 2 personen), twee drankjes in het fort en 
een ritplaat.
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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 .
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De TEDG BBQ (door Pascal Quirynen)

De BBQ is toch een vaste waarde binnen onze club. Ook dit jaar was deze voorzien en dankzij Veerle 
konden wij de lokalen van de school Middelkaart gebruiken.

Zoals gebruikelijk een mooie rit vooraf, vertrekkende aan ons stamcafé via het Duits systeem, tot in 
Brasschaat. Dave en Fons hadden de mooiste weggetjes uitgezocht en vermits de weervoorspelling niet 
zeer gunstig was, dit keer weinig last van de wielerterroristen. Bij vertrek nog een leuk zonnetje, echter 
het begon lichtjes te regenen en onze voorzitter had het toch enigszins fout ingeschat, waardoor het leek 
alsof hij met zijn kleren aan was gaan zwemmen bij aankomst in Brasschaat.

De school had meer te bieden dan we ingeschat hadden. Bedoeling was in de tuin tussen het mooie 
groen alles te organiseren, maar de voorspellingen waren niet goed dus werd er besloten om de 
toestellen onder een metalen luifel te zetten, zodat al zeker het vuur niet zou uitregenen. De tafels 
werden binnen gezet, maar op zulk danige manier dat zij eenvoudig verplaatst konden worden naar 
buiten. Deze optie bleek echter rond de middag echt niet nodig.

Om iedereen onmiddellijk welkom te heten was er cava voorzien en waren we tijdig begonnen met het 
bakken van scampi?s als hapje. Die waren snel verwerkt zodat we stilaan konden beginnen met het echte 
BBQ werk.

Dit keer geen toestel op kolen of hout maar met gas. Ben er geen fan van en na wat opstart problemen 
(echter zonder dat er iets zwart van de rooster kwam) liep het vlotter dan verwacht.

Allerlei soorten vlees werden gebakken en voordeel van een wat kleinere groep is dat iedereen graag zijn 
voorkeur kan uitspreken over de manier van bakken. Spijtig genoeg bestelde niemand rauw. Echter 
misschien maar goed want anders hadden de bakkers van dienst Peter en ikzelf niets te doen. Eric De 
Wever was de garçon om de mensen aan te sporen toch nog een extra stukje te nemen.

Dit jaar hadden de dames de bestelling zeer goed ingeschat waardoor er 1 lamskoteletje over was. 
Groenten, brood en sausjes bleven nog wel wat over maar daar wist Min wel raad mee zodat er niets 
verloren gegaan is.

De drank werd dit jaar door brouwerij Cassimon gesponsord. Dit was een éénmalige gebeurtenis gezien 
er geen oldtimersbeurs was in het bouwsalon. Piet nog een keer een zeer hartelijke dank voor het ter 
beschikking stellen van alle drank. Zo heeft de clubkas weer een beetje reserve kunnen aanleggen.

Nagerecht mocht natuurlijk niet ontbreken. Gezien Erik Goorden niet aanwezig was niets geflambeerd en 
moet zeggen dat hebben we toch wel wat gemist. Dus Erik we hopen jou volgend jaar terug te mogen 
begroeten zodat we weer een lekker nagerecht hebben. Nu moet ik zeggen, de Hoogstraatse aardbeien 
met ijs werden ook gesmaakt.

Gezien er bijna zoveel vrouwen geholpen hadden dan er deelnemers waren was het na al het lekkers de 
beurt aan de mannen en ik moet zeggen dit ging prima. Mooie lijn met wachtenden tot er iets diende 
afgedroogd te worden. Een enkel lid meende van zijn status gebruik te kunnen maken om niet af te 
drogen, echter hij staat in het boek van de Sint en dat komt nog wel een keertje boven. Want we weten 
allemaal dat wat in het heilig boek staat niet vergeten wordt.

Na nog een laatste drankje met alle helpers werd deze dag mooi afgesloten en was het regenen gestopt 
zodat terug cabrio naar huis kon gereden worden.

Dank nog aan allen die geholpen hebben en we kijken al uit naar de volgende club BBQ.
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lWij verwelkomen ons nieuwe lid:

Pascal Vandeneynde
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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)  

           31 TEDG Dagrit. Start 9.00 uur Aeroclub Brasschaat (zie info in dit blad)

augustus 

2 Praatavond  Brasschaat (20.30 uur)

             14        Vossenrit (Tor)

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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