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info@tedg.be

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 
welkom.  De uiterste inzenddatum voor 
kopij is 20 dagen voor de 

verschijningsdatum. DRIVERS NEWS 
verschijnt op 31 maart, 30 juni, 30 
september en 27 december
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Woordje van de voorzit t er  (door Eric de Backker).

Een prettige middag allemaal, buiten is het grijs en wat regenachtig. Daarom zit ik dit even te schrijven 
aan de houtkachel, hier is het gezellig warm. Een half jaar geleden twijfelden we nog even om een 
houtkachel te nemen ipv een gashaard. Je weet wel allerlei ecologische redenen zoals fijn stof en 
dergelijke. Maar gezien de huidige prijzen van aardgas zijn we tevreden met deze keuze, de voorraad 
omgewaaid hout achteraan in de tuin wordt sowieso elk jaar groter. Deze winter nog enkele keren met de 
kettingzaag het bos intrekken en ook volgende winter lekker warm?

Deze zomer zijn er leuke activiteiten geweest, evenwel was de opkomst soms eerder matig. Dat er nog 
altijd veel vrienden naar de maandelijkse praatavond komen doet me plezier.

Zoals op de praatavond van september overeengekomen hebben we met het bestuur een enquête 
gemaakt waarin jullie mening wordt gevraagd over de club en de werking ervan. Ik meen te mogen 
stellen dat alle aspecten van de club hierin aan bod komen en nu is mijn vraag aan jullie: ? Vul ze massaal 
in en stuur ze terug voor 15 november.?

Er zijn geen verkeerde antwoorden, zit je ergens mee of heb je suggesties: pen ze neer, dan hebben wij ( 
het bestuur) iets om mee aan de slag te gaan. Het zal de werking van de English Drivers ten goede 
komen.

De enquête zit als bijlage in deze Drivers News. Je kan ze mij terugbezorgen ericdb1@telenet.be of 
voorzitter@tedg.be.

Via de post kan natuurlijk ook, mijn adres staat in het boekje.

Zo dit was mijn kort woordje in de herfsteditie!

Nog veel English driving fun en tot in de bocht (of elders)

Eric
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Woordje van de redact ie (door Rob Brouwer).

De redacteur heeft ruim 2 maanden zonder huis gezeten. Vandaar dat  Drivers News 127 wat later is dan 
normaal en de website niet helemaal up to date is. Wij hadden reeds een ander huis gekocht, met het 
idee dat de verkoop van ons bestaande huis wel even zou duren. Niets was minder waar, eigenlijk binnen 
2 dagen was ons huis verkocht. Vervolgens volgt dan het traject van overdracht van het huis van alle 
spelers, maar dat kwam uiteindelijk heel goed uit, behalve het feit dat de nieuwe eigenaren uiterlijk eind 
juli in ons oude huis wilden en wij pas per 1 oktober in ons nieuwe huis konden.

Wij hebben dus ruim  2 maanden vanuit onze auto geleefd. Diverse Airbnb's, hotels en huizen van 
vrienden en zoon mogen gebruiken. Het voordeel was dat het weer heel goed meewerkte. Wij hebben 
eigenlijk op alle locaties mooi weer gehad.

Tussendoor heb ik samen met mijn vriend Macko nog deelgenomen aan de European Lagonda rally, 
eigenlijk een leuke toerrit in een prachtige omgeving, dit keer het Taunusgebergte in Duitsland, met de 
Lagonda teamcar, de auto die ook eens op de TEDG beurs heeft gestaan. Na zoveel jaren en ritten met 
deze auto is het nog steeds een genoegen om met deze auto te mogen rijden, zeker als het heel erg mooi 
weer is, want een dak zit er niet op deze auto. Zo'n Lagonda rit is eigenlijk veel eten en drinken en kleine 
stukjes rijden, hoewel het dit jaar eigenlijk wel meeviel.

Al met al wel even bij de les blijven met deze Lagonda. Het gaspedaal zit in de midden en de koppeling 
rechts, even omschakelen dus. Dat is in normale omstandigheden niet moeilijk, maar als er een noodstop 
gemaakt moet worden moet je toch even heel erg oppassen. Gas geven in plaats van remmen kan dan 
redelijk catastrofaal zijn.

Ook de remmen zijn uiteraard uit de dertiger jaren, stevig trappen dus en vooral niet te lang, de 
versnellingsbak is niet gesynchroniseerd en de draaicirkel is immens. Bergje op en af met 
haarspeldbochten is dan ook een hele uitdaging.

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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Dagr it  Aeroclub (door Pascal Quirynen)

Dagirt Aeroclub ? Veerse meer 31 juli 2022

Daar ik, zoals velen onder ons, van verschillende clubs lid ben, rijpte het idee om een keer iets te 
organiseren voor de verschillende clubs, zijnde The English Drivers, TR register en Aston Martin Club.

De uitnodigingen werden via de verschillende kanalen verspreid en er waren opvallend veel Astons die 
inschreven, zowel nieuw als oud.  Het TR register was minst vertegenwoordigd met 4 auto?s.

Een dag doelloos rondrijden is niet echt de bedoeling. Een leuk en interessant bezoek organiseren is niet 
altijd eenvoudig, maar soms hoeft het niet ingewikkeld te zijn. Het clublokaal van The English Drivers is 
top gelegen aan het oudste militair vliegveld van het land.N u gezien ons Belgisch leger en zeker het deel 
dat in Brasschaat gekazerneerd was enorm ingekrompen werd, stonden vele hangars leeg. Zo werd het 
idee gevat om hier een militair museum in onder te brengen. Het Gunfire museum was geboren.

Gezien het feit dat we aan het vliegveld bijeenkwamen voor een koffietje en er een goede samenwerking 
is met de aeroclub konden zij die dit wensten al een luchtdoop maken in alle vroegte. Spijtig genoeg 
waren er die dag wolken, die dan nog eens te laag hingen waardoor er niet kon gevlogen worden. Dus 
dan maar twee koffies voor deze vroege vogels. Stilaan kwamen alle andere deelnemers aan, zodat de 
parking met 40 wagens mooi gevuld was. De bijzondere Armstrong Siddeley gaf forfait maar werd 
vervangen door een leuke MG B. Van de TR ontbraken alleen de nummertjes 2 en 5. Er waren dit keer 
nogal wat oude Astons. Zowaar zouden er 3 DB5Vvolantes aantreden ware het niet dat een van de 
bestuursters de dag voordien met de fiets gevallen was en met de arm in het gips lag. Als allernieuwste 
Astons 2 maal Vantage F1 in dezelfde kleur, maar eentje cabrio en eentje coupé.

Na de koffie een korte wandeling naar het naastgelegen Gunfire museum. De groep van toch een kleine 
80 personen ingedeeld in 4 groepen om onder deskundige leiding van oud militairen rondleidingen te 
krijgen. Het enthousiasme kon niet weggestoken worden door deze mensen. Zelfs als gepensioneerde 
nog altijd gepassioneerd door tanks, kanonnen en allerhande afweergeschut. Zoals meer met zulke 
mensen kunnen zij blijven vertellen. Ze raakten dan ook snel aan het einde van hun tijd. Gelukkig hadden 
we een half uurtje marge voorzien dat weliswaar bijna een uurtje werd. Het was ook zo interessant en 
met de oorlog in Oekraïne kregen we nu al het materieel in werkelijkheid te zien wat daar vandaag nog 
altijd gebruikt wordt.

Het terras met zicht op het vliegveld nodigde uit voor een croque en wat verbroedering tussen allemaal 
autoliefhebbers.

Om twee uur ging de bareel terug open en konden we vertrekken voor een tochtje door de polders en 
over dijken richting Veerse Meer. Gelukkig geen omleidingen of kermissen en door het niet zo stralende 
weer ook bijna geen fietsers. De families vonden het weer niet goed genoeg en de wielerterroristen lagen 
na hun 3e Duvel al strijk in hun stamkroeg. Het was een leuke afwisselende route met wat snellere 
stukken, single tracks en onvermijdelijk af en toe een dorpskom. Sommigen kregen wat regen, andere 
geen, maar het was niet enorm en kon dus de pret niet bederven.

Tussen vier en vijf uur was iedereen aangekomen in het Fletcher hotel pal aan het Veerse Meer. Normaal 
hadden wij een deel van het terras voor ons vlak aan het water, echter de wind kwam over het water 
rechtstreeks op het terras en dat was om stil te zitten toch net even te fris. Dan maar binnen even een 
drankje genuttigd en verder wat verbroederd.
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Daar er door gebrek aan personeel niet gegeten kon worden werd de dag afgesloten en kon iedereen 
nog op een mooi uur huiswaarts keren.

Denk dat zo een keer iets organiseren voor verschillende clubs die eigenlijk toch wel wat gemeen hebben 
zeker de moeite loont. Je krijgt een keer andere auto? en mensen te zien en we hebben altijd één 
gemeenschappelijk thema dat ons altijd zal boeien.

Pascal
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LUDWIG VAN BEDAF RAPPORTEERT
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Piet er  van de Lust graaf

Beste Buren, familie en buitenlui,

Hier dan weer eens een update omtrent mijn gezondheid.

Vrijdag j.l. was ik weer eens in het ziekenhuis voor een bezoek aan de cardioloog, die constateerde dat 
mijn hart (weer) prima functioneert. Moet nog wel hartritmestoornis pillen slikken.

Verder staat er een bezoek gepland op 20 oktober e.k.  voor een ( finale?) onderzoek bij de oncoloog.

Als ook dat positief uitvalt hoop ik eind oktober te kunnen terugvliegen naar Brasschaat.

Momenteel krijg ik nog bezoek aan huis van een fysiotherapeut , die mij helpt om mijn spieren weer 
normaal te laten functioneren.  Het lopen (zonder rollator) over langere afstand gaat nog moeilijk. Ook 
mijn energie is nog verre van wat het was.

Desalniettemin, het leven gaat weer verder.

Ik wens jullie allen het allerbeste en mogelijk treffen we elkaar weer een keer.

Vriendelijke groeten,

Pieter v.d. Lustgraaf.

Roby Cruyswegs
Te koop:

1) MGB std gearbox

2) MG Midget std gearbox

3) MGB 4 synchro overdrive gearbox

4) Complete MGA front axle voor spaakwielen

5) MGB spaakwielen met of zonder banden

Info : 0478-443930
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Oldt im erkeur ing (door Pascal Quirynen)

Aangepaste regels voor oldtimerkeuring

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 15 juli de wijzigingen aan de oldtimerkeuring definitief 
goedgekeurd. Vanaf 1 november 2022 zal er een aangepaste oldtimerkeuring in voege treden. De 
hervorming creëert een duidelijk kader waarin helder wordt welke verbouwingen als veilig kunnen 
worden beschouwd.

Wat verandert er?

- Er komt een oldtimerverslag dat u meer zekerheid zal bieden over      aanpassingen aan uw 
voertuig. Het keuringscentrum neemt de verbouwingen      die als veilig kunnen beschouwd 
worden op in het verslag.Het verslag maakt deel uit van het keuringsbewijs.

- Voertuigen ouder dan 1 januari 1926 worden vrijgesteld van de periodieke      keuring omdat 
dergelijke voertuigen vaak cultureel erfgoed zijn, in      uitstekende staat vertoeven en maar zelden 
op de openbare weg komen.

- Voertuigen onder O-plaat van voor 15 juni 1968 genieten een vrijstelling voor      het aanleveren 
van attesten als de verbouwingen dateren van voor 20      mei 2018.

Er wordt een procedure voorzien om de datum van eerste indienststelling te wijzigen als de oldtimer 
recenter gebouwd is of zwaar verbouwd werd. Het doel daarvan is de kopers van zulke oldtimers beter te      
beschermen.

Halloween nacht r it  5 novem ber  2022 (door Ronny en lief)

Onze jaarlijkse nachtelijke uitspatting komt er weer aan en de voornaamste zaken zijn al geregeld. Nu is 
het alleen wachten op jullie inschrijving!

We komen samen op de bekende en vertrouwde locatie: Radio Valencia, Gaarshof 5 te 2321 Meer en dit 
vanaf 18.00 uur. Om 18.45 uur dient iedereen aanwezig te zijn en wordt het vertreksein gegeven. Na een 
nachtelijke rit met tussenstop komen we in de late uurtjes terug bij radio Valencia waar de soep en het 
brood voor ons klaar staat.

Inschr i jving:

Verplicht in te schrijven tot en met 1 november 2022.

Via e-mail: verschueren.ronny@pandora.be (er wordt steeds bevestiging teruggestuurd, indien je geen 
bevestiging krijgt ben je niet genoteerd). Deze manier van inschrijven heeft de voorkeur. Of telefonisch: 
03 3157817,of op de babbelavond van oktober.

De prijs is 10? per persoon, ter plaatse te betalen. Hiervoor krijg je een roadbook bolleke-pijl, een donkere rit 
waarbij je je ogen moet open houden, consumptiebonnetjes, soep en brood à volonté en een mooie prijzenpot.

Als je in halloween stijl komt, zowel personen als auto?s, maak je het voor iedereen gezelliger.

Wat  breng je m ee:

Deelnemen met de oldtimer is niet verplicht maar kan wel extra punten opleveren.

Een potlood / balpen en een pillicht kan ook nuttig zijn, maar het belangrijkste is een goed humeur.

Wij verwelkomen jullie graag voor deze nachtelijke rit. Indien verhinderd op tijd verwittigen!

Ronny & Lief.
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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. Danny Van Campen, 136 punten

2. Ronny Verschueren, 135 punten

3. Peter Verbrugge, 118 punten

4. Eric De Backker, 115 punten

5. Robert Van Boven, 108 punten

6. Pascal Quirijnen, 105 punten

7. Min Gijselings, 105 punten

8. Wim Van Herwegen, 95 punten

9. Fons Van Dooren, 93 punten

10. Eric De Wever, 93 punten

De w innaar  van de Challenge m ag geniet en van een grat is Dr ivers Dinner .
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De Ladiesr it  (door Danny van Campen)

Ondanks het slechte weer van de voorgaande dagen lieten de dames zich niet kennen en was er toch een 
mooie opkomst .

De dag begon zeer mistig maar na een lekker ontbijt konden de dames van start gaan.

Wachtende aan de champagnestop zagen en hoorden we de eerste dames aankomen met hun leuke 
boliedes .

Na even bijgetankt te hebben en wat geklets en gelach waren ze klaar om te vertrekken naar de picnic 
plaats .

De zon begon ook stilaan moeite te doen om door te breken, zodus reden al de wagens open , knap van 
de dames .

Aan de picnic aangekomen was de zon volledig van de partij en kon er volop genoten worden van een 
hapje en een drankje .

Als de innerlijke mens voldaan was kon er vertrokken worden aan de terugrit richting Den Inslag, waar er 
voor de liefhebbers nog een avondmaal kon genuttigd worden.

Al bij al vonden we het een geslaagde dag waarvoor onze dank aan de deelnemers die we volgend jaar 
hopen terug te zien .
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Wij verwelkomen ons nieuwe lid:

Adriaan Verschooten, Jaguar S-type 1965

Marcel Zoons, Vauxhall Viva HB, 1968
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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)

  5 Halloweenrit (Ronny en Lief Verschueren)

december 

6 Praatavond Brasschaat (20.30 uur)

18 Kerststallentocht (Lief en Peter)
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