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september en 27 december
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Woordje van de voorzitter

Vandaag is het de eerste tropische dag van het jaar, 24 juni 2019 en in Ukkel haalde de thermometer 
meer dan 30° Celsius onder thermometerhut. 

In Pulderbos was het een kleine 33°C, en of het heet 
was vandaag. Op de middag naar Mol gereden, 
zonnebril op, dak naar beneden, airco op Siberisch 
koud en toch blij toen ik In Mol toekwam, gisteren 
was er nog een kleine aardbeving veroorzaakt door 
de geothermiecentrale of lag de oorzaak bij Slayer 
op Grasspop. 

Op de terugweg, idem dito maar met het dak toe, 
dit was gevoelsmatig niet zoveel frisser. Enfin, het is 
één dag zomer en hier en daar zit men alweer te 
klagen.  

En dan word je natuurlijk overstelpt met goede raad, extra veel drinken, een frisse douche helpt beter 
dan een voetbadje, hoe gebruik je de airco in je wagen het efficientste. Natte lakens voor de ramen 
hangen, de vloer buiten en binnen nat houden?  enfin de beste vond ik die van Sabine onze weervrouw: 
Je fluwijnen in de diepvriezer steken dan is dat fris als je gaat slapen! 

Het laatste nieuws kwam met een pseudo-wetenschappelijk onderbouwd artikel: ? Bij dit warme weer is 
het gevaarlijk om je auto tot aan de rand vol te tanken??  Want benzine zet uit bij temperatuurstijging. De 

commentaren hierop waren al even doordacht: Als het 
pistool afslaat en we tanken tot de rand vol, staan we 
daarna dan met de auto te schudden om het laatste 
beetje lucht uit de tank te krijgen om er nog wat benzine 
bij te pompen?  

Als je even googelt dan zie je dat de uitzettingscoefficient 
voor benzine 0,00095 (1/°C) is. Als je dus benzine 
opwarmt van 20 °C naar 30 °C, zal die 0,95% uitzetten: 
0,00095 x (30°C - 20° C) = 0,0095 = 0,95%. 5 liter benzine 
wordt dus 5,0475 liter benzine. Dus als je 50 liter tankt 
wordt dat een half litertje meer in volume. 

Enfin, om een lang verhaal kort te maken, je gaat er niet 
verder mee rijden, en omdat die benzine niet direct 
opwarmt en je waarschijnlijk ook nog wat verbruikt voor 

je je auto parkeert, zal het risico op een overlopende tank eerder beperkt blijven. De twijfelaars kunnen 
een extra rondje rijden. 

Volgend weekend BBQ van de club, het mooie weer mag nog wat blijven duren. 

Geniet van deze zomer, toe of open, maar geniet! 

  

Eric 
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Jaguar MK II, de favoriete klassieker

Kon   in de zomer van 2016 een bod op mijn Jaguar MK II, met 3,8 L  gewoon  niet weigeren, maar kreeg 
daar later toch spijt van.  Had die auto bijna 10 jaar in bezit en geheel naar mijn wensen laten 
?verbouwen ? , met o.a. electrische  EZ stuurbekrachtiging, en electrische ontstekening,  Een midden 
armsteun tussen de voorstoelen en o.a. een extra koelventilator op de radiateur. Ook de tochtstrippen 
aan de deuren waren vernieuwd. Een klassieker waar we met plezier mee rondreden en in clubverband , 
menige meerdaagse tour door Europa reden.  

Maar we hebben ook nog een Triumph TR 250 
van 1968, waar we in Spanje veel mee rijden. Een 
model dat gebouwd was in Coventry in de UK 
voor de USA markt. Dus met links stuur om er 
rechts mee te rijden. Met 2 SU carburateurs en 
een zes cilindermotor, 2498 CC. Deze wagen is in 
2009 in NL geheel gerestaureerd, nadat die 
vanuit de USA naar NL was geimporteerd. 

Deze TR, wat staat voor Triumph Roadster, is 
uiterlijk vrijwel identiek aan de TR5, (met een vier 
cilindermotor,) maar de TR250 is  herkenbaar 
aan de duidelijke zilverkleurige belijning over de 
motorkap. 

Er werden tot 1968 slechts 2.947 TR 5?s gebouwd en 8.484 stuks van de TR250. Van deze laatste rijden er, 
wereldwijd,  nu nog slechts zo?n 800 rond.  Begrijpelijk dat deze twee modellen door hun geringe aantal, 
de meest gezochte en duurst betaalde TR?s zijn op de klassieke auto markt van heden. 

Doch we misten het comfort van de Jaguar MK II, die kleine saloon had toch wel wat. 

Na wat zoeken vonden we dan dit voorjaar toch weer een Jaguar MK II, waar we ooit zo verliefd op waren. 
Een vierdeurs saloon met een 3,4 L zes cylinder motor. Ook deze Jaguar had de mechanische 
verbeteringen t.o.v. de Jaguar MK I en bezat o.a. schijfremmen op alle vier de wielen en een iets bredere 
achteras en een ander luchtfilter. En chrome spaakwielen.  Een groot verschil tussen de MK I en de MK II 
is het dashboard, met een overvloed aan notenhout, waarin de Smiths klokken zijn verwerkt. Ook heeft 
deze Jaguar de grotere ramen, met notenhouten raamkozijnen. Dat deze MK II 3,4 L en 3.442 CC met 210 
PK?s,  populair was blijkt wel uit de verkoopcijfers; van 1959 tot 1967 werden er totaal 28.666 stuks 
geproduceerd en verkocht. Van de MK II 3,8 L motor werden in diezelfde jaren van productie 30.141 
exemplaren verkocht, waarvan  bijna de helft met Lhd (left hand drive) naar de USA werden verscheept 
en was daarmee het meest succesvolle model van Jaguar. De Jaguar MK II is een heerlijke wagen om mee 

te toeren in de stijl van de jaren zestig. Vooral de 
3,4 L accellereert formidabel en eenmaal op hoge 
snelheid is het windgeruis van de verchroomde 
dakgootjes en de vier tochtraampjes een prettig 
fluitend geluid. De MK II is in de bochten wat 
onderstuurd. Het stuurgedrag is wat vaag door het 
grote aantal omwentelingen. Dan is een electrische 
stuurbekrachtiging de oplossing. De motor en 
versnellingsbak produceren nogal wat warmte 
maar daarvoor is de MK II dan ook uitgerust met 
ARKO (Alle Raampjes Kunnen Open) en met extra 
isolerende ?warmtedekens? .  
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LVan 1959 tot 1967 werden er van alle MK II?s in totaal 83.976 exemplaren gebouwd, deze had dan een                   
zescilinder lijnmotor. Bereikte een topsnelheid van 200 km/h en had in 1963 in NL een nieuwprijs van 
24.230 gulden. Tegenwoordig moet men niet schrikken wanneer zo?n Jaguar MK II voor 58.000,= euro 
wordt aangeboden. De MK II was een auto met 2 gezichten. Enerzijds een zeer snelle sport-sedan,  
anderzijds de auto geliefd bij de Britse boeven en de politie, o.a. inspector Morse.  

In Europa en Amerika werd de MK II in het begin van de jaren zestig veel gezien op de circuits. 

In toerwagenraces werd de MK II in de jaren 80 en 90 vooral gereden door bekende namen als Stirling 
Moss, Graham Hill en Bruce McLaren. Graham Hill reed in één van die bekende races een  MK II uit die 
tijd met het beroemde nummerbord BUY 12 (Buy one 
too) .  

Ook aan de Costa del Sol, waar we als ?snowbirds? in 
de winter verblijven,  kennen we een bekende Jaguar 
racer van de jaren 80 en wel  de Engelsman Win Percy, 
o.a winnaar van de 24 uurs race van Spa van 1984 en 
1989. Krijg dan vaak tijdens één van de Classic Cars 
Tours hier aan de Costa zijn verhalen te horen over de 
vele races waaraan hij deelnam. Kent Jan Lammers als 
geen ander en heeft dan de lachers aan zijn zijde.Kan 
dan hele verhalen afsteken over o.a. Thierry Boutsen, 
Jacky Ickx  en vader Jos-  en zoon Max Verstappen.  
Heb inmiddels diverse boeken van Win, met daarin 
natuurlijk zijn handtekening. 
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Wim nam ook deel aan de tour langs Malaga. De start was  net boven Benalmádena bij het Repsol 
restaurant aan de A7. Hier verzamelden zich enkele Jaguars en  Oldtimers variërend van Jaguar MK II, een 
Jaguar XK 120, Jaguar MK 10 S type, Jaguar E type en een Jaguar XJ. Daarnaast nog een Triumph TR250, 
Ford Mustang, een MG en een Bentley. We waren met totaal 9 auto?s waarvan de oudste van 1965.Ook de 
meeste bestuurders/eigenaren van deze auto?s waren op leeftijd, maar hadden plezier, om hun oude 
pronkstukken weer eens rijdende te kunnen showen.Vertrokken dan via de autoweg A7 richting Malaga 
om bij afslag 227 de Calle Costa Rice weg, in zuidelijke richting naar Torremolinos te rijden. Hier bij de 
Jardin Botánico en het Aqualand zou dan eens, weer een groot shopping center moeten verrijzen. Heb 
daar als Shopping Center Consultant en als oud ? bestuurslid van de I.C.S.C. (International Council of 
Shopping Centers te New York) zo mijn grote twijfels over. Vervolgende onze tour via de N340 om bij de 
Av. De Benyamina uit te komen bij de Passeo Maritimo en langs de kust te rijden naar Parador de Malaga 
Golf. Hadden hier op de Passeo in Torremolinos het nodige bekijks en staken veel mensen langs deze 
strand weg enthousiast hun duim op. 

In begin jaren 90 was het de NL Jazzpianiste Pia Beck die hier furore maakte en door Oscar Peterson 
destijds werd geroemd als de beste Jazzpianiste ter wereld. Ze woonde een tijd lang in Churriana doch 
overleed in 2009. 

Een andere bekende NL-der,  Hans Kazan zag in febr. 2011 zijn theater Magic Palace, hier in deze buurt, 
nabij het Crocodile Park aan de Calle Cuba, in vlammen opgaan. Staken de rivier de Guadalhorce over, en 
namen bij Palacio de Deportes de M22 langs de kust. 

Waren nu in Malaga en zagen over onze 
linker schouder het Auto Museum, 
gevestigd aan de Ave. Sor Teresa Prat, in 
een oude karakteristieke 
Tabaksfabriek/Tabacalera gebouwd in 
1923. Aan onze rechterzijde hadden we 
dan de haven van Malaga en ontwaarden 
zowaar een replica van het galloen jacht 
Santa Maria, destijds de boot waarmee 
Christoffel Columbus naar Amerika voer. 
Een Itialiaan uit Genua, die onder Spaanse 
vlag in 1492 Amerika ontdekte. 

Toerden door over de N340, nog steeds 
langs de kust rijdende, met links van ons 
het centrum van Malaga. Hier werd in 1881 

kunstschilder Pablo Picasso geboren en woonde de eerste 10 jaar van zijn leven op de hoek van de Plaza 
de la Merced. 

Een andere bekende Malageen en filmacteur is  Antonio Banderas. Bekend van vele internationale, maar 
vooral Amerikaanse films als; The Legend of Zoro, Femme Fatale, en Desperado. Is vaak in Malaga en 
zeker in april, wanneer hij deelneemt aan één van Prosessies tijdens Semana Santa. 

Vervolgenden onze tour via de N340 naar La Cala del Moral, 10 km ten oosten van Malaga, nog steeds 
rijdende langs het strand. Hier hadden we in één van de strandpaviljoens, bekend als  chiranquito?s onze 
afscheidslunch. Waarna een ieder zijns weegs ging. 

  

Pieter v.d. L. 
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COVER STORY
Jaguar legende Norman Dewis is niet meer

Geboren op 3 augustus 1920 in de bakermat van de Engelse autoindustrie Coventry. Door het overlijden 
van zijn vader in 1934 was hij genoodzaakt brood op de plank te brengen voor het gezin. Op 14 jarige 
leeftijd begon hij bij Humber om al snel over te schakelen naar Armstrong Siddeley tot het uitbreken van 
de oorlog. Over deze oorlog periode zou hij zelden nog 
spreken. Hij diende bij de RAF op een Bristol Blenheim.  

Op het einde van 1951 ging hij voor Jaguar werken waar 
zijn eerste taak was het mee ontwikkelen van 
schijfremmen in samenwerking met Dunlop, een totale 
nieuwigheid toen. Hij nam dit zo ter harte dat hij meende 
dat een goede test nodig was dus ging hij met Stirling 
Moss mee als co-piloot in de 1952 Mille Miglia in een C 
type. Iets was ze samen nog eens zouden overdoen in 
2012. 

Misschien wel meest beroemd is hij geworden door de 
testdrive van de XK120 in Jabbeke in 1953. Hier werd hij 
in de XK gezet de perspex koepel werd erop gevezen en weg was hij tot hij de naald van de 172.4 mph 
had bereikt, een tot dan ongeziene snelheid voor een productiewagen.  

Hij kon ook behoorlijk racen wat hem een zitje in een D type garandeerde in de Le Mans race van 1955. 
Echter Jaguar vond hem te belangrijk als testpiloot dus mocht hij rondjes draaien op het befaamde MIRA 
test circuit, in de jaren 50 tig gebruikt door alle Engelse merken.  

Het is ook op dit circuit dat hij 3 Jaguars, en niet van de minste zijnde een C type, een D type en de uniek 
XJ13 in de vernieling reed. Om ze volledig tot schroot te herleiden deed hij dit bij minimum 130 mph of 

over de 200 km per uur. Toch kwam hij ongeschonden uit 
deze ongevallen.  

Hij was ook de man die begin 1961 op he einde van de 
dagtaak een telefoontje kreeg met de melding dat de E type 
die hij aan het testen was de dag nadien in Geneve moest 
staan voor het autosalon. Hij deed er 14 uur non stop over, 
maar de E type was tijdig in Zwitserland.  

In 1985 moest hij officieel op pensioen als testpiloot nadat 
hij Jaguar mee groot gemaakt had. Hij had mee aan de 

basis gelegen van de ontwikkeling van de belangrijkste Jaguars van de jaren 50 en 60 tig.  

Hij zou echter ambassadeur blijven voor Jaguar en het was ook in deze hoedanigheid dat hij onze stand 
bezocht in Antwerpen in 2014. Over het ganse week heb ik het geluk gehad er enkele uurtjes mee te 
praten en het moet gezegd hij was een boeiend verteller met nog altijd veel zin voor het leven.  

Zijn wens om op zijn 100 ste verjaardag nog eens 100 mph te rijden met een Jaguar zal spijtig genoeg niet 
uitkomen.  

Pascal
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NIEUWE LOCATIE VOOR ONZE MAANDELIJKSE PRAATAVONDEN

Onze praatavond van 4 juni jongstleden 
ging voor de eerste maal door in het 
gezellige clubhuis van Aeroclub Brasschaat.  

Ze openen voor ons vanaf 19u30.

Inrijden doe je via de Essensteenweg ter 
hoogte van nr 73.  Inslaan aan wegwijzer 
vliegveld.  De bareel wordt voor ons 
geopend (je mag dus gerust binnenrijden) 
en parkeren doe je voorbij het clublokaal op 
de voorziene plaatsen.  

Consumpties Individueel afrekenen is geen 
probleem.   We mochten al direct 
vaststellen dat de service opperbest is.  Je 
wordt erg snel en heel vriendelijk bediend, en afrekenen gebeurt onmiddellijk.  De consumpties zijn ook 

goedkoper dan op onze vorige locatie.  
Da's dus zeker extra leuk meegenomen, 
hé !!

Vooraf eten kan ook en er mag blijkbaar 

gewoon van de kaart gekozen worden. 
Wil je op voorhand toch al even 
verwittigen dat je ook iets zal eten, dan 
kan je contact opnemen met  Yanou Van 
Oekel 
(aeroclubeventsbrasschaat@gmail.com / 
gsm 0468/52.18.30).     

Hiernaast een foto van de kaart, dan kan 
je alvast beginnen kiezen !!!

Frank
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 LADIESRIT 

1 september  2019 

  

Na een lekker ontbijt om 9 uur 15 in ? Taverne Napoleonshoeve ?  Kruisweg 12 te 2990 Wuustwezel 
vertrekken we om 10 uur richting Nederland . 

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

's Avonds kunnen we blijven eten in ? Napoleonshoeve ? om 18 uur met of zonder de mannen. 

Inschrijvingen tot en met 25 augustus op de clubsite en geldig na betaling van rit en avondeten op de 
clubrekening :  KBC . BE 17 7370 2965 0721 . 

Inschrijvingen met vermelding van aantal personen voor de rit én aantal personen voor het avondmaal 
met keuze uit onderstaande opties.

Rit :  18 euro pp. (ontbijt, rallybord, roadbook, champagnestop en picknick )  

Avondmaal : 

Optie 1 :  Spare ? ribs aan 18.5 euro pp. 

Optie 2 : Wok met kip aan 18 euro pp. 

Optie 3 : Lasagne met zalm en spinazie aan 16.5 euro pp. 

Optie 4 : Salade met scampi aan 17 euro pp. 
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TECHNIEK
Onze voorzitter, Eric De Backker, vond onlangs een interessante oude handleiding terug voor het tunen, 
regelen en onderhouden van SU carburateurs.  Aangezien heel wat oude Engelse wagens uitgerust zijn 
met SU carburateurs dacht hij dat dit wel interessant kon zijn voor heel wat van onze leden.  In deze 
Drivers News publiceren we alvast het gedeelte over het tunen van één SU carburateur.  In de volgende 
editie publiceren we dan het gedeelte over het tunen van wagens uitgerust met meerdere carburateurs.
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HALLOWEENRIT 2019

Hallo allemaal,

Hij zit er weer aan te komen de Halloweenrit /nachtrit 

  

Zal doorgaan op zaterdag 2 november 

Inschrijven tot en met 27 oktober 

Voorinschrijven : liefst via mail aan Ronny ( of via de site = TEDG) 

Plaats van de afspraak :  Gaarshof 5 ( radio valencia) te Meer 

Samenkomen vanaf 18.00  (om 18.45 dient iedereen ingeschreven te zijn) 

Start om 19.00 uur

Bedrag is 10,- EUR per persoon ter plekke te betalen 

Aantal km van de rit is nog onbekend ( ongeveer zelfde als vorige jaren?) 

Halloween kleding, oldtimer,  auto in stijl geniet de voorkeur !!

  

Wat krijgt men? : 

  

Soep, met brood à volonté op het einde na de rit 

Consumptie?s 

Donkere rit 

Route-blad + ? 

Prijzen tafel ( iedereen prijs ?) 

  

Verschueren.ronny@pandora.be 

Tel: 03 314 51 86 (werk overdag) 

Tel: 03 315 78 17  (na 19.00 uur) 

Via mail krijg je van mij bevestiging dat je ingeschreven bent !

(de eerste inschrijvingen zijn al binnen zonder dat ze uitnodiging hebben gezien !!) 

  

Ronny & Lief 

23                               www.tedg.be //  DriversNews 114



24                               www.tedg.be //  DriversNews 114



25                               www.tedg.be //  DriversNews 114

Classic Cars naar Gibraltar

Op 18 mei 2019 namen we deel aan de 18de Gibraltar Int. Classic 
& Vintage Vehicle Rally. Keken al enige tijd met belangstelling uit 
om diep in The Rock van Gibraltar in de voetsporen te treden van  
Churchill en Eisenhower, waar zij zich in 1941 in de Admiralty 
tunnel begaven, en aldaar toen een plan voorbereiden voor een 
invasie  op Noord Afrika .  

Ook de Nederlanders hebben rond Gibraltar hun sporen achter 
gelaten en in 1704 tijdens de Spaanse Successieoorlog samen met 
een Engelse troepenmacht Gibraltar op Spanje veroverd. En in 

1713 onder de Vrede van Utrecht ?voor altijd? overgedragen aan het Koninkrijk Groot Brittannië. 

Reden genoeg om ons met onze 51 jarige Oldtimer,  een Triumph TR 250 , naar dit zuidelijke puntje van 
het Iberisch Schiereiland te begeven. Het heeft een oppervlakte van slechts 6,8 km2 en een noordelijke 
grens met Andalucia/Spanje. Met  totaal ruim  30.000 inwoners behoort het met Monaco en Singapore 
tot één van de dichtst bevolkte  ?landen ? ter wereld.  

Vertrokken vanuit Benalmádena, nabij Malaga,  in westelijke richting over de A7/N340 langs de kust, langs 
Fuengirola richting Marbella. Nee niet over de tolroute de E15. Is wel is waar veel sneller doch geeft niet 
die uitzichten op de diverse urbanisaties langs de kust. 

Nog steeds rijdende over de N340/A7 lieten we Marbella rechts en links van ons voor wat het is. Kwamen 
langs het mondaine Porta Banus, o.a. bekend van zijn luxe jachthaven met chique int. boetieks. Hier 
zoefden de dure Porsches , Maseraties en Rolls Royces ons in sneltrein vaart  voorbij.  Maar lieten de ?rich 
and famous ? voor wat ze zijn.  

Na 1 ½ u rijden hielden we bij Laguna Village, gelegen aan de A7, net  ten oosten van Estepona een 
koffiepauze. Altijd prettig om hier even halt te houden. Dit kleine met een rietendak overdekte 
winkelcentrum heeft een vriendelijke uitstraling, wat menig tourist wel moet aanspreken. Daarna was het 
richting Sotogrande en constateerden weer eens dat we de hoogbouw van Torremolinos, Fuengirola en 
Marbella al  ver achter ons hadden gelaten en uitzicht hadden op prettig ogende woonparken, verstopt in 
een glooiend heuvelachtig landschap. Rijdende pal langs de kust zagen we in zee  aan de horizon de Rots 
van Gibraltar al voor ons uitsteken, met een hoogte van 426 m. boven de zeespiegel.  

Via La Linea bereikten we dan de grens van Gibraltar. Hier passeren dagelijks ca. 10.000 Spanjaarden uit 
La Linea en o.a. San Roque de grens om in Gibraltar te werken. 

Wij passeerden zonder problemen de grens, staken dwars over de start- en landingsbaan van het 
vliegveld; waar elders in de wereld is dit mogelijk?  Vervolgens naar Grand Casamates Square, het 
middelpunt van Gibraltar, alwaar de Mainstreet nog steeds een verkeersvrije winkelstraat is,  met een 
lange reeks tabacswinkels, elektronica- en drankzaken. Brexit 
of niet, het lijkt er op dat Gib. vooral Brits wil blijven. Volgens 
een legende blijft Gibraltar in Britse handen zolang er apen op 
de rots leven. Tijdens de 2de Wereld Oorlog liet Winston 
Churchill zelfs nieuwe berberapen uit Noord Afrika invoeren, 
daar de populatie toen zwaar was geslonken 

Op Casamates Square, parkeerden we onze Oldtimer, naast de 
75  reeds aanwezige oldtimers als, Jaguars, Bentleys, MG?s, 
Triumphs, Morgans en een Morris Cowley van 1925, om 
daarna  op één van de vele terrassen een coffietje te drinken. 
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Na ons aangemeld te hebben bij de organisatie van de Gibraltar Club wandelden we door Mainstreet en 
constateerden dat de prijzen van alcohol, en tabac nog altijd lager zijn dan in Spanje. Vele winkels waren 
vandaag, Sjabbat (Joodse zaterdag,)  gesloten.  

Gedurende de 2de Wereld Oorlog was Gibraltar een belangrijke Marine basis voor de Britse  Royal Navy 
en controleerde het de in- en uitgang van de Middellandse Zee via de Straat van Gibraltar (13 km breed). 
Zagen de moderne hoge  flatgebouwen  gebouwd op de door NL se baggeraars droog gelegde landstrook 
aan de Noordzijde van dit schiereiland. Arriveerden weer op Casamate Square waar we net op tijd waren 
voor de gebruikelijke rondrit over dit schiereiland. Mochten in convooi door Mainstreet rijden om  even  
te stoppen bij Europa Point. Konden van hier nog net de noordkaap van Afrika ontdekken. Vandaar ging 
het door een lange tunnel weer naar Casamate Square om onze klassieker te parkeren en het publiek 

een blik kon werpen op al die Oldtimers. 

Dan rond 13.00  uur werden we met 
enkele bussen geleid naar de geheime 
tunnels van Gibraltar.  

Hier op een halve kilometer onder de 
Rots van Gibraltar ligt een systeem van 
tunnels van waaruit Churchill en 
Eisenhower  in 1941 een landing op 
Noord Afrika hadden gepland. 

Bij het betreden van de tunnel zagen we 
al direct een Canadese vlag gedrapeerd aan de wand van de tunnel. Ook hier 
hebben de Canadezen in de 2de W. O. hun bijdrage geleverd aan het tot 
standbrengen van deze tunnel. Beverly mijn wijlen echtgenote zou bij het zien 
van deze vlag nog trotser op haar Canadese  nationaliteit zijn geweest, dan ze al 
was. In de afgelopen jaren hebben  we samen ook de  Canadese militaire 
begraafplaatsen van W.O. 2 in Groesbeek, Bergen op Zoom en Holten bezocht. 
Ook Juno Beach aan de kust van Normandie  hebben we natuurlijk gezien en is 
het 6 juni 1944, D Day  dat daar, nu 75 jaar geleden, de Canadezen landen.  

Het ondergrondse/tunnel netwerk van Gibraltar is nu  getransformeerd in een 
digitaal datacenter, waar informatie over online gokkers en investeerders van 
over de hele wereld wordt opgeslagen, ijverig beschermd tegen 
cyberaanvallen door spectaculaire veiligheidsmaatregelen. Deze tunnels zijn zeer indrukwekkend maar  
geven toch  ook een wat  vreemd gevoel om dan nu, anno 2019, ruim  77 jaar later hier in deze  tunnels  
in de voetsporen te treden van Churchill en Eisenhower,  de twee Grootheden van W.O. 2. Het verleden 
leeft hier nu naast de nieuwste technologie, die wordt gebruikt om winsten te vergaren van de bloeiende 
online gokindustrie in Gibraltar. 

Na dit bijzondere tunnel bezoek begaven we ons naar het restaurant Hall 
of Fame voor de gebruikelijke afscheidslunch van deze Gibraltardag 

Bij het verlaten van  het  restaurant en het passeren van een bank kregen 
we met het oversteken van de straat, weer eens de bevestiging dat dit 
schiereiland weldegelijk een belasting paradijs moet zijn, bij het zien van 
twee keurig in costuum gekleedde heren , die ijlings een bank verlieten en 
waren  overgoten met goud  en zilver? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? spray . 
(straat-artiesten)! 

Stapten in onze oldtimer en alvorens dit gokeiland te verlaten moesten we natuurlijk nog even goedkoop 
tanken bij één van de vele tankstation. 

Pieter v.d. L. 
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Technische avond bij Garage Van Rillaer in Herentals

De praatavond van mei werd vervangen door een 
technische avond bij Garage Van Rillaer BVBA in 

Herentals.  Pascal had 
dit kunnen regelen, en 
we werden zeer 
hartelijk en goed 
ontvangen.  Alle 
aanwezigen kregen een 
deskundige uitleg over 
het elektrisch systeem 
in een oldtimer.  Voor 
velen misschien eerder 
een opfrissing van wat 
ze reeds wisten, maar 
de meeste onder ons 
hebben vast ook wel 
iets opgestoken.  in 
ieder geval zeer 

interessant en goed gebracht.  Nadien werd er zoals 
steeds uiteraard nog veel bijgepraat !  Kortom, weeral een 
geslaagde avond !!

Frank



Challenge 2019

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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Nieuwe leden

Voor het eerst sinds lang  kunnen we in Drivers News geen 
nieuwe leden  verwelkomen !  Da's super jammer, want 
uiteraard zien we onze gezellige club graag groeien.  Daarom 
een warme oproep aan iedereen om bij vrienden, kennissen  
en op bijeenkomsten steeds enthousiast over onze toffe club te 
te stoefen zodat zoveel mogelijk enthousiaste eigenaars van 
Engelse bolides lid worden van TEDG.

Bedankt !!
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Allerlei

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. Dit is een mooie aanvulling 
van de fotopagina op de site. 

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 

Frank Van de Wyer is onze redactieverantwoordelijke. Artikels voor het boekje zijn steeds welkom, dus 
gelieve deze naar iemand van het bestuur 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. 

Met vriendelijke oldtimergroeten 

Min Gijselings 

Secr. TEDG 

0478/266 557 
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Adverteerders

Zin om te adverteren in DRIVERS NEWS ?  Aarzel zeker niet en neem contact met ons op !!

- per 1/2 blad voor een volledige jaargang (4 nummers) ? 120,00
- volledig blad voor een volledige jaargang (4 nummers) ? 240,00
- achterzijde voor een volledige jaargang (4 nummers) ? 260,00

Funny

Als je ooit je wagen binnenbrengt voor onderhoud bij een echte Antwerpse garagist, dan is het misschien 
niet slecht om onderstaande termen van buiten te leren zodat u kan volgen als hij zijn uitleg aan het 
doen is !!

  

Car Wisdom
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AGENDA 2019
januari 2019

3 Betaling lidgeld 2019 (45,- EUR) op rekening KBC : BE17 7370 2965 0721

8 Praatavond in Den Moor

februari 2019

5 Praatavond en ALV in Den Moor

10 Drivers Diner op boot "Jan Plezier "

maart 2019

1 - 3 Oldtimerbeurs Antwerpen - "60 jaar Mini" (Erik Goorden)

5 Praatavond

april 2019

2 Praatavond in Den Moor

22 Paasmaandagrit (Peter)

mei 2019

1 Elite Reclame Rally in Schilde (Info : Eric De Wever)

5 Vikingentocht (Roland)

7 Praatavond in Den Moor

15 12-daagse tour door Italië (Eddy Deno)

30 Vossentocht (Tor)

juni 2019

4 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

30 BBQ in Bellekenshoeve (Eric De Wever)
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juli 2019

2 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

14 Hollandtour (Ron)

?? Zomerrit

28 Uitgestelde boottocht

augustus 2019

3 of 4 Rondrit 4 Specials in Malle  (Erik Goorden)

6 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

25 Saillability (Erik Goorden)

september 2019

1 Ladiesrit (Linda en Gerda)

3 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

7 - 8 Beaulieu ?

14 - 15 Goodwoord revival ?

11 - 15 La Bresse - Vogezen

oktober 2019

1 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

? Winteractiviteit ?

november 2019

2 Halloweenrit (Ronny)

5 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

december2019

3 Praatavond in Aeroclub Brasschaat

29 Kerststallentocht
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