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Colofon 
Bestuur    
 
Voorzitter 
David Smit 
014 51 25 80 of 0477/458673 
david.smit1@telenet.be 
 
Ondervoorzitter 
Pascal Quirynen 
03 633 23 32 
pascal@dehq.be 
 
Ledenadministratie - 
Secretaris- Clubshop 
Min Gijselings  
03 440 43 76 of 0478/266557 
mgijselings@skynet.be 
 
Penningmeester 
Luc Faes 
03/608 54 95 of 0471/720463 
luc.faes.lf@gmail.com 
 
Evenementencoördinator & 
Beursverantwoordelijke 
Eric De Wever 
03 685 4431 of 0496/213185 
eric@glenco.be 
 
Redactie 

Paul Everaert 
03 3842779 of 0472/860083 
pauleveraert@skynet.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medewerkers 
 
Web Master 
Steven Meeussen 
0475/492112 
steme@skynet.be 
 
Evenementen assistente:  
Bernadette Govaerts 
 
Lidgelden 
Jaarlijks lidgeld 
Binnenlandse leden     € 35.00 
Buitenlandse leden     € 35.00 
Eénmalige bijdrage voor nieuwe leden   € 12.50 
Herinschrijving inactief lid     € 5.00 
Lid worden tussen 1 januari en 30 juni  100% 
Lid worden tussen 1 juli  en 30 september 50% 
Lid worden na 1 oktober(*)   100% 
 

 (*) inclusief volgend jaar 
 

Clublokaal 
Afspanning Den Moor 
Moorstraat 8 
2520 Broechem 
www.denmoor.be 
03/485 76 80 
 
Maandelijkse Praatavond 
Elke 1ste dinsdag van de maand om 20.30 uur 
 
Financiële rekening club 
KBC: BE17 7370 2965 0721 
 
Website 
www.tedg.be 
 
Erkenning 
Aangesloten bij de Belgische Federatie voor Oude 
Voertuigen 
(BFOV) onder nummer 183 
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Je voelt je nooit zo aan vakantie toe dan de week erna
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijke uitgever
The English Drivers Guild vzw
Redactie & correspondentie
Ploegsebaan 37 A 
2930 Brasschaat 
Kostprijs 
DRIVERS NEWS is gratis voor leden 
adverteerders. Geïnteresseerden kunnen
een nummer verkrijgen a rato van 
per exemplaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Drivers News 

voelt je nooit zo aan vakantie toe dan de week erna

Verantwoordelijke uitgever 
The English Drivers Guild vzw 
Redactie & correspondentie 

DRIVERS NEWS is gratis voor leden en 
adverteerders. Geïnteresseerden kunnen 
een nummer verkrijgen a rato van € 2,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer & copyrights
Noch de redactie, noch het bestuur van
The English Drivers Guild kan 
verantwoordelijk gesteld worden voor 
inhoud of de eventuele standpunten 
weergegeven in de artikels en 
advertenties. 
Niets uit deze uitgave mag overgenomen
worden zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de redactie.
Deadlines 
Artikelen en/of beeldmaterialen zijn steeds 
welkom. De uiterste inzenddatum voor 
kopij is 20 dagen voor verschijningsdatum.
DRIVERS NEWS verschijnt rond 31 maart, 
30 juni, 30 september en 27 december
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Redactie 
 

De zomer is dan toch van start gegaan, enkele flinke hete dagen hebben onze bolides al 
doorstaan. 

De Coppa en BBQ, de Holland toer, de zomerrit, hoe verder we de maand juli ingingen hoe 
heter het werd. De eerste helft van augustus mocht niet onderdoen. 

Het oldtimer statuut is uiteindelijk (iets vroeger dan verwacht) toch in orde gekomen, meer 
verder in ons magazine. Aanpassingen zijn zeker te verwachten. Een pluim voor BFOV, 
maar ook minder goed nieuws van die kant, men overweegt om de bijdrage “drastisch” te 
verhogen, iets wat elk lid duidelijk in de portemonnee zal gaan voelen. Zodra meer details 
bekend zal er zeker over gecommuniceerd worden op de praatavonden en via jullie clubblad. 

We hebben intussen een nieuwe koning, de oude en de nieuwe hebben nogal gezweet op 
21 juli, waarvan laat ik aan de lezers over. 

Op de site www.tedg.be komen regelmatig nieuwe fotoreportages, door omstandigheden heb 
ik niet alle clubritten meegereden, dus die foto’s moeten van andere clubleden komen. 

Al heeft de site ook al enkele kuren gehad en is hij er meerdere dagen uitgeweest, sorry voor 
het ongemak, zelfs onze Steven heeft nu enkele grijze haren gekregen, maar kon er 
persoonlijk niets aan verhelpen. Van hogerhand wordt dit wel eens genoemd, maar na een 
klein maandje was het weer gefixed. 

In de afgelopen periode hebben we over vele ongelukken gehoord, vliegtuigcrashes, treinen 
uit de bocht of frontaal op elkaar, bussen die van bruggen rijden. Nog een geluk dat onze 
oude karren op deze wijze niet in het nieuws komen.  

De opkomst bij de diverse manifestaties blijft in stijgende lijn gaan, niet verwonderlijk omdat 
ook het aantal leden dit eveneens blijft doen. De grafiek is zoals de temperaturen van juli en 
augustus. 

Door een windhoos werd de streek van Broechem geteisterd, ons lokaal Den Moor verloor er 
één van de eerst aangeplante treurwilgen, gelukkig was er alleen maar stoffelijke schade. 

Stilaan loopt het seizoen ten einde, de herfst en de winter, het moment van bezinning of 
bezinking van het al het leuke wat geweest is. Maar we hebben eerst nog het Teambuilding 
evenement, Sinterklaas komt nog? En nog veel meer. 

 

Triumphantelijke groeten, 

Paul 
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Praatavond juli  02.07.2013 
Pascal, de ondervoorzitter, verontschuldigt David die met vakantie is in la Douce 
France. 
Eric de Wever wordt plots weggeroepen. 
  
Pascal blikt nog eens terug op het succes van de Coppa en aansluitend de BBQ, 
waarbij de bemerking dat de locatie niet 100% geschikt is in geval van regen, maar 
ook als de zon schijnt valt het klein uit. Suggesties zijn welkom. 
De Holland toer olv Ron voor de rit en Peter voor de catering was eveneens een 
succes. Auto’s zouden vanaf volgend jaar enkel toegelaten worden indien deze 
minimaal 30 jaar oud zijn en dan is er nog een regeltje over het aantal cilinders en 
daarbij horende uitlaatdempers. Wij zullen het volgend jaar wel horen! 
  
Komende evenementen: 
- Zomerrit van 14/7: dit wordt een ritje in Nederland en wij beginnen in Kalmthout met 
een ontbijt: inschrijven en betalen kan nog tot zondag 7/7 
- 4/8 : rondje Halle 
- 9-11/8 weekend Trooz: zij die nog wat meer info nodig hebben kunnen Patrick De 
Lathouwer contacteren of eventueel Norbert in Trooz 
  
Nieuwe wetgeving ivm “O”platen 
Pascal ligt dit toe: nieuwe wetgeving gaat in vanaf 1/7/2013 
Voor de oude platen zonder “O” verandert er niets. 
Iedereen zou zijn polis eens moeten nakijken om te zien of deze aangepast is aan de 
nieuwe wetgeving. 
Oppassen met het ter beschikking stellen van de oldtimer voor filmopnames, 
trouwerijen (politie viseert vooral bussen en taxi’s) 
Kind afzetten aan school mag , maar een student mag niet dagelijks naar de school 
met een oldtimer!!! Zo wordt de tekst ivm woon/school verkeer geïnterpreteerd 
Wat is gratis vervoer? Vallen de ritjes voor de gehandicapten hieronder?? (doen dit 
wel voor een goed doel!!!): vage niet duidelijke omschrijving in de wettekst. 
  
De volledig tekst hieromtrent kan men terugvinden op onze website met een link naar 
het Belgisch Staatsblad en is opgenomen in het clubblad. Eventueel deze tekst bij de 
papieren van de auto steken. 
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Weetjes 

Gelezen in Auto Motor, door Carl Peeters 
Een Stromberg 175 CD carburateur ooit wel eens geprobeerd af te stellen? Moeilijk en zal 
niet lukken. Door de jaren heen is slijtage opgetreden en dat betekent dat die carburateurs 
niet meer zuinig af te stellen zijn. Een Britse carburateurspecialist ‘’Southern Carburettors’’ 
levert een kit waarmee je deze carburateurs wel kunt afstellen.  Kostprijs £ 54 exclusief 
verzendingen en is eenvoudig te monteren na verwijderen van de versleten sproeier en het 
lagertje.  Voor inlichtingen en bestellingen www.sciperformance.co.uk of 0044-1293-533.843. 
Good luck.  
Carl 
 
Hallo allemaal, 
Bij deze een adres dat voor velen interessant kan zijn! 
Adres van Carel in Blegny, bij Luik/ Visé, die alles weet en heel veel onderdelen heeft van 
alle Triumphs en Land-Rovers ! 
Rue Troisfontaines 71b 
4670 Blegny 
0486/796258 (er is geen bel of zo). 
dyngo@skynet.be  
Het is een gezellige man, die blijft het maar uitleggen! Hij kent er wel veel van! 
David 

Op 30 juli werd de 150ste verjaardag van de geboorte van Henry Ford gevierd. Wereldwijd 
worden er nog het heel het jaar door activiteiten georganiseerd om deze verjaardag extra in 

de verf te zetten. 

Henry Ford werd 150 jaar geleden geboren  

Henry Ford is een icoon uit de autoindustrie. De 
stichter van de Ford Motor Company droeg met zijn 
innovatieve visie op de productie en verdeling van 
auto's bij tot de popularisering van de 
gemotoriseerde vierwieler. Ford gaf zo een 
belangrijke impuls om de auto in massaproductie te 
brengen, waardoor de agrarische economieën in 
Amerika en Europa snel konden evolueren naar 

geïndustrialiseerde en verstedelijkte samenlevingen. Veel historici wijzen hem zelfs het 
ontstaan van de Amerikaanse middenklasse toe. Ford was niet alleen een gedreven 
ondernemer, hij wou ook een betere wereld voor iedere Amerikaan creëren. Zo gaf hij zijn 
werknemers als één van de eerste industriëlen een minimumloon en was hij ook bereid zijn 
personeel in de winst te laten delen. Dit zou een belangrijk invloed hebben op vele latere 
management concepten. 
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3de TEDG  Quiz 
Zaterdag 16 november 2013 

 
Waar   BUSO Kristus Koning 

    Bethanielei 5 

    Sint Job in ‘t Goor 

     

Deuren      19.30  

Aanvang       20.00 uur stipt 

Einde verwacht rond   23.00 uur 

Kostprijs: TEDG leden   20€ per team* 

  Andere    25€ per team* 

Consumpties ter plaatse te regelen 

* Teams = max. ZES personen 

Inschrijven via www.tedg.be  of   pauleveraert@skynet.be 

en betaling op de clubrekening voor 10 november. 

 

Organisatie: Annemie & Paul 
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Praatavond augustus 06.08.2013 
Pascal, de ondervoorzitter, verontschuldigt David en Luc die met vakantie zijn. 
 
Pascal blikt nog eens terug op het succes van de Zomerrit, georganiseerd door 
Daniel en Wendy: zij hebben dat prima gedaan voor hun eerste organisatie, het was 
een mooie rit en het weer zat ook mee, wat wil je nog meer! Volgend jaar verwachten 
wij van hen terug een zomerrit?! 
Verder was er de Drive in movies te Mechelen: er was een goede opkomst en veel 
ambiance. Volgend jaar misschien op de agenda zetten (Steven)? Blijkbaar doen 
andere clubs daar ook aan mee. 
4/8 Rit voor de gehandicapten: zoals andere jaren was dit weer een succes. Zeer 
goede ontvangst van de organisatie en blije gezichten bij de gehandicapten. Foto’s 
staan op de website. 
 
Eerstkomende evenementen: 
- 9-11/8 weekend Trooz: zij die nog wat meer info nodig hebben kunnen Patrick De 
Lathouwer contacteren of eventueel Norbert in Trooz 
- 18/8 : De Zaat raast in Temse (info gestuurd via nieuwsbrief) 
- 1/9 Taxandriarit in Turnhout (info gestuurd via nieuwsbrief ) (Toine Daamen zegt dat 
er nog kan worden ingeschreven!) 
- 14&15/9 Mak weekend: zal doorgaan in Nederland 
- 21/9 Gilbert Staepelaere: Vertrek bij Beerens, meer dan 200 auto’s 
- 29/9 Teambuilding: info staat in laatste Drivers News : massaal inschrijven op vraag 
van Albert Jaamann 
- 19 en 20 okt: Beurs in Mechelen: volgende praatavond werkgroep opstarten 
 
Wales  juli (17-21/7) 2014 : toegelicht door Pascal. Inschrijvingen zijn vanaf heden 
geldig. 2500€ voor 2 personen (8 overnachtingen half pension, ferry, enkele 
activiteiten). Maximum 15 wagens. Voorschotten worden asap opgevraagd. Iedereen 
is verantwoordelijk voor zijn aanbetaling en eventuele annulatie. (best individuele 
annulatieverzekering nemen of een andere kandidaat zoeken bij onvoorziene 
annulatie)  
 
Verder zijn er weer een aantal nieuwe leden (zijn niet aanwezig op praatavond): 
Zie onze pagina verder in uw blad. 
Aan allen van harte welkom. 
 
Rondvraag: 

- Ronny vraagt mentale en financiële steun voor Eric Ronne en Daniël Weper 
tijdens hun kruiwagenrace op 18/8/2013 

- St Vith: zeer mooie rit, kan in weekend of op 1 dag 
- Wie wil ipv Steven (wegens tijdsgebrek) de TEDG kwis opstellen? Paul 

Everaert is bereid deze taak op zich te nemen, waarvoor dank. 
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Programma of uitnodigingen van niet TEDG organisaties 

Zie ook:   www.oldtimerweb.be 

Wanneer tot Omschrijving Prijs pp WAAR Organisator 

5/10/13 6/10 Old timer bourse 

 

Malmedy 

 6/10/13 

 

6 heures de Visé 

 

Visé 

 12/10/13 

 

Legend of the fall 

 

Bocholt Paul Vrancken 

13/10 

 

Eerste rondrit Aalst 10 Moorsel All Classics Aalst 

19/10/13 20/10/13 Dreamcar    Mechelen   

19/10/13 

 

6 uren van de Noorderkempen 40 

 

CRRT 

02/11/13 

 

Avondrit 5 Meer 

Ronny 

Verschueren 

11/11/13   Herfstrit     MAK HCC 

16/11/13 17/11 The Belgian Classic Tour 465 Mechelen Mak HCC 

17/01/14 19/01/14 Interclassic 

 

Maastricht Mecc 

5/02/14 09/02/14 Retro Mobile 16 

Paris Porte de 

Versailles 

 

06/14 

 

Minerva dag 

  

Belgian Vehicle 

Heritage 

08/14 

 

Promenade 

  

Belgian Vehicle 

Heritage 

      

      

      Morgan Brooklands Edition  
Augustus 2013  

Morgan brengt twee bijzondere edities op de markt die genoemd worden naar het vermaarde 
Britse circuit Brooklands: de Roadster en de driewieler. Het Brooklandscircuit is erg 
belangrijk in de Britse autogeschiedenis. De omloop werd geopend in juni 1907 en het was 
het eerste circuit ter wereld met bochten op hellingshoek.  

In 1939 werd er de laatste race gereden en vandaag vormt het een ultiem decor voor het 
Brooklands museum dat aan auto en luchtvaart is gewijd. De Morgans Brooklands Limited 
Edition wordt slechts op 50 exemplaren gebouwd. De Roadster komt in tweetonige lak 
«Jaguar Brooklands' Green» en «Speed Silver Satin». Je herkent de wagens aan de zwarte 
velgen, de regelbare gasdempers en een union jack-logo op de flanken van de motorkap. Ook 
binnenin komt er een aangepaste afwerking, twee nieuwe zwart lederen sportstoelen en een 
"Brooklands"-stuur met vier spaken.  

De Roadster krijgt de 3.7 liter Ford V6-motor van 285 pk en 380 Nm onder de kap. Hij zou 
exclusief BTW 47.000 euro kosten. De Morgan driewieler komt in «Jaguar Brooklands' 
Green» of in een opgepolierde versie (optioneel). Ook hier krijgen we zwarte velgen en een 
aangepaste zijdelingse uitlaat. Britser kan haast niet. 
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Avondrit Pachthof Gijzegem. Vrijdag 30 
augustus. 
 
We hadden al in februari ingeschreven en 
waren niet weinig verbaasd startnummer 51 te 
krijgen, ook al omdat er net voor ons aan de 
inschrijftafel nog mensen betaalden om hun 
deelname af te ronden en nummertje 17 of in 
de buurt ervan kregen. 
Citroën was goed vertegenwoordigt, maar dit 
was dan ook het merk in de kijker. 
Bonnetjes voor broodje met worst en enkele drankjes zaten in het pakket, en die waren 
welkom. 
De weersvoorspelling was: koud en mogelijk een bui, dus hadden we voor de Dolomite 
gekozen. 

Het roadboek was prima opgesteld, verkeerd 
rijden zagen we meermaals bij onze voorliggers; 
zelfs een tijdelijk volledig onderbroken 
spooroverweg kon ons niet van de wijs (lees 
maar parcours) brengen, en hierdoor arriveerden 
we als allereerst op de tussenstop. Een ruime 
parking en sfeervolle taverne, waar we dan ook 
even genoten hebben van de aangeboden 
verfrissing. 
Helaas, als je als eerste aankomt zijn er 
snoodaards die je dan maar gaan blokkeren, 

wegrijden zat er niet in zodat we noodgedwongen maar moesten wachten tot die lieverd zijn 
karretje (Zwarte Kever) ging verplaatsen. De rest van de rit verliep weer vlekkeloos en bij het 
vallen van de duisternis bereiken we de aankomst. Hier kregen we een mooi plaatsje 
toegewezen in de donkerste hoek van de parking, terwijl er in de verlichte zones nog ruim 
plaats was voor een 60 tal wagens. 
Er waren geen vragen maar wel een lottrekking voor de winnaars. Daar zaten wij jammer 
genoeg niet bij. 
Het gehele traject was slechts een goeie 50 kilometer, wat voor onze begrippen relatief kort 
is. 
We hebben dan nog de avondmarkt bezocht 
en een paar bekenden (familie en verzorgers 
van het home van de ouders) tegen het lijf 
gelopen, Gijzegem is een beetje mijn 
geboorteregio. Blijkt dat de organisatie in 
handen was van een TEDG club lid. 
Jammer, maar volgend jaar hebben we geen 
interesse meer om in dit systeem te rijden. 
We hebben op het vuurwerk van 22.00 uur 
niet gewacht en zijn naar huis gereden, rond 
22.30 gearriveerd, en geloof het of niet, het 
was een warme zwoele avond en ik had spijt 
niet de TR4 te hebben gekozen. Die heb ik 
dan voor de Taxandriarit ingezet en dan de 
hele dag open gereden maar kou gehad, meer hierover in een volgend verslag. 
 
Elly & Paul 
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Praatavond september 03.09.2013 
David, de voorzitter, verontschuldigt Pascal en Paul. 
 
Door verenigde krachten heeft David nu een nieuwe hamer, waar hij deze avond 
dikwijls gebruik van maakt. 
Dan is er ook nog een kandidaat lid, hij heeft een MGB van 1966 en wil lid worden 
van onze gezellige oldtimersclub. 
 
David blikt nog eens terug op de afgelopen evenementen: 

- Fly en drive in Schaffen 17en18/8: leuk evenement, misschien volgend jaar als 
ritje van de club organiseren, wie stelt zich kandidaat? 

- Fly en drive Oostmalle: geen succes 
- Kruiwagenrace was weer een succes, mede door deelname van Eric Ronne 

en Daniel Weper. Voor de sympathisanten was het een leuke dag, maar voor 
de deelnemers hard labeur maar toch plezant. 

- 15 augustus: Mak evenement: 120 auto’s, ook een succes 
- 18/8 De Zaat raast: heel mooi, veel mooie auto’s 
- Taxandriarit van 1/9, georganiseerd door Toine, zeer mooi roadbook en zeer 

mooie rit, en voor diegenen die bleven eten: het was allemaal even lekker 
 
Eerstkomende evenementen: 
- Beaulieu: een aantal leden gaat die richting uit, het zal een plezante bedoening 
worden 
- 21/9 Gilbert Staepelaere: Vertrek bij Beerens, meer dan 200 auto’s, Dave rijdt mee 
- 20&22/9 : Spa Francochamps 
- 29/9 Teambuilding: inschrijvingsformulieren worden uitgedeeld: graag massaal 
inschrijven 
- 19 en 20 okt: Beurs in Mechelen: Luc start werkgroep op (verder info bij Luc) 
- 19/10 : 6 uren van de noorderkempen 
- 4/10 : aanvraag door snorrenclub om aanwezig te zijn tijdens de huldiging van de 
stadsbeiaardier Jo Haaze: 19u op 1ste verdiep. Indien interesse zal David 
parkeerplaats op grote markt vragen voor de oldtimers 
- 12/10 : Legend of the Falls (info Paul Vrancken) 
- 23/11 Peter’s >Nachtrit 
 
Naar aanleiding van een vergadering voor de organisatoren van dit jaar, wordt dit 
even toegelicht door Eric De Wever 
Indien clubevenement: eerst voorstel met Eric bespreken en de inschrijvingen en 
betalingen aan de club  
Zo hadden wij van Trooz geen info en geen afrekening, dan kan het ook niet als 
clubevenement beschouwd worden. 
Idem voor week Ardèche. 
Inschrijvingen en betalingen moeten 1 week voor het evenement binnen zijn 
 
Rondvraag: 

- Ronny Verschueren organiseert ook een nachtrit op 2 november: info bij hem. 
- Toon en Ron gaan de Nuvolari in Italie rijden: wij kunnen hen volgen via 

internet: www.nuvolari.it 
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- Een vriend van Paul van Nijen wil een evenement met onze club organiseren 
in Beerse. De nodige contacten worden gelegd met Eric. Het zou een 
volledige dag en avond evenement zijn van de jaren 60. 

- 5 mei 2014 is er een evenement aan de “Yserfrontline”:  wie wil daar een ritje 
naar organiseren? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zoekertjes 

 
Heb je iets te koop of zoek je iets (auto of club gerelateerd 
uiteraard), stuur ons dan even een mailtje en we zetten het in de 
volgende Drivers News. 
 
Te koop: 

Triumph Herald Courier 1964 , 1200 cc motor, in perfecte staat, totaal gerestaureerd, heeft 
van fabriek uit een originele achter bank, zeer zeldzame mooie auto ! Een echte Engelse 
oldtimer, prijs 4800 euro, meer informatie bel: 0032.477458673 
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Hermano junior  
Traiteur - Vishandel  

Stanny Jacobs  
Theo Verellenlaan 27 - 2990 Gooreind  
hermano-jr@skynet.be 
 

 

 

 

 
Autoglas Hugo NV 

Leveren, plaatsen en herstellen van autoruiten 

Nu ook tinten van autoruiten 
 

Putstraat 2A - 2840 Rumst 
tel 03/844.38.80 - gsm 0475/79.83.04 

BTW 479 145 752 
hugo.m3@skynet.be 
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Wij zijn gespecialiseerd  
in de verkoop, wisselstukken  
en onderhoud van  
Britse oldtimers 
 
 

Sint-Lenaartseweg 52 - 2320 
Hoostraten 

Tel 03/314.60.69 - Fax 03/314.29.33 
GSM 0495/51.75.55 

Website : www.bbc-cars.be 
E-mail : info@bbc-cars.be 
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CLUBSHOP 

In verband met de clubkleding zal in de toekomst alleen nog op bestelling worden gewerkt. 
Enkele maten van hemden staan ter beschikking om te passen. 
Verder kan er gekozen worden uit een catalogus, ook andere modellen dan in de lijst 
hieronder. 
De hoofdkleur van onze club is ROOD (met blauw borduursel), maar blauw (met rood 
borduursel) is eventueel ook toegelaten. 
4 x per jaar kan kleding besteld worden namelijk tijdens de beurs in Antwerpen, tijdens de 
praatavonden van juni en september en tijdens de beurs in Mechelen. 

Kleding in voorraad Kleur Model Maat Verkoopprijs  

Fleece (1) rood/grijs korte sluiting xxlarge  €     30,00  

Hemd (1) rood lange mouw xlarge  €     30,00  

Polo (7) rood korte mouw large  €     16,00  

Polo (5) blauw korte mouw large  €     16,00  

          
Kleding op bestelling, inclusief clublogo     

Fleece Cross/frisbee rood      €     35,00  

Hemd heren boule/dart rood lang/kort    €     30,00  

Hemd dames rowing/arrow rood lang/kort    €     30,00  

Polo lange mouw surf rood      €     25,00  

Polo korte mouw surf rood      €     17,00  

Polo lange mouw dames surf rood      €     25,00  

Polo korte mouw dames surf rood      €     17,00  

          
Allerlei         

Sleutelhanger met lampje        €       6,00  

Stoffen badge met clublogo        €       2,50  

Plastieke sticker met clublogo        €       1,00  

Balpen Tedg        €       1,00  

Metalen badge met clublogo        €     10,00  

Pin met clublogo        €       4,00  

Cadeaubox met clublogo        €     15,00  

Rechthoekige regenscherm rood        €     15,00  

 

Clubshopverantwoordelijke Min Gijselings   mgijselings@skynet.be  of  0478/266 557 
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Onderhoud en herstellingen van alle merken 

Alle autobenodigdheden en 

onderhoudsproducten 

Sparco race- en kartingkledij,zetels en helmen. 
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Holland toer 2013 

Zondag 30 juni, 8 uur, de wekker loopt af. Joepie het 
regent niet, naar de bakker 180 pistolets ophalen die 
al besteld waren. Door enkele (te) late aanmeldingen 
er toch nog 20 extra meegenomen. 

De Taxi ingeladen en hop naar Waalwijk. Op de wei 
een leuk plaatsje gezocht om de tentjes te zetten, 
mocht het toch eens gaan regenen, vervolgens alle 
drank koel zetten. 

Om 12.00 uur kwamen de eerste TEDG’ers aan, 
Pauline op kop en meteen een eerste snack voor 
deze hongerige. Tegen 13.00 uur was de tafel 
gedekt en alles mooi uitgestald. Het moment 
waarop de anderen arriveerden meteen tot de 
aanval overgingen, al dan niet gepaard aan een 
glas “Broubels” voor sommige 2-3 of meer. 

Dit jaar heel de 
dag zon, de 

drank koel houden (en het hoofd) was de grootste zorg. 

Tegen 16.00 uur beginnen we op te ruimen, iedereen zal 
wel tevreden zijn denk ik zo bij mezelf. Ron, doen we het 
in 2014 opnieuw? Of moet ik naar de taxiclub gaan 
Brunchen? Heb ik tijd om eens rond te wandelen en wat 

fotokes te 
maken.  

Dank je Eric R, voor de afval die we bij jou konden 
achterlaten. Afin dit wist je niet, maar bij dezen 
ben je op de hoogte van de berg die zoal 
overblijft. Ook Eric DW bedankt voor het lenen 
van de Taxi. 

Nu ik toch aan het schrijven ben, denk 
ook aan “Peters 16de Nachtrit” 

Groetjes van 

Els & Peter 
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Polissen op maat door een liefhebber voor de liefhebber 
voor oldtimers 

volledige omnium zonder afschrijving 
onbeperkt gebruik 
alle verzekeringen 
totaaloplossingen 

maatwerk volgens uw specifieke behoeften 
Tel. 03 633 23 32 
Fax. 03 633 22 23 

Email: info@dehert-quirynen.be 
     Ploegsebaan 37 
     2930 Brasschaat 
       www.dehert-quirynen.be 

 

 

 
 

          Autobekleding 
Wyns 

Herstellingen of vernieuwen 
van interieur & exterieur 

bekledingen voor 
alle voertuigen 

auto 
boot 

                                                                                                           moto 

... 

www.autobekledingwyns.be 

+32(0) 496 156 250 
Ma - Vrij : 9-19 h 
Zat : 10-16 h 
Atelier : enkel op afspraak 
HEIBLOEMSTRAAT 19 
B-2220 HEIST O/D BERG 
info@autobekledingwyns.be 
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Dakdragers  -  Bedrijfswageninrichtingen 

www.vanoersgroup.eu 
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Om de 40ste verjaardag van de iconische Seven te vieren bood Caterham een 
exclusief pack aan. Dat werd bovendien voorbehouden aan de eerste 40 klanten die een 

bestelling plaatsten na 9 mei. Enigszins 
onverhoopt werd dat aantal al minder dan 
een maand later bereikt! Buiten de 
speciale logo's «40YOC» omvat het pack 
eveneens een lederen interieurbekleding 
(stoelen, dashboard), exclusieve 15" 
velgen of een speciale aluminium sleutel. 
De eerste exemplaren van de Seven 
40YOC zullen begin juli geleverd worden. 
Buiten het exclusieve karakter van deze 
beperkte serie, die nu reeds als 

collectorsitem wordt beschouwd, kregen de kopers ook nog een korting van 800 pond op de 
uitrusting die het pack omvat. Dit aanbod was geldig voor het hele gamma van de Roadsport 
125 tot de R500. Meteen werd ook nog een nieuw model voorgesteld dat het krachtigste 
wordt uit de merkgeschiedenis: de Seven 485 met een prijskaartje van 43.495€ excl. BTW.  

 
 

Minerva was begin vorige eeuw een 
prestigieus automerk dat in één adem 
met Rolls Royce werd vernoemd. De 
crisis in de jaren '30 richtte het Antwerpse 
bedrijf ten gronde, waarna het nog een 
tijdje voortkabbelde met de productie van 
militaire voertuigen alvorens definitief ter 
ziele te gaan. Nu verrijst Minerva onverwacht met een vierwielaangedreven plug-in 

hybride supersportwagen met V12 
biturbo en pk-gewichtsverhouding 
van 1:1 die 400 km/u zou halen! De 
benaming J.M. Brabazon verwijst 
naar John Theodore Cuthbert Moore-
Brabazon, een Britse hertog die ooit 

met Minerva's racete. Stilistisch heeft het nieuwe model niets met zijn voorvaderen te 
maken en lijkt de mosterd eerder bij de Audi R8 gehaald te zijn. Verdere details over 
dit project of wie erachter zit zijn nog niet bekend, zodat de haalbaarheid momenteel 
moeilijk in te schatten is.  
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DREAMCAR International 29e EDITIE 
zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2013 van 9u30 tot 18u00. 

 
De Nekkerhal in Mechelen wordt dan weer de grootste (20.000 m2) oldtimerhal van ons land. 
  
In de afgelopen jaren ging de eerste prijs van € 1250 o.a. naar: Mechelse Oldtimerrally, NSU 
Club Belgium, The English Drivers Guild, Quadrifoglio Belgio (Alfa Romeo), "40'and 50' 
American Cars Enthusiasts Club", de IFA Service club,de Fiat Club Belgio, The Belgian Opel 
GT Club de Antwerp Renault Oldtimer Club, de Vriendenkring van Dwergauto's, de Opel 
Veteran Car Club Belge en de MAK. 
Brabantse Automobielclub won al acht maal de tweede prijs. Vlaamse Oldtimerclub, English 
Drivers Guild, Militaire Voertuigen Vereniging, Vlaamse Vehikel Club, Antwerp Renault 
Alpine Club, General IFA service club Benelux, Belgian Opel GT Club, Corvette Camaro 
Firebird club, NSU Club Belgium, NSU Club 1, Opel Veteran Club Belge, Quadrifoglio 
Belgio, Mini Club Vlaanderen, de Balense oldtimerclub, de Belgische club voor oude 
Peugeot’s, Museum IFA, de DKW Auto Union Club, Unimog Club België, Saab Club, 
Swedish Car Club, de Belgian Mustang en Cougar club, Exclusive Alpine Club, MAK, Mini 
Fun Club, Opel Manta B Club Hageland, de Fiat Club Belgio en de Vriendenkring van de 
Dwergauto’s, Belgian Corvette club, the Belgian Opel GT club, eindigden al minstens twee 
maal tweede. 
De Capri Team Belgium, Kit Car Club, Austin A30-A35 Owners club (GB), Vlaamse 
Oldtimer Vereniging, MG-car club Antwerpen, Porsche Classic Club, Belgian Vehicle 
Heritage, Amicale Panhard Belgique, Militaire Voertuigen Vereniging, Matra Mania, de 
Exclusive Automobiles club, de Kever Cabriolet Club België, de Celica Club Belgium, de 
Manta B Club Belgium, de Taunus M Club België vzw, de Ostalgie Stammtisch Kempen, 
Citrosfeer Vlaanderen, de Triumph Enthusiasts Club Belgium, BMW Bavaria Club, Gentsche 
Retro Wielen, Austin Healey Club Belgium en Raouls VW Hallen Limburgse VW Hobbyclub 
vzw, BSCA Streetcruisers, Toyota Club Belgium, International Harvester Club, Koninklijke 
modelbouw Club, Rootes Club Belgium en de 7 & Roadster Club Belgium ontvingen reeds de 
tweede prijs. 
Classic Club Race, de gezamelijke stand van 11 clubs behaalde ook al een tweede prijs, 
samen met een speciaal plakket van de stad Mechelen. 

 

Zoals je kunt merken, een bont allegaartje waar TEDG dit jaar ook weer deel gaat van uit 
maken. 

 



 

24 | D r i v e r s  N e w s  9 2  
 
 

 
 

 
 
Alcoholcontrole...  
  
Een Brit wonende tussen Brugge en Antwerpen is zwaar onder invloed van alcohol en ziet 
zwart als een oude bakelieten telefoon, ge weet wel die van vroeger... 
  
Een politieman houdt de auto aan, stelt zich voor en vraagt: "Heeft u gedronken?"... 
  
Met een dikke tong antwoordt de man: "Yes... deze morgen... is mijn dochter getrouwd... en 
ik hou niet van kerken... dus ben ik naar het café geweest... en heb enkele biertjes 
gedronken... 
Daarna... gedurende het banket... heb ik 3 flessen gekraakt... een Corbières... een 
Minervois... en ... een Faugères.  
Om te eindigen... gedurende het feest... heb ik 2 flessen... Johnny Walker... black label... 
keizer gemaakt..." 
  
Uiteindelijk antwoordt de politieagent, geïrriteerd: "Weet u dat ik politieagent ben en u 
aangehouden heb voor een alcoholtest???"... 
  
Vol humor antwoordt de Brit: "En U... weet u dat... dit voertuig ... Engels is... en mijn vrouw 
rijdt!!???"... 
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Fly and drive te Schaffen. 

We waren zondag op de clubstand van MAK (je weet wel, Vicky haar club) in Schaffen.  

Toen Han en ik, zaterdagmorgen op het terrein kwamen (9.20u.), was er nog heel veel 
plaats. Ook op de voorbehouden clubparking. Aangezien we niemand zagen hebben we de 
vrijheid genomen om er de DeLorean te parkeren. We dachten dat diegene die in het tentje 
sliep wel heel vast moest slapen, aangezien de auto toch een aardig (sportief) geluidje 
maakt. 

Later bleek dat hij "van grond" was! Niet verkeerd begrijpen, hij vloog!!! 

Aan zijn uitleg te horen is dit zeker meegevallen. 

We wandelden wat rond, keken auto's - en (in mindere mate) vliegtuigjes en kwamen terug 
langs de stand om even uit te rusten en van een koel drankje te genieten. De plaats was 
fantastisch en centraal gelegen. 

We zagen bijna iedereen langs komen, al dan niet met een wagen, ook tractoren, waarvan 
zelfs enkele één-cilinders. Wat een herrie maken die dingen, maar toch zo mooi en 
herkenbaar.  

Er stonden schitterende wagens, te veel om op te noemen. Van Daf tot Rolls, van Opel tot 
Cadillac, enz...  

We zagen er oud- en andere bekenden. Sommigen kwamen er even bijzitten. 

Het was natuurlijk fijn dat het zulk schitterend mooi weer was. 

Er moest dan ook, gezien de warmte, genoeg gedronken worden, maar dat was geen 
probleem. Het was zelfs niet ver uit de buurt. Rarara...? 

Ik verontschuldig mij op voorhand, maar ik ben vergeten te vragen hoe onze "gastheer" 
heette, die ik moet bedanken voor zijn gastvrijheid! Ik weet dat hij in Hombeek woont en bij 
dezelfde bakker zijn broodjes koopt. 

Han en ik zijn uiteindelijk rond 18.00u. vertrokken. 

Toen ik zondagmorgen buiten keek was ik wel blij dat wij zaterdag geweest zijn! 

Het is voor herhaling vatbaar, zou ik zeggen. 

Ik ga dit ook "promoten" bij de kameraden van TEDG en misschien voor volgend jaar... 

 

Groetjes Benny 

 

 



 

27 | D r i v e r s  N e w s  9 2  
 
 

Peter’s 16de Nachtrit 
Zaterdag 23 november 2013 

 
Max. 30 auto’s  eerste prijs geschonken door BBC cars 

Verzamelpunt  start bij BBC 

    Sint Lenaarsteweg 52 

    2320 Hoogstraten 

    03 3146069 

Verzamelen     18.30 stipt 

Vertrek eerste deel    19.00 uur 

Pauze voorzien     21.00 uur 

Verterk tweede deel    21.30 uur 

Aankomst verwacht rond  23.30 uur 

 

Kostprijs: TEDG leden  15€ pp* 

  Andere   17€ pp* 

*Consumpties inbegrepen 

 

Inschrijven via www.tedg.be  of   Peter Verbrugge 
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2 NOVEMBER  2013 
Graag nodigen wij jullie uit voor de vijfde editie van de nachtrit. Ook deze keer zal ze 
uiteraard weer in het donker en buiten het rittenseizoen plaatsvinden. Net als vorig jaar gaat 
de rit door in het teken van Halloween, dus verkleed komen is een pluspunt. We hopen dat 
we het succes van vorig jaar kunnen evenaren! 

Wat kunnen we verwachten? : Een consumptie, de traditionele soep met brood, een rit met 
een kleine zoektocht om de spanning er een beetje in te brengen en voor de rest plezier en 
amusement tot in de late uurtjes. 

Praktisch: 

De vertrekplaats is ook ditmaal het ons allerbekend RADIO VALENCIA, Gaarsof 5 te 2321 
Meer (Hoogstraten)We verwachten jullie vanaf 18.00h. Vertrek is voorzien om 19.00h 

Inschrijving: 

Verplicht inschrijven t.e.m. 30 oktober bij Ronny Verschueren                                                                       
-Tel: 03/3157817 ( na 19.00h)                                                                                                                                
-Tel: 03/3145186 ( tijdens werkuren tot 18.00h)   -e-mail:  Verschueren.ronny@pandora.be. 
Deze manier heeft de voorkeur en je krijgt dan ook altijd bevestiging van inschrijving. 

Prijs:                                                                                                                                                                     
5.00€ per persoon. De betaling gebeurt ter plaatse 

Wat heb je zeker nodig: 

Een zaklamp 

Een bijrijder zou natuurlijk handig zijn 

Tot dan 

 

Ronny & Lief    

Dit is een organisatie onder de vlag van : RAMc   
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Sunshine and showers for Beaulieu 2013 

Sunshine and showers were the order of the day for this year’s International Autojumble, held on the 
7th and 8th September, but despite the shortcomings of the weather, the genial atmosphere for which 
this event is renowned was still very much in evidence. Exhibitors, on the whole, reported good sales 
and visitors enjoyed their annual pilgrimage to rummage through the many hundreds of stands selling 
all things motoring related.  The event retained its cosmopolitan feel with thousands of European and 
overseas motoring enthusiasts joining the British contingent for the 47th International Autojumble, held 
in the parkland of the National Motor Museum. 

Total visitor numbers over the weekend were 37,553 a little down on 2012 but very much on a par 
with recent years. The autojumble was another sell-out for stand spaces with a waiting list of hopeful 
exhibitors, which is a very healthy sign for the future of the event. The final total number of stands was 
2,397 which included 216 cars for sale on the Beaulieu Arena and a good number of classic cars for 
sale in the Dealermart. 

Beaulieu’s Events Manager, Judith Maddox said: “We are always looking to improve the event for 
both exhibitors and visitors and were delighted to be told by one frustrated show visitor of long 
standing that - for once - he couldn’t find anything to complain about! 

“There was very little theft from stands this year but unfortunately, despite an increased police 
presence, warning notices and announcements, some visitors were targeted by professional pick-
pockets. This very unwelcome activity has been seen at many major shows around the country this 
year, for the first time, and we ask all our visitors to take extra care when carrying large sums of 
money.” 

Despite heavy showers on Sunday morning, usually a deterrent for Trunk Traders who have no cover,
a good number turned up to trade and were eagerly pounced upon by exhibitors and visitors alike,
rummaging through the booty for hidden gems. 

There were plenty of interesting vehicles ready to be snapped up in the Automart, including a 
beautiful 1960 Austin Healey ‘Frogeye’ Sprite selling for £11,950, an un-restored, showroom condition 
1958 MGA Coupé at £24,950, a cream 1969 Jaguar SII E-Type FHC at £34,500, a fully restored 1949 
Citroën H Van at £50,000 and a stunning red 1959 Daimler Dart with cream leather interior, which the 
seller had spent 2,000 hours restoring to sell at £50,000. 

Every age of vehicle was available to buy, from a classically elegant burgundy 1934 Sunbeam 25 HP 
at £35,000, to a blue five-litre supercharged 2010 Jaguar XFR for £27,500. 

American cars included an eye-catching red 1958 Ford Thunderbird, at £32,000, one of less than 100 
1958 four-seat convertible Thunderbirds left in existence. 

Restorations were also on offer, including a Ford T Model body priced at £3,500, found by the seller in 
a hedge in Cyprus, and a 1959 Citroën 2CV chassis at £625. 
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Some brisk business had already been done by as early as mid-morning on Saturday, with a 1970 
Austin van selling for £5,250, a Rover 3500 selling at £775 and a 1964 Morris Mini Moke which sold in 
two minutes for £19,500. 

Highlights of the Bonhams sale, held on Saturday, were a 1953 Alfa Romeo 1900 which sold for 
£152,700, reaching almost double its estimate, a world record price for an Alfa Romeo 1900 at 
auction. A 1926 Sunbeam 3L Super Sports ‘Twin Cam’ sold for £158,300 and a 1924 Rolls-Royce 
Silver Ghost with an unusual body sold for £113,500.  

One of only a 
handful of its type 
produced in right-
hand drive, a 1991 
Ferrari Tesarossa 
Coupé, with a low 
mileage of only 
23,000, sold for 
£68,700. All lots in 
both the Ron 
Hickman collection 
and another private 
collection were sold. 

Bonhams Motor Car 
Specialist, Rob 
Hubbard said: “We 
were delighted with 
another excellent Beaulieu sale with 139 vehicles for sale, including more complete vehicles of a 
higher quality this year, and with over 80% of the lots sold on the day a Premium total of £2.7 million 
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was reached.  As always, the Beaulieu Autojumble weekend supplies buyers for all types of motor 
cars, bikes and automobilia and continually achieves record prices and a high lev el of sales.”  

The winners of the Best Stand were – for the third year in a row - SU Carburetters. The stand of the 
Salisbury based family business, run by John Burnett and his sons, Mark, Jamie and Andy, which 
specialises in S.U & Amal carburettors, fuel pumps, service kits and spares, was simply the best! It 
was imaginatively designed to another WWII 
theme, complete with desert camouflage, a 
large gun mounted on the back of a truck and 
the family kitted out in soldiers’ uniforms and 
(the ladies) 1940s dress. They were also 
commended by the judges again for their 
professionalism and outstanding customer 
service. 

Lord Montagu presented the Burnetts with a 
trophy donated by Lolly Lee, in memory of her 
father, Terry, a keen autojumbler who spent his 
life looking for rare items of interest. In addition 
to the trophy, they once again receive a free 
stand at next year’s International Autojumble. 

The event’s media sponsor, Practical Classics, 
was busy all weekend putting the finishing 
touches to its latest project, renovating an MGB 
GT LE. The car, formerly owned by Lord 
Montagu and driven by his son Ralph was 
found on ebay.  It was a stalled restoration 
which the PC team thought would make an 
excellent project to complete over the Spring 
and International Autojumble weekends, using 
parts purchased on the autojumble fields. By 
close of play on Sunday the vehicle was almost 
in roadworthy condition and sporting a gleaming re-spray in Pewter Grey. The car will be the editor’s 
transport for the next couple of years although Ralph Montagu said he could be tempted to buy it 
back. 

The show’s other sponsor, Ringwood Brewery, ran a popular bar throughout the weekend, inviting 
visitors and exhibitors to try out their award winning local ales.  They also donated three hampers of 
their products, two for free draws, one for visitors and one for exhibitors, plus one for the quirkiest 
stand, which went to R405, Andy Lee R&D Classic Car Spares, for his interpretation of Alcatraz! 
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The International Autojumble 2014 has been provisionally scheduled for the 6th & 7th September. 
These dates will be confirmed as soon as possible, please check the Beaulieu website 
www.beaulieuevents.co.uk nearer the time. 

A full set of pictures is available on the Beaulieu 
Press Centre. 

Information thanks to Pascal Q 
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Brandnew memberships 
 
Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG-ers. 
We do hope you will spend a prosperous time with us. 
 

• Crauwels Ingrid - Sunbeam Alpine 3 (1965) 
• Lenaerts Jean - Triumph Spitfire (1975) 
• Dierckx Wim - Triumph TR3 (1957) 
• Jonckheere Ivan - ACC (sponsor) 
• Van de Wygaert Bob – MG Midget (1971) 
• Doms Johan – Morgan 4/4 (2009)  
• Willemen Benni – Jaguar XJ6 (1981) 
• Vertommen Eddy – Jaguar MK2   

 
 
Laatste nieuws en aankondigingen 
 
Zoals al aangekondigd in de vorige edities van DRIVERS NEWS zullen 
alle mededelingen van het bestuur, uitnodigingen tot evenementen en 
andere, voortaan enkel nog gebeuren via dit clubblad, waardoor een 
kleine besparing gerealiseerd wordt op de werkingskosten. Tussendoor 
kan er nog een flash bericht komen, per mail, uitsluitend voor leden die 
hun mail adres opgegeven hebben bij de secretaris. 
Gelieve rekening te willen houden met de uiterste inzenddatum, namelijk 
tot 20 dagen voor de verschijningsdatum (de verschijningsdata zelf vindt 
u vooraan deze DRIVERS NEWS). 
 
Sponsoring 
 
Heeft uw buurman het vorige week goed getroffen bij de 
paardenrennen? 
Mocht uw collega een mooie erfenis ontvangen? 
Heeft uw garagist vorig jaar een aardige omzet gedraaid, niet in het 
minst aan uw auto? 
Schenk deze mensen de mogelijkheid onze vereniging te sponsoren! 
 
- per ½ blad, volledige jaargang :        € 80,00 
- volledig blad, volledige jaargang :   € 160,00 
- achterkant, volledige jaargang :      € 250,00 
Andere vormen van sponsoring zijn steeds bespreekbaar met het 
bestuur. 
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Kalender TEDG 
 
oktober 2013  
- 1 oktober praatavond  
- 19 & 20 oktober beurs Mechelen 
 
november 2013  
- 5 november praatavond  
- 16 november quiz �Annemie + Paul 
- 23 november Peter's nachtrit  
 

december 2013  
- 3 december praatavond  
- 22 december kerststallentocht � Min 

 
Januari 2014  
- 7 januari praatavond  
- Januari of februari bezoek aan Red star Line museum � Elly  
 

Februari 2014  
- 4 februari praatavond  
- 8 februari Drivers Diner 
 
 


