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Redactie 

Op een zucht van  ons 100ste clubblad, ja dit is 99, en op een stap van 
ons 25-jarig bestaan zijn we druk bezig plannen te smeden hoe we 
hieraan een special touch kunnen geven, suggesties zijn natuurlijk wel-
kom op de redactie of bij het bestuur. 

April heeft dan toch zijn zonnestralen getoond en de eerste ritten zijn 
dan ook “oben ohne” verlopen, zoals de Duitsers zeggen wanneer ze 
“top less” bedoelen. Een andere gril in april was de uitspraak van de 
woordvoerder van De Lijn, een buschauffeur mag bellen achter het 
stuur als de oproep belangrijk is, denk hieraan als je dus eens betrapt 
zou worden. 

Over onze ritten lees je verder in het blad, Ander nieuws is dan weer 
dat de verkoop van nieuwe auto’s gestaag blijft stijgen, net zoals de 
velen die hun hypothecaire lening niet meer kunnen betalen, waar gaan 
we naartoe of is er een link?  

Hoe rijden we in 2025? Met een eivormig à la Google wagentje of met 
een Tesla, basismodel met enkele kleine opties goed voor 100.000€,  
voor dat geld kan ik wel een paar taxiritten betalen.  

Mogen we dan nog de stad binnen? Wie zal het ons (niet) vertellen en/
of voor voldongen feiten plaatsen? 

Echter niet getreurd, we hebben onze ouwe getrouwen en die doen het 
nog best.  

Zo las ik in een ander magazine dat er tot 45% minder schadeclaims 
zijn, dankzij de moderne hulpmiddelen  zoals city safety of andere zelf-
remmende systemen, echter niks gehoord van verzekeringsmaatschap-
pijen dat de premie zou gaan dalen! 

Wie er niet bij was op onze BBQ in Wuustwezel kan alleen spijt heb-
ben, hopen we, want zowel het weer als de tafel waren van uitstekende 
kwaliteit. 

Ondertussen nog wat geld in Griekenland gepompt, kwestie van de ac-
tualiteit te volgen en de diverse evenementen aan de kalender toege-
voegd. Ook niet op kosten gekeken, toetsenbord naar de bliksem dus 
nieuw gekocht, anders lukt het boekje niet.  

En als laatste nog even snel Holland toer/ Waalwijk meegepikt net voor 
het ter perse gaan. 

Tot slot, vinden jullie nog taal of type fouten, dat nieuwe Logitech bord 
is weerom naar de bliksem, zodat de laatste letters en cijfers op groot-
moeders klavier zijn ingetypt. Dus ik heb altijd een excuus. 

Met Triumphantelijke groeten, 
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Terrasbouw - Zon/Windschermen 

Alu Schermen EU - Terrasbouw, Je betrouwbare partner en 

fabrikant voor uw terrasschermen. 

- HORECA 

- PARTICULIERE MARKT 

- TERRASBOUW 
 

 

Van Oers Group bvba                                      Rijkmakerslaan 5 - B2910 Essen 
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Bloesemrondrit; Diepenbeek de passie, de groei 
12 april, de zomer is gestart, de eerste zonnestralen deden in de voorbije dagen hun intrede. Tijd 

voor een “open” rit. Vanaf de clublocatie is het toch 75 km via de snelweg, dus met kap erop en rond 

09.30 waren we ter plaatse, echter niet de eerste TEDG’ers. Roadboek en koffiekoek in ontvangst 

genomen en in één van de plaatselijke drankgelegenheden de koffie besteld.  Na het halfuur stond 

het Marktplein al goed vol, wagens van diverse pluimage. Mijn vervang copiloot (door ziekte van m’n 

vrouw) bekeek het roadboek en dat was speciaal, geen afstanden maar foto’s bij de situaties. Iets 

nieuw en best leuk, hoewel attent blijven nog steeds de boodschap was. 

Veel randanimatie was er echter niet te bespeuren, even wat foto’s maken op het plein en met 4 

TEDG’ers op weg. Bij de aperitiefstop in de velden, waar nauwelijks bloesem te bespeuren viel, bleek 

er eentje jarig, de sfeer steeg dan ook meteen net zoals de temperatuur. Thuis was die nog 4,8°C hier 

al 16°C, misschien is dat de reden waarom in Limburg steeds over een warm onthaal gesproken 

wordt. De landelijke wegen met ruime horizonten en de vele (nog kale) fruitbomen konden de pret 

niet bederven, dat deed de plaatselijke horeca waar we halt hielden voor een kleine middagsnack, 2 

kaaskroketten met een Leffe voor 22 en een glas wijn aan 5,5€ is niet bepaald een landelijk tarief. 

Maar goed we hadden nog taart en verrassende wegmarkering, zo kreeg ik te horen: bij de volgende 

eisprong links aanhouden! Moest natuurlijk y-splitsing zijn, maar zo bleef de lol erin. Zonder 

problemen kwamen we terug op het marktplein, waar nog een traktatie in de vorm van ijs 

aangeboden werd. 

Voor wie er niet bij was, een aanrader om eens andere wegen dan de Antwerpse te berijden, de 

bloesem is dan dit jaar wel wat achterwege gebleven maar dat kan je de organisatie niet kwalijk 

nemen, hooguit de weerman, maar die had dan toch voor de zon gezorgd op deze dag. 
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Pride of Longbridge 2015 
 

Op zaterdag 18 april was het weer zover “ The pride of Longbridge” de protestdemonstratie; omdat 

MG Rover in 2005 in administratie faling is gegaan. 

Wat eerst begonnen was als een kleine optocht door de straten van Longbridge met een 50 tal auto’s 

is nu uitgegroeid tot een evenement met om en bij de 4.200 auto’s wel allemaal gebouwd in de 

fabriek van MG Rover  of iets van doen hebben met Longbridge. 
Een luchtfoto van het 

evenement. 

 

Ik ben daar zelf al een paar 

keer alleen naartoe 

geweest maar dit jaar had 

ik er nog 2 TEDG’ers bij nl 

mijn vader  en Danny, dus 

s’morgens om 5 u 

vertrokken met de Rover 

Streetwise want de rest 

van de auto’s dat ik heb 

mag daar niet binnen 

wegens niet gebouwd in 

Longbridge. 

Het weer viel mee en de 

opkomst was weer zoals 

elk jaar gegroeid, en 

natuurlijk weer een heel 

nieuw gebouwde reeks van MG’s  gezien want u hoort het goed MG is nog altijd bezig met het 

bouwen van nieuwe auto’s waaronder  de MG 6 de MG 3 en binnenkort zelfs een MG suv alleen 

spijtig, een sportwagen zal er pas ten vroegste komen einde 2016. 

 

De nieuwe MG 6     en de MG3 

 

Nu wou ik eigenlijk voorstellen om dit evenement op te nemen in de agenda van TEDG en volgend 

jaar er een clubuitje van te maken, maar dan over 2 dagen gespreid 2 dagen. 

De exacte datum is nog niet bekend maar meestal is dat de 2
de

 zaterdag van april…….. 

Paul VN 
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Paul Smith kleedt Defender 
 

Het is geen geheim meer dat de Defender op zijn laatste benen loopt. Er komen nog speciale reeksen 

maar we zien ook meer artistieke creaties zoals deze erg bijzondere stijloefening van Paul Smith. 

Deze wagen werd gebouwd in samenwerking 

met Land Rover Special Vehicle Operations en 

de Britse modespecialist Paul Smith. Deze 

"Paul Smith Defender" werd in de trendy 

Londense buurt Mayfair voorgesteld. De wagen 

is erg origineel omwille van de 27 kleuren die 

het koetswerk rijk is. De tinten zijn 

geïnspireerd op de kleuren van de Britse 

kledingcollectie. Het is ook een 

schoolvoorbeeld van Britse humor op het 

einde van de lange Defender-carrière. Ook 

binnenin de wagen wordt een en ander aangepast door de combinatie van de lederen bekleding en 

de decoratieve banden. Paul Smith ziet het project zelf als volgt: "De Defender is een op en top Brits 

icoon waarop ik bijzonder trots ben. Ik heb een Defender op mijn landgoed in Italië en ik kan u 

verzekeren dat hij niet te kloppen is wat betreft terreinwerk." Paul Smith is niet aan zijn proefstuk 

toe wat betreft bijzonder geschilderde wagens. De meest bekende Paul Smith auto is zonder meer de 

meest Britse auto ooit, de Mini. Maar Smith bedacht ook een bijzonder gekleurde Triumph 

Bonneville. Ook dat is een brits icoon maar dan wel eentje op twee wielen. Het spreekt dat deze 

voertuigen bijzonder succesvol zijn bij de liefhebbers van het genre omwille van het trendy uiterlijk. 
(Belga) 
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Caterham Cars toont drie nieuwe modellen 
 

Caterham bouwt uiteraard slechts één model, de Seven en 

dat is een kloon van de mythische Lotus met dezelfde 

naam. Er bestaan evenwel tal van versies en voor 2015 

komen er drie varianten. Rijhulpmiddelen en het comfort is 

erg basic. Ook de afwerking in minimalistisch om het 

gewicht zoveel mogelijk te beperken. Op die manier levert 

de Caterham over bijzonder hoge, soms extreme 

prestaties. Voor modeljaar 2015 komen er drie extra 

versies. Elke variante kan worden geleverd met een S of R uitrusting. Het gamma start bij de Seven 

160 die sinds 2013 bestaat. Het gaat om het instapmodel dat wordt aangedreven door een 1.0 

driecilindermotor. De nieuwe Seven 270 krijgt de Ford 1.6 Sigma-motor, goed voor 135 pk. Hij 

vervangt de voormalige Seven Roadsport 125. Net erboven vinden we de Seven 360 die over de 2 

liter Ford Duratec-motor beschikt, goed voor 180 pk. Dit is al een uitstekende keuze voor 

circuitgebruik. Vervolgens is er de nieuwe Seven 420. Ook deze maakt gebruik van de tweeliter Ford-

motor die in dit geval 210 pk sterk is. Helemaal bovenaan het gamma vinden we de Seven 620. Hier 

werd het vermogen van de 2.0 Duratec-motor opgetrokken tot 310 pk. Al deze versies zijn 

beschikbaar op de Britse markt. De modellen die worden geëxporteerd verschillen lichtjes qua 

vermogen omwille van homologatieredenen. In ons land koop je al een Caterham 165 vanaf 27.000 

euro. 

Londense taxi wordt hybride 
 

In Londen loopt een proefproject met elektrische taxi's met 

hulpmotor, die een bijdrage moeten leveren om de lucht in de Britse 

hoofdstad schoner te maken.  

De 'Metrocab' blijft zijn typisch design trouw, maar pakt verder wel 

uit met hypermoderne technologie voor de aandrijving. Deze 

Londense taxi van de 21ste eeuw, die plaats biedt aan 6 tot 7 

passagiers naast de chauffeur, wordt voortgestuwd door twee 

elektromotoren van elke 50 kW en 1.400 Nm. Daarnaast fungeert 

een 1 liter-benzinemotor als 'range extender' om de batterij weer bij 

te laden als ze leeg raakt. Zo wordt een rijbereik van een goede 560 km mogelijk, terwijl het 

brandstofverbruik tot 2,8 l/km en de CO2-uitstoot tot 65 g/km beperkt blijven. Ook de taxichauffeur 

doet er financieel voordeel bij, want hij kan dagelijks ongeveer 40 pond besparen op zijn 

brandstofuitgaven. De testvloot liet alleszins een goed indruk na bij zowel het publiek als de 

bestuurders, zodat de constructeur Frazer-Nash Research and Ecotive Ltd. er vertrouwen in heeft dat 

de productie van deze nieuwe hybride taxi weldra van start kan gaan. (Belga) 
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MORGAN PARTS & ACCESSORIES DEALERMORGAN PARTS & ACCESSORIES DEALERMORGAN PARTS & ACCESSORIES DEALERMORGAN PARTS & ACCESSORIES DEALER    

A.BERGMANNLAAN 28   2500  LIER  BELGIUM 
belmog@skynet.be 

HALDA TWINMASTER – DIGITALE TRIPMETERS -   GPS TRIP METERS 
Meer dan 40 verschillende modellen leverbaar uit voorraad. 
AVIATION LEATHERCRAFT:  IRVIN JACKETS & HELMETS 

CHAPAL: JACKETS, HELMETS, GOGGLES  
MOTO LITA: STEERING WHEELS 
HERWINS & HANHART & HEUER:  

DASHBOARD CLOCKS & STOPWATCHES IN ALLE PRIJSKLASSEN 
DON BARROW: MAP LENSES - TRS : SAFETY HARNESS 

Verstralers, breedstralers = SPOT, FOG & DRIVING LAMPS in alle prijs klassen 
 RALLY CAR ROOFLAMPS 

OPEN DOOR EVERY THURSDAY FROM 20H TO 23H 
 

    

LunchgardenLunchgardenLunchgardenLunchgarden    
Parklaan 80Parklaan 80Parklaan 80Parklaan 80    
2300 Turnhout2300 Turnhout2300 Turnhout2300 Turnhout    

    

    
 

Alle  MG’s  en alle merken oldtimersAlle  MG’s  en alle merken oldtimersAlle  MG’s  en alle merken oldtimersAlle  MG’s  en alle merken oldtimers    
Onthaal en ontbijt vanaf 10.00 uur Onthaal en ontbijt vanaf 10.00 uur Onthaal en ontbijt vanaf 10.00 uur Onthaal en ontbijt vanaf 10.00 uur ----    Start rondrit vanaf 11.00 uurStart rondrit vanaf 11.00 uurStart rondrit vanaf 11.00 uurStart rondrit vanaf 11.00 uur    

11116666    euro per wagen*euro per wagen*euro per wagen*euro per wagen*    
(max. 2 personen, extra passagier (max. 2 personen, extra passagier (max. 2 personen, extra passagier (max. 2 personen, extra passagier 6666    euro)euro)euro)euro)    
*ontbijt*ontbijt*ontbijt*ontbijt    ––––    rallyplaat rallyplaat rallyplaat rallyplaat ––––    roadbook roadbook roadbook roadbook ––––    drankje drankje drankje drankje ----    verrassingverrassingverrassingverrassing    

Inschrijven voor 30 augustus 2015Inschrijven voor 30 augustus 2015Inschrijven voor 30 augustus 2015Inschrijven voor 30 augustus 2015    taxandriarit@hotmail.comtaxandriarit@hotmail.comtaxandriarit@hotmail.comtaxandriarit@hotmail.com    ––––    
www.mgclublimburg.bewww.mgclublimburg.bewww.mgclublimburg.bewww.mgclublimburg.be of Toine Daamen of Toine Daamen of Toine Daamen of Toine Daamen ––––    014 65 86 83014 65 86 83014 65 86 83014 65 86 83    
Inschrijving geldig na ontvangst van het Inschrijving geldig na ontvangst van het Inschrijving geldig na ontvangst van het Inschrijving geldig na ontvangst van het bbbbedrag edrag edrag edrag     op op op op BEBEBEBE08 2300 1030 0713 08 2300 1030 0713 08 2300 1030 0713 08 2300 1030 0713 ––––    BIC GEBABEBBBIC GEBABEBBBIC GEBABEBBBIC GEBABEBB 

    

 
 

7777eeee    TaxandriaritTaxandriaritTaxandriaritTaxandriarit    

6666----9999----2015201520152015    
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Autokeuring:  
 

Ter herinnering:  vanaf 1 juli 2013 is het nieuwe K.B. van 17.06.2013 met betrekking tot het gebruik van 
de oldtimer van kracht. 
 
1. Het toegelaten gebruik: 
 
Oldtimers zijn uitgesloten  van volgend gebruik: 
• Commercieel en professioneel gebruik, 
• Woon werkverkeer en woon schoolverkeer, 
• Bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer, 
• Gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten. 
• Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot: 
 Oldtimermanifestaties, 
• Proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig. 
 
2. Het leeftijdscriterium: 
 
• wordt voor ELKE AARD op 25 jaar gebracht. 
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Vikingentocht 2015 
Toen ik de rallyborden te zien kreeg, meteen de vraag: is het nu Vikingentocht of Vikingtocht? 

In het eerste geval denk ik steeds aan een tocht voor Vikingen, ben dan maar in het archief gedoken 

en kwam tot het besluit dat de meervoudsvorm ook al bij de eerste organisatie is gebruikt, we 

noteerden dan 13 mei 1990 dus die versie blijven we behouden. 

Net zoals toen was het prima weer, alhoewel  . . . hoe dichter we de startplaats naderden hoe meer 

mist op kwam zetten. Gelukkig voor iedereen was die na het uitgebreide ontbijt verdwenen, de 

temperatuur mag nog wat stijgen (buiten uiteraard) om dan de rest van de dag open te kunnen 

toeren. 

Ik kreeg vrij snel in de gaten dat deze tocht dezelfde was van vorig jaar, maar in omgekeerde richting, 

ik heb gelukkig nog een vrij goed fotografisch geheugen, zodoende. 

Over de vragen en gepaste antwoorden kan je lang en breed discussiëren, uiteindelijk heeft de 

organisator steeds en altijd gelijk, iets zoals het reglement van de chef. 

Iets wat me van het hart moet: de dames hebben te weinig “rust” gelegenheid gekregen, lees 

plaspauze. Al is dit geen smet op de organisatie maar misschien toch even hieraan denken bij andere 

en/of volgende ritten. Bij de middagstop werd er op geen hole minder of meer gekeken, dat bleek bij 

de resultaatbekendmaking later op de dag.  

De hele grote mossel was dan weer niet aan ons besteed, en bij de proeverij in Yerseke was er, mede 

door het prima weer, jammer genoeg geen parkeergelegenheid meer vrij. Daarna is het even 

misgegaan met de beoordeling van het roadboek, zodat we een extra toertje achter de dijken reden. 

Geen nood, want bij de 3
de

 situatie vanaf de start was er ook al iets fout gelopen waardoor er velen 

zo’n 11 km teveel reden, maar wie maalt daarover als je lekker kan cruisen. 

Steven en z’n team hebben het weer aardig voor elkaar gebracht, rond 17.00 uur waren we al op de 

eindplaats. Ook David, die onderweg geen olie voor de koppeling meer had en dacht ter plaatse te 

moeten blijven, zonder de gebruikelijke hulp, we zijn er voor elkaar, kon hij toch weer verder zodat 

hij ook de finish haalde. 

Ons verging het ook iets minder, op weg naar huis begon de auto wat Zeelandsche bootjes kuren te 

krijgen, het gewiebeld bleef beperkt tot diagonaal geschommel, de reden; een gebroken 

schokdemper achteraan. Via Den Moor zijn we weer veilig in onze haven aangekomen en dat 

amortiseurken is intussen vervangen. Ik zal maar toegeven dat de pechwagens Triumph’s waren 

zodat de MG drivers met brede lach ook hun gelijk kregen, waarover laat ik in het midden. 
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Vikingen 
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Bezoek aan Audi Brussel 
30 maart 2015, een fijne maandag, met een groep brengen we een bezoek aan de assemblagelijnen 

van Audi te Vorst. 

 

Tor, de organisator, had ons keurig de mogelijkheden opgegeven om er te geraken. 

Ludo en ik zouden het openbaar vervoer nemen, dus de afspraak in het Centraal Station te 

Antwerpen. Mijn voorkeur voor het openbaar vervoer staat op een laag pitje, enfin, we hebben ons 

laten voeren tot aan de tramhalte en van daar ging het deels boven- en deels ondergronds naar 

Antwerpen, net geen uur later waren we er. Andere TEDG’ers stonden in de hall en zodra de groep 

compleet was daalden we af naar perron 11. Met de boemel tot Vorst Oost en zowaar om 12.30 

waren we er. De wandeling te voet tot de 2
de

 Britse legerlaan duurt slechts enkele minuten, net 

voldoende om ons even nat te laten regenen. 

In de immense inkomhall met de Special A1’ns werden we ontvangen en meteen doorgeleid naar het 

restaurant, een 3 gangenmenu en daarna een koffie, luidsprekersetje met bijhorend ontvangerkastje 

en de rondleiding kon starten. 

Eerst de excuses dat door acties niet alle lijnen in productie zijn. Een overzicht hoe het allemaal 

begon bij Dieteren, welke wagens er vooral geassembleerd zijn in het verleden, de overgang naar 

Volkswagen en daarna Audi met hogere standaards en finishing controls. In de eerste hall met de 

lasrobots was het erg stil, geen productie, vele medewerkers waren niet opgedaagd, door geen 

openbaar vervoer of waren naar een bijeenkomst in Brussel. Staken mag men niet meer, dat is een 

afspraak die er gemaakt is toen Audi de zaak overnam, tussen werknemers, werkgever, regering 

onder initiatief van Guy Verhofstadt en de vakbonden, en dit voor een periode van 10 jaar. Van de 

6.500 personeelsleden destijds zijn er nu nog ca 2.500 actief, en volgens de productiviteit en winst  

krijgen die een bonus die in 2014 ca 3.000€ bedroeg. 

Nu, vandaag, kon men dus de schermen met de doorloopsnelheid zien maar alles staat op NUL. 

Normaal is er elke 90 seconden een wagen klaar. Waarom wordt er alleen maar geassembleerd en 

niet ook geperst, eenvoudig, de ondergrond in de Zenne vallei laat de stabiliteit van dergelijke 

toestellen niet toe, en belastingstechnisch (financieel) is dit voordeliger dan produceren. 

De lakstraat en motoren- cq onderstel assemblage konden we niet bezoeken. Dan maar naar de 

echte lijn, waar toch enkele werkwilligen samen klitten en ons met een brede lach wat uitleg over 

veiligheid en ergonomisch werken vertellen, ze hebben immers niets anders te doen, de lijn ligt stil. 

Het verhaal hoe een A1 gemaakt wordt blijft dus louter verbaal. Op het einde komt er plots beweging 

en zien we nog een stukje van de eindcontrole vooraleer er een paar letterlijk van de band rollen. 

 

Iets vroeger dan voorzien eindigt de rondleiding, waardoor we een trein vroeger naar huis kunnen 

nemen. Tot Brussel Zuid de boemel en daar de IC, dat scheelt een klein half uur, dachten we, door de 

werken ter hoogte van Mechelen waren we 5; jawel VIJF; minuten vroeger dan de boemel in 

Antwerpen Centraal. Om die tijdwinst te compenseren zijn we dan maar iets gaan drinken, we zijn 

tenslotte mannen onder elkaar. Daarna terug de tram op en een telefoontje naar onze dames om 

ons bij de halte weer op te pikken. 

 

Ik blijf met de vraag zitten waarom autoconstructeurs steen en been klagen dat er onvoldoende 

winst zit op de verkoop van nieuwe wagens, die maandag zijn er dus geen maandagauto’s gemaakt 

maar het voltallige personeel is wel doorbetaald, de winst zal dus wel hoog genoeg zijn, of moet ik 

het anders stellen, als er niet gestaakt wordt daalt de prijs? 

 

Ondanks de acties was het toch een interessante trip, bedankt hiervoor Tor, je mag zeker nog zulke 

dingen organiseren. 

PE 
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Haventocht of Hemelvaartrit? 
Verzamelen in Wommelgem is voor ons geen probleem, ’t is in feite om de hoek. Tor stond ons op te 

wachten met een zekere en terechte fierheid, jammer genoeg zonder zijn Erna (door ziekte geveld). 

Broodje en koffie in “De Welvaart” en een uur voor de start waren we bijna al voltallig, iedereen op 

hete kolen of misschien door de aangekondigde 

regenbuien werd er stipt gestart. Een ererondje rond de 

kerk van Wommelgem en via Wijnegem langs het 

Albertkanaal het havengebied op LO binnen. Het summiere 

roadboek deed bij velen de wenkbrauwen fronsen. Op z’n 

Duits lukte ook al niet door gebrek aan de beroemde 

vlaggetjes. Als organisator moet je aan veel dingen denken, 

blijven stilstaan op een rijstrook voor rechtsaf om opnieuw 

te verzamelen is nu niet bepaald verkeersveilig en ergert 

het overige verkeer. 

Gelukkig konden we op de Antwerpse Politie rekenen om de colonne de “oude” tunnel in te loodsen. 

De stad uit en de problemen achter de rug, de nieuwe sluis gezien, het fort van Lillo en Doel, ja 

bestaat nog steeds en dat vernieuwde café geeft toch aan dat er nog toekomst is.  

Dan in gestrekte draf alle pk’s los om tijdig (is een uurtje te laat maar als Oost Vlaming blijkt dat 

Antwerpse traditie te zijn) naar de Cadixwijk te stuiven. Waar andere 

TEDG’ers ons verwelkomden en parkeerplaatsen toewezen. Gezien 

het uur, iedereen grote honger, de voor ons gereserveerde tafels en 

stoelen werden uit de berging in het midden van de straat geploft, 

samen met de vele fototoestellen werd er duchtig geklikt en 

geklonken. Goed 16.00 uur werd het grijs en donker zodat de 

meesten de aftocht ingezet hebben. Niet zonder eerst langs de 

kraampjes te hebben geflaneerd. 

Wij waren net voor de eerste regendruppels weer binnen. PE 
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Programma of uitnodigingen van niet TEDG organisaties 

Zie ook:   www.oldtimerweb.be en www.thesportscoupe.be 

Wanneer tot Omschrijving Prijs pp WAAR Organisator 

12-jul-15   Herk de stad Classic   Herk de stad Stefan Stevens 

15-jul-15 19.07.15 Enstall Classic 3.600 p T At info Pascal Q  

19-jul-15   Old timer brunch 45 Antwerpen  info@captainslounge.be 

25-jul-15 26.07.15 Classic Boulevard 25 Brasschaat www.classicboulevard.be  

09-aug-15   Kempische historic 15 Mol www.kempenhistoric.be 

15-aug-15   Veralu Classic Oldtimer r 30 Beerzel www.veralucyclingtour.be 

23-aug-15   Maneblussers Classic   Mechelen Mahhcc 

25-aug-15   Arenberg 79 Aarschot The Drones club Belg. 

30-aug-15   Best of British 9,5 Boxtel Nl Classic Park Festivals 

06-sep-15   Puzzelrit tvv Sora Senegal   Tielt ludovic.verleyen@telenet.be 

11-sep-15 20.09.15 Scottisch Classic Tour   Schotland info@cmpc.be 

13-sep-15   Antwerp Concours   Wijnegem www.antwerpconcours.be 

18-sep-15 20.09.15 Cote d'opale classic 598 T BE/FR Le Touquet MakHcc Fons 

19-sep-15 20.09.15 Dimabeurs   Temse  info@dimabeurs.be 

27-sep-15   Willer historic 12 Waltwilder (Bilzen) www.willerhistoric.be 

08-okt-15 10.10.15 Zoute Ballade 3.400 Knokke BFOV 

24-okt-15 25.10.15 Oldtimerbeurs   Ravels 

www.oldtimerbeurs-

gija@hotmail.com 

31-okt-15   Halloweenrit   Hoogstraten Ronny Verschueren 

06-nov-15 08.11.15 Interclassics   Brussel Mecc 

6/nov 08.11.15 Tour d'amuse 649 p T Reims CRRT 

Eerste Scottish Classic Tour 
 

Na een dertigtal edities van de "Scottish Tour" voor 4x4's, lanceert Compass Motor Press een 

bijkomende, luxueuze tocht door Schotland, die dit keer voorbehouden is aan "post classic cars ", 

wagens die tussen 1939 en 1989 werden gebouwd 

De eerste editie van de "Scottish Classic Tour" van 

11 tot 20 september en wordt een superexclusief 

evenement waaraan slechts 15 wagens zullen 

deelnemen! Om voldoende tijd te hebben om alles 

te ontdekken en er optimaal van te genieten zal 

Schotland in drie trajecten opgedeeld worden, die 

achtereenvolgens in 2015, 2016 en 2017 bezocht 

zullen worden. Daarmee kan elke reis tot een tiental 

dagen beperkt worden. Dit jaar zal het zuiden en 

het oosten bezocht worden met een focus op het prachtige patrimonium. In 2016 is het thema de 

ongerepte natuur met een bezoek aan de Highlands in het noorden en het westen. En tenslotte staat 

in 2017 de Eilandenroute op het programma met een trip naar de Buiten-Hebriden. Deze prachtige 

tocht voor oldtimers wordt omkaderd door Michel d'Awans die reeds 40 jaar door Schotland toert en 

door zijn contacten ook toegang heeft tot de uitgestrekte privédomeinen die normaal voor het 

publiek gesloten blijven. Logement is voorzien in historische kastelen en pittoreske hotels waar van 

de lokale gastronomie geproefd kan worden. Meer informatie over prijs of inschrijvingen kan u 

bekomen per email: info@cmpc.be 
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We zijn steeds geïnteresseerd in oude auto’s, moeten niet altijd in perfecte staat zijn. De be-
doeling is ze in films of speciale evenementen, tegen vergoeding, in te zetten. Met of zon-
der bestuurder. Iets voor jou of je wagen? Contacteer ons via mail of telefoon. Liefst met 
foto en historiek van de wagen. 

John Lambrechts Tel 015/517676 (10 tot 20 uur) of speelfilmautos@gmail.com 

Autobekleding Michel Wyns 

Leuvensebaan 200 

Industrieterrein Hal 2 

2580 Putte 
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Nieuwe Jump starters, tussen van 70 en 130€, kleiner dan de bekende loodbatterij starters die we al 

jaren kennen. 



21  

Te Koop/Gevraagd/Te huur:  OPROEP AAN AL DE BEZITTERS VAN EEN OLDTIMER 

Als organisatoren van de tijlstoet in Turnhout willen wij bij deze  een oproep doen aan de 
bezitters van een oldtimer. Tot 1981 was het een jaarlijkse gewoonte dat in Turnhout een 
parade door de straten trok met name de “Tijlstoet”. Dit was een folkloristische optocht die 
jaarlijks héél wat mensen naar buiten lokte en die een onderdeel was van de tijlfeesten . 
Helaas was dit ook het laatste jaar dat deze feesten werden georganiseerd, tot wij , een 

groep enthousiastelingen, een paar jaar geleden terug onze schouders onder dit project gezet hebben met 
als resultaat dat 3 jaar geleden er terug een Tijlstoet door de straten trok en ongeveer 30.000 mensen langs 
het parcours stonden om te genieten van dit feestelijk gebeuren. Nu op 27 september zullen wij voor de 
tweede keer terug een stoet door de straten laten passeren. Deze zal als thema hebben “terug in de tijd” en 
wordt onderverdeeld in 7 hoofdthema’s begeleid door een aantal praalwagens. Één thema zal de afbraak 
van het oude stadshuis behandelen en hiervoor zijn wij op zoek naar oldtimers. Het is namelijk onze be-
doeling om echtparen die nog in het oude stadshuis gehuwd zijn, te voorzien van originele trouwkledij en 
hen vervolgens plaats te laten nemen in de wagens  die plaats bieden aan 4 personen en zo begeleid door  
andere  wagens en  nog enkele honderden figuranten deze optocht te bevolken.Dit zal ongetwijfeld schitte-
rende beelden opleveren die niet alleen op de sociale media zullen belanden maar ongetwijfeld ook in en-
kele oude fotoalbums zullen bijgeplakt worden. De optocht wordt georganiseerd op een volledig afgesloten 
omloop van ongeveer 4 kilometer.Bent u in het bezit, of kent u iemand die in het bezit is, van een cabrio of 
een oldtimer met minstens 3 zitplaatsen en  ben je vrij op zondag 27 september, dan zouden wij het enorm 
op prijs stellen om ons een seintje te geven zodat wij heel wat oudere echtparen op deze manier nog eens 
een stukje van hun mooiste dag kunnen laten herbeleven. 

Interesse? contacteer zsm de redactie@tedg.be  
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Auto blijft koning én duur 
 

Ruim acht op de tien Belgen rekent vandaag én morgen op de (eigen) auto om zich efficiënt, 

comfortabel en betrouwbaar te verplaatsen. Minpunt is het hoge prijskaartje. Andere vervoerswijzen 

scoren in de ogen van de Belgen op haast alle vlakken minder goed. 

  

Dé auto polariseert meer dan ooit: voor de 

enen is hij een zegen, voor de anderen een 

vloek. Maar is dat ook zo, wat denkt de 

doorsnee Belg daarover? De 

belangenorganisatie FEBIAC liet daarover een 

diepgaande bevraging uitvoeren bij zo'n 

2.000 Belgische consumenten in de 

leeftijdscategorie van 15 tot 70 jaar. En wat blijkt? Acht op de tien Belgen rekent vandaag én morgen 

in de eerste plaats op de (eigen) auto om zich efficiënt, comfortabel en betrouwbaar te verplaatsen. 

 

Die voorkeur is vooral ingegeven door functionele en rationele argumenten en minder door 

emotionele overwegingen. Andere vervoerswijzen scoren in appreciatie (beschikbaarheid, 

gebruiksgemak, comfort, flexibiliteit en betrouwbaarheid) op haast alle vlakken minder goed dan de 

auto en dit binnen elk mobiliteitsprofiel en binnen elke leeftijdscategorie. De auto wordt op alle 

criteria sterk gewaardeerd, behalve inzake betaalbaarheid. 

 

Mobiliteit een basisrecht 

 

De doorsnee Belg beschouwt mobiliteit als een basisrecht dat gevrijwaard en verzekerd moet 

worden door de overheid. Ze stimuleert de persoonlijke vrijheid en biedt kansen om nieuwe dingen 

te ontdekken en te beleven. Maar mobiliteit is in de ogen van de mensen ook duur geworden. De 

algemene indruk is dat problemen die gepaard gaan met persoonlijke mobiliteit - denk aan vervuiling 

en files - zullen opgelost worden door de overheid of de automerken, niet door een verandering van 

onze individuele gewoonten. 

 

Het gebruik van het openbaar vervoer - zowel wat de frequentie als het transportmiddel betreft - is 

duidelijk gerelateerd aan de woon- en werkplek, maar behaalt zelfs bij de voorstanders een 

negatieve score voor comfort, privacy en flexibiliteit. Eén op de drie Belgen maakt voor specifieke 

verplaatsingen gebruik van mobiliteitsoplossingen die een aanvulling zijn op het autogebruik, omdat 

die efficiënter zijn. Slechts één op de tien kiest ervoor om zelf geen auto te bezitten of er zo weinig 

mogelijk beroep op te doen. 

 

Deze keuze is minder ingegeven door anti-autogevoelens dan wel door financiële overwegingen. Het 

gaat vooral om stedelingen en minder om jongeren. 80 procent van de 19- en 25-jarigen heeft een 

rijbewijs of is bezig het te behalen. Wordt een rijbewijs later behaald dan in het verleden, heeft dat 

vooral te maken met het feit dat jongeren langer thuis wonen, langer studeren en vaker langere 

periodes in het buitenland verblijven voor hun studies. 

 

De perceptie dat jongeren minder bezig zijn met auto's en autorijden dan de vorige generaties, wordt 

door dit onderzoek dus niet ondersteund. Wel zijn er aanwijzingen dat jongeren autobezit 

percipiëren als een noodzaak en minder vanuit een emotionele band. De opvatting dat de auto een 

manier is om zichzelf te uiten of een teken van succes, vindt weinig bijval. 
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Belgisch wagenpark nog nooit zo groot 

 

Het Belgische wagenpark was nog nooit zo groot als vandaag, en dat ondanks de trage groei onder invloed van de 

economische crisis. In 1980 telden we gemiddeld 321 auto's per 1.000 inwoners, in 210 waren er dat 487 of een 

toename met 50 procent. Vorig jaar reden er in ons land ongeveer 5,5 miljoen auto's rond. De doorsnee Belg be-

schikt over minstens één auto, geen enkel ander transportmiddel wordt dezelfde positieve eigenschappen toege-

dicht. Voor 45 procent van de ondervraagden die vandaag geen eigen auto bezit, heeft dat te maken met de hoge 

aankoopsom als met de kostprijs van het gebruik en onderhoud. Een constante die we terugvinden bij alle respon-

denten. 

 

Wie wat waar? 

 

FEBIAC liet ook onderzoek uitvoeren naar het 

aankoopproces van een auto. Voor de meesten 

gebeurde de recentste aankoop ter vervanging 

van een vorige. Een meerderheid geeft aan dat 

het koopgedrag een gewoonte is, waaruit wij 

afleiden dat de meeste kopers geen objectieve 

afweging maken van de alternatieven. 45 procent 

beweert dat ze al een merk en model voor ogen 

had, nog voor ze aan hun zoektocht begon. Twee 

derde van de kopers zegt tijdens het aankoop-

proces niet meer te veranderen van merk en model. In het digitale tijdperk zoeken kandidaat-kopers hun informa-

tie online op. 

 

Als gevolg hiervan is het aantal bezoeken aan dealers de voorbije jaren fors gedaald. De kandidaat-koper brengt 

gemiddeld iets meer dan 2 bezoeken aan gemiddeld iets minder dan 2 dealers en gemiddeld minder dan 2 merken. 

Vier op de tien kopers van een nieuwe auto bezoeken slechts één dealer! Belgen zijn bereid om 15 minuten langer 

te rijden naar een dealer van hun favoriete merk in plaats van een dealer van een concurrerend merk dichter bij 

huis. De websites en garages van dealers en fabrikanten hebben weinig invloed op de eigenlijke aankoopbeslissing. 

De finale deal wordt bij de dealer afgesloten, doorslaggevende criteria zijn naast de prijs, de productkennis en alge-

mene ervaring van de medewerkers en de kwaliteit van de dienst na verkoop. 

 

Kopers van een nieuwe auto zijn doorgaans trouw aan de traditionele dealer. Van alle andere mogelijke aankoop-

kanalen blijkt een megadealer met verschillende merken onder één dak een interessant alternatief. Ook het Auto-

salon van Brussel scoort goed voor de eerste fase van het aankoopproces. Een onlinekanaal kan zo'n 30 procent 

bekoren als een aantrekkelijke mogelijkheid, als het voorhanden zou zijn. Een auto kopen in een supermarkt, bij 

een verkoper die thuis langskomt of in een kleine showroom met een slechts enkele modellen is niet besteed aan 

de Belgische consument. 

 

Een trend waarvan wordt verwacht dat hij de relatie tussen de fabrikant, dealer en bestuurder zal beïnvloeden, is 

de ontwikkeling van de 'verbonden auto'. Die biedt de klant een breed scala nieuwe of verbeterde diensten. Een 

kleine meerderheid ziet hierin een toegevoegde waarde vooral op het vlak van realtime verkeersinformatie om files 

te vermijden, voertuigbeveiliging en verzekeringspremies die gekoppeld zijn aan het rijgedrag. 

 

Het opsporen van defecten op afstand, het boeken van een onderhoudsbeurt en een service-aanbod op maat - stuk 

voor stuk diensten die van belang zijn voor zowel de klant als de automobielsector - vinden bestuurders vandaag 

minder interessant. 

 

Bijna 7 op de 10 ondervraagden verwachten moeilijkheden op het vlak van mobiliteit. Als het erom gaat wie deze 

problemen moet oplossen, lopen de meningen sterk uiteen. Een meerderheid vindt dat de overheid maatregelen 

moet nemen die een gedragsverandering afdwingen. De burgers moeten bovendien hun verantwoordelijkheid ne-

men om beter om te gaan met hun mobiliteit. Maatregelen die het autobezit en gebruik ontmoedigen of de kost-

prijs de hoogte injagen, worden negatief onthaald.  
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Aan de verwachtingen over het gebruik van verschillende transportmiddelen verandert er weinig. Over 5 tot 10 

jaar zullen we nog altijd over een eigen auto beschikken, in plaats van een auto die we delen of huren. Van de 

autofabrikanten verwachten we oplossingen die het verbruik en de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen vermin-

deren. Voor de dealers hebben we slecht nieuws: de huidige formats van de verkoopkanalen stroken niet met het 

typische koopgedrag van de Belgen. Lang voor hun bezoek aan de dealer hebben we al een beslissing genomen. 

Geen wonder dus dat de garagesector onder zeer zware druk staat en vecht voor zijn overleven. 

 

 Alternatieve vervoerswijzen hebben in ons land nog een lange weg te gaan 

 

Conclusie 

 

Vervoerskeuzes gebeuren vandaag én morgen vanuit rationele overwegingen, waarbij gebruiksgemak, flexibiliteit 

en betrouwbaarheid domineren. De consument verwacht dat de troeven die de auto hierbij biedt, worden geres-

pecteerd en dat de overheid een doeltreffend en pragmatisch mobiliteitsbeleid voert. Openbaar vervoer vervult 

een belangrijke rol en beschikt over sterke troeven in de strijd tegen verkeersoverlast in zijn verschillende vor-

men. Alternatieve vervoerswijzen hebben in ons land nog een lange weg te gaan en persoonlijke gegevens delen 

met hun garagist, daar moeten de meeste Belgen niet van weten. (Belga) 
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Vero Design nv ■ Koralenhoeve 3 ■ 2160 Wommelgem ■ +32 33 85 06 91 ■ info@verodesign.net 

 

McLaren lanceert tweede model in haar Sports Series 
McLaren toont op het salon van Sjanghai de 540C coupé met vleugeldeuren. Het is het tweede model 

in de zogenaamde Sports Series, na de in New York getoonde 540S 

Deze nieuweling is 4,53 meter lang en moet een 

instapmodel worden voor de kleine Britse 

sportwagenfabrikant. De 540C zou een alternatief moeten 

worden voor de Porsche 911 Turbo. Deze gloednieuwe 

sportwagen moet al begin volgend jaar op de markt 

komen. De constructeur mikt op een prijs van 126.000 

Britse pond. De benaming van de wagen is meteen een 

knipoog naar zijn vermogen want de centraal gemonteerde 

3,8 liter grote biturbo V8-motor levert precies 540 pk en 

540 Nm! Dat vermogen gaat via een gerobotiseerde 

zeventrapsversnellingsbak naar de achteras. Deze bolide spurt in amper 3,5 seconden naar 100 km/u 

en haalt een top van maar liefst 320 km/u. De McLaren dankt die prestaties ook aan het lage 

gewicht. Door gebruik te maken van lichtgewicht materialen zoals carbonvezel kan de constructeur 

het gewicht beperken tot 1.311 kg.(Belga) 
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Land Rover strijdt mee tegen malaria 
 

Met het project 'Drive Against Malaria' in Namibië draagt ook Land Rover zijn steentje bij om de 

levensomstandigheden in Afrika te verbeteren. 

 

Ter gelegenheid van Wereldmalariadag op 25 april maakte 

Land Rover Belux de eerste resultaten bekend van het project 

dat door 'Drive Against Malaria' in Kunene (Namibië) werd 

opgezet met de steun van het Britse merk. Op een half jaar 

tijd bereikte 'Drive Against Malaria' al 2.827 mensen: 2.699 

Himba-stamleden werden getest en kregen een behandeling 

en 128 hulpmedewerkers werden opgeleid. Het contact met 

de hulporganisatie betekende een ingrijpende verbetering van 

de levensomstandigheden van de lokale bevolking. Het lokale engagement voor 'Drive Against 

Malaria' kadert binnen de nobele doelstelling van Jaguar Land Rover om tegen 2020 wereldwijd de 

levens van 10 miljoen mensen duurzaam en ingrijpend verbeterd te hebben. Ook Land Rover BeLux 

zal de komende vijf jaar in totaal 250.000 euro beschikbaar stellen voor de strijd tegen malaria in 

Noord-Namibië. Het merk verleent daarom specifiek steun aan het nieuwe project van de 

hulporganisatie 'Drive Against Malaria' in de zwaar getroffen regio Kunene waar malaria voorheen 

niet werd bestreden. Bron Belga 
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Jag is back', in volle glorie: de nieuwe Jaguar XE 
 

Jaguar viert zijn dit jaar zijn 80-jarig bestaan. Het doet dat op grootse wijze en lanceert twee 
gloednieuwe modellen die de bevestiging brengen van de wederopstanding van het roemrijke 
automerk. Want ja, Jag is back. 

'Jag is back', in volle glorie: de nieuwe Jaguar XE  

 

Jaguar wordt 80 en al is het daarmee beduidend jonger dan Mercedes-Benz of Rolls-Royce, het 
behoord wel tot de grootste automerken aller tijden. De eerste Jaguar was het werk van de ambi-
tieuze sidecarfabrikant William Lyons en liep in 1935 van de band. Nauwelijks één jaar later won 
Jaguar al de RAC Rally, de eerste in een lange reeks van overwinningen in alle mogelijke auto-
sportdisciplines, van rally's tot sprint- en uithoudingsraces. Een wereldtitel in de Formule 1 of een 
zege in een Grote Prijs heeft er vreemd genoeg nooit ingezeten, die eer viel te beurt aan Red 
Bull dat midden de jaren tweeduizend het zieltogende F 1-Jaguarteam van de ondergang redde. 

Sportieve twee- en vierdeursmodellen 

Na de Tweede Wereldoorlog maakte Jaguar snel naam als constructeur van sportieve twee- en 
vierdeursmodellen met een hoog aristocratisch gehalte - op maat van de Europese beau monde 
voor wie een Rolls-Royce of Bentley een nummer te groot uitviel. De bekendste Jaguar is onge-
twijfeld de E-type die in 1961 op de markt kwam als coupé en cabrio. Met zijn oneindig lange 
snuit en sierlijk silhouet behoort hij tot een van de markantste sportwagens uit de naoorlogse au-
togeschiedenis. 

In tegenstelling tot de Duitse premiummerken is Jaguar er nooit in geslaagd om van nichespeler 
uit te groeien tot global player. In feite is het een klein wonder dat Jaguar als automerk heeft kun-
nen overleven. In 1990 kwam het in handen van Ford Motor Company maar al snel werd duidelijk 
dat de Amerikaanse bazen niet bereid waren om te investeren in nieuwe Jaguarmodellen en 
technologische vernieuwing waardoor het merkimago snel naar een historisch dieptepunt zakte. 
Toen Ford in 2007 zelf in financiële moeilijkheden raakte, verpatste het zijn Engels dochterbedrijf 
aan de Indiër Ratan Tata, een ondernemer pur sang die fortuin maakte in de staalindustrie en 
eigenaar is van een industrieel imperium dat zich uitstrekt over meer dan 80 landen. 

Sinds Jaguar onder Indische vlag vaart, is er gelukkig wel interesse én geld voor vernieuwing en 
innovatie. Dat vertaalt zich in een vernieuwd en ruimer gamma met modellen die een toonbeeld 
zijn van stijlvol design in combinatie met sportieve prestaties en exclusieve uitrusting - een reïn-
carnatie  
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van het DNA van het merk. Sinds enkele jaren wordt Jaguar opnieuw in een adem vernoemd 
met de Duitse de premiummerken, en stijgt de verkoop jaar na jaar tot inmiddels meer dan 
65.000 exemplaren op jaarbasis. In ons land schommelt de verkoop rond de 1.000 exemplaren, 
maar met de komst van de nieuwe XE en XF rekent Jaguar-topman Jan Vroemans erop dit 
aantal snel te kunnen verdubbelen. 

Concurrent en voorbeeld voor Duitse premiummerken 

Daarmee is en blijft Jaguar een nichemerk met een exclusief karakter. Om rendabel te kunnen 
blijven, bouwt het zijn gamma in de breedte uit. De nieu-
we XE - een compacte vierdeurslimousine - is daar een 
exponent van. Jan Vroemans (Jaguar) : 'De XE wil zowel 
een concurrent als voor-
beeld zijn voor de Duit-
se premiummerken. 
Een concurrent door 
zijn afmetingen en prijs, 
een voorbeeld door zijn 
milieuvriendelijke vierci-

lindermotoren, door de implementatie van innovatieve rijhulp-
systemen en een performant infotainmentaanbod en door het 

veelvuldig gebruik van 
aluminium.' 

'De XE staat op het 
nieuwe alu-platform 
waarop straks ook de 
nieuwe SUV van Jagu-
ar wordt gebouwd; zijn 
carrosserie bestaat 
voor 75 procent uit aluminium, daardoor weegt die nog 

maar 342 kg en bedraagt het totaalgewicht amper 1400 kg.  In combinatie met nieuwe viercilin-
dermotoren resulteert dat in een extreem laag verbruik van 3,8 l/100 km en 99 g/km CO2-
uitstoot voor de 163 pk sterke dieselversie.' 

'De XE is de eerste limousine met het ASPC-systeem 
dat is ontwikkeld door de ingenieurs van Land Rover. 
Het werkt als een snelheidsregelaar voor lage snelhe-
den; door het remsysteem en de kracht van de motor 
nauwkeurig op elkaar af te stemmen, behoudt de wa-
gen zelfs op een gladde ondergrond optimale tractie 
zonder dat de bestuurder de pedalen hoeft aan te ra-
ken.'  
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Vooraleer achter het stuur plaats te nemen, overlopen we nog even de sterke punten van de 
XE: het InControl-infotainmentsysteem is state of art met een 8"-groot aanraakscherm - met 
een duidelijke en intuïtieve grafische interface en snelle responstijden. De spraakbediening 
geeft toegang tot alle niveaus van het systeem - zonder dat je door de menu's moet navigeren 
zodat je blik niet wordt afgeleid van het verkeer. 

Het systeem ondersteunt Bluetooth, audio-
streaming en USB-connectiviteit. De XE fun-
geert bovendien als een wifi-hotspot en biedt 
meerdere toestellen tegelijk toegang tot het 
internet. Dankzij Jaguar InControl Remote 
kunnen gebruikers van iOS- en Android-
smartphones van om het even waar verbin-
ding maken met hun wagen en vanop af-
stand een aantal functies beheren, zoals de 
klimaatregeling. Door kleurenbeelden met 
hoog contrast te projecteren op de voorruit 
informeert het head-up display de bestuurder 

over zijn snelheid en te volgen route. Stereocamera's en hypergeavanceerde sensoren vormen 
de 'ogen' van de autonome noodremhulp, ze meten de snelheid en afstand tot obstakels op de 
rijweg. Indien nodig activeren zij maximale remkracht om aanrijdingen te voorkomen of de ge-
volgen ervan te beperken. De stereocamera's lezen ook verkeersborden en wegmarkeringen. 
De XE is verder uitgerust met een adaptieve snelheidsregelaar, een detectie van snel naderend 
verkeer, een rijstrook- en dodehoek asisstent alsook een semiautomatische parkeerhulp voor 
parallel en haaks parkeren. 

Vergelijken we de nieuwkomer met de Audi A4, BMW 3 en Mercedes C-klasse dan biedt de XE 
quasi evenveel ruimte binnenin en straalt hij door zijn coupélijn meer klasse en gebalde kracht 
uit. 

Plus en min 

Ook op de weg, met veel bochtige wegen, toont de Jaguar XE zich de evenknie van zijn Duitse 
concurrenten. Hij rijdt even dynamisch als een BMW 3 en even comfortabel als een Mercedes 
C-klasse en hij is (bijna) evengoed afgewerkt als een Audi A4. Het nieuwe Jaguar-onderstel is 
wellicht het beste op de markt, de gewichtsverdeling over de twee wielassen bedraagt respec-
tievelijk 51 en 49 procent en zorgt voor een fantastisch en tegelijkertijd zeer veilig rijgevoel dit in 
combinatie met de overtuigende 8-trapsautomaat die standaard is op de benzineversie. De XE 
straalt soevereiniteit uit en is voor mij de beste Jaguar ooit. Misschien is hij zelfs de beste com-
pacte limousine van dit moment. Want hij oogt nog net een tik sierlijker dan de C-klasse. Over 
kleuren en smaken valt niet te discussiëren: ik kan ermee leven dat het interieur van de Merce-
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Rijbewijzen van voor 1989 
Regelmatig steekt het gerucht de kop op dat rijbewijzen van voor 1989 niet meer worden aanvaard 

op Franse wegen, met € 250 boete tot gevolg. Al in 2006 schreef Nicolas Sarkozy, toen minister van 

Binnenlandse Zaken, een brief aan de Belgen, dat ons rijbewijs wel degelijk geldig was. En dat is het 

nog steeds. Wil je met een gerust hart vertrekken, print deze brief dan uit en steek hem bij je 

rijbewijs. Wil je de digitale versie? Stuur dan een mailtje naar redactie@tedg.be 
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Verslag van de praatavonden van 7/4, 5/5 en 2/6/2015 

Voorbije gebeurtenissen: 

Paasmaandagrit was een groot succes: 75 auto’s, mooie rit en mooi weer: 

dikke proficiat voor Benny en Kamiel: volgend jaar weer?. 

- Bezoek aan fabriek Audi te Brussel: 13 personen namen hieraan deel: wegens 

staking weinig gezien van de werking van de fabriek maar alles bij mekaar 

een leuke uitstap en lekker eten 

- 1 meirit Voorkempen: zeer veel volk, aangename sfeer, 6000€ voor Hope 

ingezameld. Danny heeft er een prijs gewonnen. 

- Crrt rit richting Zeeland: zwaar en weinig plas/drinkgelegenheden 

- Vikingentocht: heel veel auto’s ( 2 clubs TEDG en Nederlandse), gunstig weer, 

zeer mooie rit: enkel toegankelijk voor Engelse wagens!!!! Volgend jaar 1
ste

 

Vikingentocht opnieuw rijden met eventueel de “oude” leden: info Peter 

- Havenrit: ± zelfde rit als vorig jaar met vertrek in Wommelgem, nu naar 

Linkeroever, gezellige stop in Doel, mooi weer, succes 

- Wuustwezelse Oldtimersmeeting: zoals alle jaren een groot succes 

Eerstvolgende activiteiten: 

- 7/6 BBQ in Wuustwezel: Chef en team zijn er klaar voor! ’s Morgens een ritje 

met het vlaggensysteem, vertrekkend in Schoten café Breughel 

- 28/6 : Holland toer Waalwijk: organisatie Ron, probleem met catering, dus 

ieder voor zich iets meebrengen om te eten of te drinken, ontbijt blijft 

- 30/6 Londenstraat Carosserie afdeling rondrit, info Steven M 

- 5/7 Ladies rit ingericht door Linda en Leen: Ladies massaal inschrijven!!! 

- 19/7 Zomerrit regio Veurne: info in boekje 

- 7-9 /8: WK Chateau Bleu (mede-organisatie Tor) 

- 30/8 : Teambuilding: Eric Ronne en Albert Jaamann en Ronny Verschueren 

- Stelvio gaat vr TEDG niet door in 2015, maar wel in het voorjaar 2016 (Ron) 

Allerlei: 

- Werking van Tripy zal door Walter Leysen aan de geïnteresseerden en 

organisatoren worden uitgelegd. Datum nog af te spreken!!! 

- Aan alle organisatoren: graag deelnemerslijst doorsturen naar Min voor 

Challenge 

- Spelregels en puntensysteem worden in Drivers News uitgelegd. 

- Eddy Deno gaat dit jaar wel naar Stelvio: geïnteresseerden hem contacteren 

- Praatavond van augustus: 11 IPV 4/8 !! misschien allen naar het feest van ons 

clubhuis? individueel inschrijven: 25€ pp. Al verschillende inschrijvingen! 

- 22/8 :nicht van Steven Meeussen trouwt en vraagt oldtimers als 

ceremoniewagens: info Steven 

- Aankoop paraplu’s en aanverwanten: nog in onderhandeling 

- Ivm inschrijvingen en betalingen: graag lidnummer, rit en aantal personen 

vermelden  

- Ons lidnummer bij BFOV blijft 183, maar zij, die wensen, dienen zich zelf te 

registreren op de site van BFOV via “portaal” 

- Dave Roelandt wordt onze clubfotograaf : proficiat met uw mooie foto’s 

Dave heeft mooie foto’s op website geplaatst nav bezoek Louman 

Vervolg op pagina  37 
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BBQ Wuustwezel 
Uiteindelijk kregen we net voor aanvang de gegevens 

binnen met startplaats en uur. 

Op de Schotense markt was de afspraak, gelukkig was die 

vrij om de (meer dan 40?) wagens te stallen en wat bij te 

kletsen. Roland zou voor een rit zorgen volgens het Duits 

systeem, dus met vlaggetjes of ander kleinood om mee te 

zwaaien. Voor enkele nieuwe leden een openbaring, nog 

nooit gezien of meegemaakt, zodat wat extra informatie 

moest gegeven worden. Peter, met krachtiger stem (en 

fluitje) gaf de briefing en stipt om 10.30 vertrok de colonne. 

2x rode lichten rechts en dan kwam de echte start. Dus net 

zoals in de Tour de France kregen we een prelude, en ja die 

rode lichten, die hebben we wel eerst op groen zien komen 

natuurlijk. De Schotense villawijk of Koningshof hebben we 

kriskras mogen 

verkennen. Hier en 

daar een lang recht 

stuk zorgde weer 

voor een “hergroepering”. Roland, die normaal bekend staat 

als langzame rijder, heeft dit voortreffelijk gedaan, nergens 

problemen, iedereen om beurt afgezet op een kruispunt en 

met veel gezwaai, getoeter maar vooral lachende gezichten 

aangekomen op een tussenstop in Wuustwezel/Brecht. Heel 

wat bekijks daar op de TGV parking, jammer dat de toiletten gesloten 

bleven hoorde ik menige dame vertellen. Eric en Robert doken plots 

op met allerlei hapjes, lekkere dingen en bij de ene een glaasje Cava en 

de andere een Porto ging dat lekker naar binnen. Dan weer de rit 

verder gezet, ook dit deel probleemloos doorlopen, of doorreden? tot 

de Bellekenshoeve, het aperitief en hapjes waren al uitgestald en 

iedereen taste vlug toe, om het niet warm te laten worden maar ook 

van de grote honger. Dave en helpers konden vlug het sein “ten aanval” geven, want de gebraden 

stukken vlees en gamba’s waren klaar. Uitgepuft van het lekkers kwam dan het dessert, en in 

tegenstelling tot voorgaande jaren was het geen mengelmoes van wat elkeen had meegebracht, 

maar een eigen creatie van ??? met de afsluitende koffie was deze dag een enorm succes. Dank aan 

organisatoren en de vele bereidwillige handen, ook bij de opkuis. PE 
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Oproep tot alle leden. 
Naar aanleiding van diverse discussies en misverstanden volgt hier een overzicht van vragen, aan- en 

opmerkingen van onze leden naar het bestuur en omgekeerd. 

• De TEDG leden worden verzocht hun gegevens zo goed mogelijk bij te werken op de web site 

van TEDG, bij sommigen ontbreekt zelfs een telefoonnummer zodat deze in dringende 

gevallen NIET bereikt kunnen worden. Ook een foto is welkom kwestie van iemand een 

gezicht te kunnen geven. Deze gegevens zijn enkel voor de leden zichtbaar na inloggen en 

worden door de club als dusdanig nooit vrijgegeven voor welk doel dan ook. 

Er zijn extra challenge punten te verdienen als die gegevens compleet zijn. 

• De challenge, de punten toekenning volgt in een apart artikel. 

• Nieuwe of recente leden: gelieve dit ook te melden bij aankomst in ons clublokaal of bij de 

aanvang van een evenement, zodat we jullie beter kunnen opvangen/begeleiden en wegwijs 

maken over het reilen en zeilen, we willen het voor iedereen zo aangenaam mogelijk maken. 

• BFOV- hierbij nogmaals een oproep aan de leden, ook die welke een brief hebben 

ontvangen, om; indien ze dit wensen; hun registratie op de web site van BFOV in orde te 

maken, pas dan ontvangen ze van BFOV hun lidkaart en verdere informatie, wij als club 

(bestuur) kunnen hier niets aan verhelpen. Ben je al in het bezit van de lidkaart, gelieve dan 

dringend je profiel bij te werken. Jullie kunnen dus enkel genieten van BFOV kortingen en 

andere, mits een volledig ingevuld registratieformulier bij BFOV zelf. In de laatste flash heeft 

de secretaresse ook gevraagd om te melden of je in meerdere clubs aangesloten bent. 

• Organisatoren van ritten, we dringen er op aan de uitnodigingen door te geven aan de 

evenementencoördinator en/of redactie, zodat ze tijdig op de web site en in het boekje 

kunnen verschijnen. Zaken als startplaats volgt later, zijn uit den boze omdat niet alle leden 

op een praatavond kennis kunnen nemen van de ontbrekende informatie, en we niet telkens 

een flash kunnen rondsturen. 

• Inschrijven voor evenementen: ook hier is de regel duidelijk, inschrijven is betalen en betaald 

is ingeschreven, weet dat als je inschrijft via de web site, de organisator automatisch een 

bericht van je inschrijving ontvangt, dus ook belangrijk dat je het juiste aantal personen 

opgeeft, op je betaling vermeld je lidnummer, naam evenement en aantal personen. Dit 

vergemakkelijkt de taak van de penningmeester en organisator. Inschrijvingen worden steeds 

1 week VOOR het evenement afgesloten. Trouwens enkel op deze manier zijn er challenge 

punten te verdienen voor het betreffende evenement. 
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CHALLENGE ANNO 2015 

 

TEDG is een clubke voor enthousiastelingen van Engelse auto’s, liefst oldies! 

Het bestuur heeft dan ook besloten om de deelnemers van ritten die met een ‘moderne’ auto 

deelnemen minder punten te geven dan zij die met hun oldtimer aan de start verschijnen. 

Zij die wel met een oldtimer komen, maar geen Engelse, krijgen ook iets minder punten. 

Mensen, die een meerdaags evenement organiseren en/of deelnemen, bekomen ook meer punten. 

Ook willen we de betrokkenheid van de leden ivm Drivers News en website een beetje aanwakkeren. 

Inzendingen die gepubliceerd worden in Drivers News zullen beloond worden, evenals de 

fotoreportages met een klein begeleidend tekstje en minimaal 15 foto’s op de website. 

 

Dit alles resulteert dan in volgend overzicht. 

De cijfers staan voor het aantal punten per lid. 

 

Organisator Alleen Meerdere helpers Meerdaags event >1 organisator/event 

 25 18 40 30 

Deelnemer aan: Praatavond Dagrit Meerdaags ritten  

 5    

UK car *  15 25  

Not UK car  10 20  

Modern car  5 15  

Uitslag rit ** 1 ste : 6 2
de: 

 4 3
de:

 2  

     

Art. Drivers News: 

Minimaal 1 page 

5    

met foto’s 10    

Website *** 5    

met foto’s *** 10    

 

* Het onderscheid in deelname met type wagen geldt uiteraard alleen voor ritten waarin oldtimers 

verwacht worden 

Dit geld uiteraard niet voor het Drivers Dinner, de kwis en andere toekomstige “niet gereden 

evenementen” (oa: bezoek aan musea ed). 

Voor ritten waar wel gereden wordt, maar niet altijd de oldtimers verwacht worden (oa: de nachtrit 

en de kerststallentocht) gelden de moderne wagens als Not UK car.  

 

** De uitslag van een rit wordt enkel opgenomen in de challenge op voorwaarde dat de organisatie 

van de rit in kwestie de uitslag aan ons meegedeeld heeft. 

 

*** Elke reportage per rit wordt beloond met punten. Wat uiteraard niet wil zeggen dat er geen 2 

reportages op de website gezet mogen worden hé. Hoe meer fotootjes, hoe liever we het hebben. 
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Vervolg van pagina 33 
 
 
- Nieuwe leden Van Bedaf Ludwig en Flebus Ivan : hartelijk welkom in de club 
- Website: graag zelf foto en auto bijvoegen 
- 100ste boekje : iets speciaals! Graag medewerking :  Info Paul Everaert 
- Leo Van Neyen heeft afzegging voor MG-reis naar Peakdistrict: info Leo  
- 2016: tedg 25 jaar : een reeks van activiteiten zal zich aandienen: alle ideeën om TEDG in 
de picture te zetten zijn welkom. Graag een mail of telefoontje naar Peter Verbrugge 
Drivers News van 25 jaar zal gedigitaliseerd worden (Luc Faes), en zal voor iedereen beschik-
baar zijn 
Een Jubileumboek zal worden gemaakt met de geschiedenis van TEDG (beelden, verslagen, 
anekdotes) : alle info welkom 
Onze stand in de oldtimersbeurs zal een grondige metamorfose ondergaan. 
Werkgroep wordt opgestart. 

Waalwijk 2015 of de Holland toer 
Op tijd ingeschreven en betaald, dus ook op tijd uit de veren om tijdig op de intussen bekende 

startplaats in Breda te arriveren. Het merendeel was al aanwezig en het was niet eens 09.00 uur, 

maar wel warm, na het ontbijt dus richting Dutch British treffen aan het Lido. Als je dacht direct 

erheen, dan ken je Ron niet, hij had opnieuw een prachtroute uitgestippeld, met een tussenstop 

zodat de dames ook eens…. van een koffie konden genieten. Het haasje over systeem werkte feilloos, 

wij mochten achteraan rijden, en de Stag was goed bevlagd; dat gaf me de mogelijkheid elk voertuig 

te beoordelen op de uitlaatgassen. Eens op de wei, het was toen al tegen 13.00 uur, iedereen 

uitpakken, de ene met bubbels de andere ook maar dan in de cola of water, iedereen zijn pick-nick al 

was het maar voor de vorm en de grootste honger te stillen. Waalwijk getrouw kregen we ook een 

paar druppels te verwerken, en een paar zijn er echt niet meer, net genoeg om de “frontscreen” te 

bevuilen. Het was echter geen Triumphantelijke dag, een TR6 met loszittende vering achteraan is niet 

gezellig, een Healy die meer benzine op het asfalt spoot dan in de carb’s en onze Stag die er plots een 

“spark plug” uitgooide. Bij controle leek het op de Healey niet afsluitende vlotternaalden te zijn, dus 

dit was snel verholpen, de TR6 was nog het makkelijkst, even de bouten weer aandraaien en 

borgveren gemonteerd zodat dit euvel voorgoed wegblijft. Erger is het met de Stag, daar heeft men 

destijds oversize ringen geplaatst en blijkbaar te zuinig om gesprongen met het pakkingsmiddel zodat 

de ring met bougie en al uit het blok is gekomen. Zal de volgende dagen wel opgelost geraken, en als 

je 8 cilinders hebt kom je op 7 ook thuis. Tot zover het korte relaas van een prachtige dag, nu snel 

afsluiten want het boekje moest eigenlijk al bij de drukker liggen. 

 
Meer foto’s volgende pagina 
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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. Tus-
sendoor kan er nog een flash bericht komen, per mail, uitsluitend voor leden die hun mail 
adres ingeven hebben op de web site of de secretaris. 
Gelieve rekening te willen houden met de uiterste inzenddatum, namelijk tot de 20ste van 
de maand voorafgaand aan verschijningsdatum (de verschijningsdata zelf vindt u vooraan in 
deze DRIVERS NEWS). 
 
Sponsoring 
 
Heeft uw buurman kennis of zakenrelatie het goed getroffen, of zijn er andere feestelijkhe-
den? Heeft uw garagist vorig jaar een aardige omzet gedraaid, niet in het minst aan uw au-
to? Schenk deze mensen de mogelijkheid onze vereniging te sponsoren en nodig ze uit! 
- per ½ blad, volledige jaargang:        € 120,00 
- volledig blad, volledige jaargang:    € 240,00 
- achterkant, volledige jaargang:        € 260,00 
Hierin zit natuurlijk ook de projectie tijdens de beurzen waaraan we deelnemen vervat. 
Andere vormen van sponsoring zijn steeds bespreekbaar met het bestuur. 
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Kalender TEDG 
 
Juli 2015 
• 5 Ladiesrit Linda 
• 7 Praatavond 
• 19 Zomerrit Daniël Weper 
Augustus 2015 
• 7-8-9 Château Bleu Weekend Tor Janssens 
• 11 Praatavond 
• 30 Teambuilding Ronny Eric Albert 
September 2015 
• 1 Praatavond 
• x 
Oktober 2015 
• 6 Praatavond 
• x 
November 2015 
• 3 Praatavond 
December  2015 
• 1 Praatavond 
• x 

Brandnew memberships 
 
Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG-ers. 
We do hope you will spend a prosperous time with us. 
 
 Ludwig Van Bedaf - Triumph Spitfire 
 Flebus Ivan  -  Triumph TR4 - Defender 

“ te huur “  

Vakantie-chalet te huur in Frankrijk voor 4  personen  in de Champag-
nestreek, “ La Presqu’ile de Champaubert “,  52290 Braucourt / Ecla-
ron ,    400 km van Antwerpen,   direct gelegen aan het  ”Lac du Der”, 
vlakbij cafetaria met terras, zwemstrand, fietsen, wandelen, mooie fau-
na en flora, ook voor alle watersporten: zeilen, roeien, zwemmen, vis-
sen, windsurfen, jetskiën.  Inrichting: keukentje, eethoek met  tafel en 

stoelen,  2 slaapkamers, 1 met 2 bed-
den en 1 met tweepersoonsbed, bad-
kamer met douche, aparte WC,  inbegrepen: elektriciteit, gas en water, 
koelkast, magnetron, bestek, borden, glazen, kopjes, pannen, koffieappa-
raat, dekbedden, kussens, ook buitentafel en stoelen, groot terras,  par-
keerplaats voor auto, elke dag vers brood, op wandelafstand jachthaven 
met winkeltjes, restaurants, midgetgolfbaan,  

Huurprijs voor leden 295 € per week ! contacteer: David, 0477 458673. 
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Toelating                         België – Belgique 

gesloten verpakking        PB 

2520 Ranst      2520 Ranst 

8/4925                             8/4925 
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