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Woordje van de voorzitter

Enkele dagen geleden maakte Rob er mij op attent dat het weer eens tijd was om een ?woordje? te 
schrijven. In weliswaar normale tijden lijkt het me steeds goed te lukken en vind ik hier of daar wel wat 
inspiratie. Ik heb me voorgenomen om het eens niet over Covid te hebben. Maar op oldtimer- en 
clubniveau gebeurt er zo weinig. Wat ons wel aanbelangt zijn de in- en uitvoer perikelen die een gevolg 
zijn van de Brexit. Iets bestellen voor je wagen is geen probleem, als het maar niet uit de U.K. moet 
komen. Blijkbaar heeft onze douane geld geroken en worden er waanzinnige invoertaksen geheven. 
Iedereen leest of hoort verhalen zoals : Ik bestelde een pakketje van 55 euro bij een gekende supplier en 
moest er 40 Euro invoerrechten op betalen alvorens het in ontvangst te kunnen nemen... Dan wordt het 
ineens wel "very expensive"! Voor professionals is het mogelijk iets eenvoudiger, die hebben hun 
contacten en kennen de regels beter. Vermoedelijk zal dit de volgende maanden ook wel in orde komen 
met een goed handelsakkoord tussen de E.U. en de U.K. Dit zou het voor ons als liefhebbers van Engelse 
wagens misschien wel wat eenvoudiger maken.

Nog een ander probleem. Ik heb deze informatie in diverse autobladen gevonden. Per 1 januari 2023 
mogen er in het Frans sprekende deel van België geen voertuigen van voor 1996 meer rijdend op straat 
worden gezien. Ik begrijp dat ook Vlaanderen iets dergelijks voorbereid. Er zijn er wel een paar 
uitzonderingen op de regels. Zo zouden auto?s die minder dan 3000 km per jaar rijden, ongeacht de 
Euronorm of leeftijd, welkom blijven op de mooiste wegen in Wallonië. Ook voor oldtimers wordt er nog 
een regeling uitgewerkt. Feit is dus wel dat auto?s, die veelal tussen de 15 jaar en ouder zijn, de klos zijn in 
dit verhaal. Maar het beste is af te wachten tot er meer duidelijkheid is over deze nieuwe maatregelen.

Verder ga ik het ditmaal kort houden. Ik hoop dat ik de volgende keer een positiever verhaal voor jullie 
kan schrijven.

Op naar betere tijden.

Eric de Backker
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De Newt on 10  (door Pascal Quirynen)

In de tijd dat de zon nooit onderging op Engels grondgebied waren er zeer gefortuneerde Engelsen die 
hun geld vergaarden door de kolonies. Eén van de voordelen van deze superrijken was dat ze zich wilden 
amuseren en onderscheiden van de rest. Het automobiel was op dat moment nog iets relatief nieuw, dus 
werd er door tal van families ingezet op dit nieuw speeltje.

Zo ook John Newton, die agent was voor lokale Manchester 
automerken zoals de Belsize en enkele Franse merken. Zijn firma zou 
in de beginjaren 1900 Empire concessionaris worden voor SCAT en 
Nazarro en dit in het gehele Britse Empire, of toen nog altijd 20 % van 
de wereld. In 1911 kochten ze de Turijnse autobouwer Valt op. De 
oorlog maakte alles zeer moeilijk, maar de Italiaanse connecties 
waren gemaakt. Uit deze relaties kwam het contact met Olivo 
Pellegatti, een jonge Italiaanse ingenieur, die kort na de oorlog al een 
twin cam 2 liter zescilinder ontworpen had. De zoon van John, Noel 
Newton, kwam beroepshalve regelmatig in Italië en in contact met 
Pellegatti. Door deze contacten gaf Noel Newton aan Pellegatti de 
opdracht een typisch Brooklands racer te bouwen. Pellegatti begon 
van een blanco blad en ontwierp alles zelf met de meest ingenieuze 
technieken. Er wordt wel eens beweerd dat er veel mechanische 

onderdelen met de stempel I-F zijn, wat staat voor Isotta-Fraschini, echter dit bedrijf bouwde veel grotere 
wagens en dito motoren. Enkel in 2 tandwielen van de 
versnellingsbak, is het I-F logo terug te vinden.

In 1923 waren de 2 gebouwde wagens ingeschreven voor 
de JCC 200 miles race in Brooklands. Echter zij zouden 
nooit starten. De firma van vader deed het zeer goed met 
onder andere een kantoor in London van waaruit zij het 
ganse land zouden voorzien van hun wagen. Dit zou 
eenvoudig moeten gaan gezien de top prestaties voor een 
fractie van de prijs van een Bugatti. Echter 3 jaar later was 
er geen enkele gemaakt en werden de 2 herdoopt in 
Newton Ceirano (John had destijds ook het Italiaanse 
bedrijf Ceirano overgenomen). Van de 2 is er maar eentje 
overgebleven en is recentelijk naar België verhuisd. Gezien 
dit officieel Engels autootje met Italiaanse roots zo bijzonder is, meende ik jullie allemaal wat meer inzicht 

te moeten geven in dit model.

Pellegatti was de drijvende kracht achter deze auto die volledig 
gefinancierd werd door vader Newton. Dat het een hele 
financiering was mag wel gesteld worden, gezien het ganse 
project, omgerekend naar heden ten dage, bijna 500.000 ? zou 
gaan kosten. Pellegatti had een fabriek waar ze militaire 
voertuigen ombouwden naar civiele, gezien de grote oorlog voorbij 
was. Een Italiaan genoemd Marzetto gaf Pellegatti de opdracht een 
topwagen te maken. Echter de fondsen bleken juist voldoende om 
de tekeningen te maken. Door de handel was zoon Newton 
regelmatig in Italië en zag het prototype. Onmiddellijk vroeg hij om 
voor hem een racer te bouwen met 1085 cc motor. Pellegatti gaf 

het beste van zichzelf en kwam in 1923 al met een overhead Twin Cam 4 cilinder die 6000 toeren aankon. 
Om de motor laag te kunnen inbouwen werd de dry sump techniek toegepast. Andere afwijking waren de 
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ronde, holle drijfstangen in plaats van de klassieke H vorm. De pistons waren van aluminium. De motor 
beschikte origineel over 2 oliepompen en dit werden er 5 naar aanleiding van de latere modificatie door 
Cummings. Met een vermogen van 62 pk was dit een behoorlijk snelle wagen. Er zijn ook wat onderdelen 
van magnesium, wat zeer uitzonderlijk was voor die tijd. Mechanisch werd dit een stukje toptechniek, zijn 
tijd ver vooruit. Origineel werd de wagen voorzien van een Solex carburator, die vervangen werd door 2 
Zenith?s om uiteindelijk de zeer speciale Claudel Hobsons te krijgen.

Noel Newton reed de wagen als brandnew van Turijn naar 
Manchester. Of dit probleemloos gegaan is weten we niet echt, 
maar in elk geval is hij aangekomen. De Newtons vonden het 
belangrijk de wagen te tonen en waar kon dit beter in de 20iger 
jaren dan op Brooklands. Dus de wagen + nog een identieke 
werden ingeschreven voor de JCC 200 miles races. Door de 
complexe techniek zou de wagen het op Brooklands niet gered 
hebben. Brooklands was als banking vrij speciaal, met zeer grote 
neerwaartse druk door de hoge bochten. Dit zou niet werken 
met het originele oliesysteem. 
Echter gezien de wagens nooit 
aan de start kwamen is het niet 

echt uitgetest. Het jaar nadien werd nog een keer ingeschreven, echter 
maar 1 wagen. Ook deze keer zou hij niet aan de start verschijnen. In 
1924/25 werd de wagen gekocht door Sydney Cummings, befaamde 
autohandelaar. Hij zou de Newton racer gekocht hebben voor zijn dochter 

Ivy. In mei 1926 werd deze racer 
ingeschreven onder plaat YM71 
als Newton Ceirano. Bedoeling 
was te racen, maar dit lukte 
blijkbaar niet al te goed 
waardoor deze verkocht werd en 
een paar keer van eigenaar 
wisselde alvorens in he bezit te 
komen van Henry Ollier van 
Manchester in 1927. Hij zou de wagen zijn ganse leven 
behouden en er mee racen op Southport Sands. In 1964 kreeg 
een andere eigenaar, Nick Sloan, YM71 in zijn bezit. Hij begon 
vol overgave met ontmanteling, echter kwam snel tot de 
vaststelling dat het zo iets speciaals was, dat het zijn kunnen te 
boven ging. Zoals toen gebruikelijk werd zoiets geuit in de pub 
en VSCC avond en daar zat Geoff Hare, die onmiddellijk een 

deal sloot. Hij nam de restauratie volledig ter harte, maar het zou tot 1993 duren alvorens de wagen echt 
klaar was en kon ingezet worden voor wedstrijden.

In 2008 kocht Keith Taylor de wagen met de bedoeling VSCC events mee te rijden, echter vond de 
originaliteit te waardevol. Na een artikel in Automobile werd de wagen te koop gezet. Door de beperkte 
interesse in vintage cars, niettegenstaande het zeer speciale wagentje, dat om vlot te verkopen de foute 
badge heeft, duurde het meer dan 2 jaar alvorens het naar België kon verkocht worden. Hier is het in de 
geweldige handen van iemand die enkel het beste kan aanvaarden en alle ?historische? fouten zeker uit 
de wagen zal halen. Wees gerust binnen afzienbare tijd zal de Newton 10 er terug uitzien alsof hij juist de 
fabriekspoorten in Turijn verlaten heeft.
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Woordje van de redactie
De website is recent uitgebreid. Voor diegenen die dit nog niet hebben ontdekt, de oudere (digitale) 
magazines kunnen nu ook op de site worden gelezen, het "TEDG introductie" verhaal is door Pascal 
volledig herschreven en nu te vinden onder de tab "historie". Het verhaal is aangevuld met een aantal 
foto's die bij de introductie horen. Zij zijn te vinden onder de tab "fotogallerij" onder de tab "historie". 

De website is ook uitgebreid met de tab "inzendingen". Onder deze tab vinden jullie de verhaaltjes die 
door de leden zijn ingestuurd voor de "digital challenge". Deze challenge is opgezet omdat wij op dit 
moment niet veel activiteiten kunnen ontplooien. Het leek het bestuur dus leuk om iets anders te doen. 
De bedoeling is dat jullie een autogerelateerd verhaal insturen, samen met een aantal foto's. Het moet 
dus niet een verhaal zijn over een specifieke auto, maar een verhaal dat betrekking heeft op onze hobby. 
Het beste is om even te kijken op de website, daar staan onder de tab "inzendingen" een aantal verhalen 
weergegeven. 

Tot nu toe is de belangstelling voor deze challenge uiterst matig. Het moet toch mogelijk zijn om met 
zoveel leden meer dan 5 inzendingen te kunnen produceren? Dus ontwaak eens uit de winterslaap en 
kijk of je nog een leuke anecdote kunt bedenken. 

Er kan ook op het leukste artikel worden gestemd. Het verhaal met de meeste stemmen ontvangt een 
hele aardige prijs. Doen dus!  De anecdotes kunnen worden opgestuurd naar redactie@tedg.be of 
rkbrouwer@telenet.be.

I
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MILLERS PRODUCTEN MET KORTING

Hieronder nog wat details wat betreft de kortingscode :

- De 15 % korting is alleen geldig in de webwinkel vanwww.millersoils.nl.
- De code kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties.
- Guerilla Exhaust systems is een product categorie wat is uitgesloten van deze korting.
- De gegeven korting is alleen geldig op onze producten en niet van toepassing op de 

verzendkosten.
- Te gebruiken kortingscode in de webwinkel : millersenglish
- Op deze code zit geen  vervaldatum en kan onbeperkt gebruikt worden door een ieder van uw      

vereniging/club.

http://www.millersoils.nl
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Aankoop Willy 's bus 24/02/1981 (Door David Smit)

Ik had allang willen rijden met zo?n oude automobiel, het woord auto is veel te modern.

We waren met Kerst 1980 in Engeland op bezoek bij mijn ouders. Kerst vieren wij altijd met de hele 
familie en zo ook dit jaar met een grote kerstboom in de hal, waar altijd veel cadeautjes onder liggen, dat 
is altijd erg spannend, want bij die cadeaus zitten vast en zeker weer sokken, handschoenen, sjaals, 
dassen en of een muts! De Kerstman heeft nog steeds niet gesnapt dat dit presentjes zijn die in het 
algemeen meerdere jaren meegaan, maar het blijft leuk! Bij vrienden van mijn ouders kom ik iemand 
tegen die zegt "ik heb nog een oude motorcar te koop". Ik wil dat natuurlijk wel zien, al was het maar uit 
curiositeit. Wat schetst mijn verbazing als ik meegenomen wordt naar een oude vervallen hooischuur. Na 

wat balen hooi te hebben weggeschoven, ontvouwt zich voor mijn 
ogen een prachtig schouwspel, een schitterende bus in uitstekende 
staat. Ik was meteen verliefd, maar dat laat je natuurlijk niet zien, 
want dat kost geld!

Maar de eigenaar had blijkbaar de schittering in mijn ogen gezien 
en liet mij overal aan- en inkomen. Ik liet weten dat ik misschien wel 
iemand kon vinden, waarna ik weer terug naar mijn ouders ging, 
want wij gingen Kerst vieren. De pakjes worden altijd uitgepakt op 
Christmas-eve de 24st December, zo ook dit jaar. Die avond besloot 
ik bij het openen van onze geschenken, die oude bus morgen te 
gaan kopen, een Willy?s Overland Crossley Estate (bus) uit 1929. In 

die jaren werd de Willy?s Overland in onderdelen uit Amerika naar Engeland ingevoerd en door de firma 
Crossley in Manchester geassembleerd. Dit type Model C101 werd afgeleverd als rollend chassis en naar 
een carrosseriebouwer gebracht. Het merendeel werd gebouwd als 1½ ton truck.

Nu, die nacht heb ik niet geslapen en als ik toch wat wegdommelde, droomde ik dat hij de bus al aan een 
ander had verkocht, nou dat noemen ze een nachtmerrie! De volgende ochtend was ik al vroeg uit de 
veren, wat zeker niet mijn gewoonte is. Met mijn chequeboek in mijn zak was ik al om 9 uur bij de 
verkoper ter plaatste. De Willy?s Six stond er gelukkig nog! De koop was gauw gesloten. Eindelijk had ik nu 
een complete rijdbare auto. Maar nu, mijn nieuwe oude of oude nieuwe, moest mee naar huis naar 
België, dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Gelukkig had de verkoper er geen bezwaar tegen dat de wagen, sorry automobiel, 
nog enkele weken mocht blijven staan, wat maakt enkele weken uit over een 
periode van 50 jaar!

Terug in België, na ons verlof, trommelde ik mijn goede vriend Ludo op en vroeg 
of hij mee wilde naar Engeland om een oude Willy?s op te halen. Natuurlijk wilde 
hij dat, want hij is net als ik een echte Petrol Head, dus zo gezegd zo gedaan. 
Wegens omstandigheden van werk en wat een mens toch allemaal te doen heeft, 
was het al februari 1981 geworden !

Afijn wij vertrokken met trein en boot naar Engeland, gepakt en gezakt, met een 
koffer vol spares and tools! Onze heenreis was  op zich al een klucht, want ik reis 
niet zoveel met het openbaar vervoer en Ludo doet ook alles per auto, dus dat is onze stijl niet. Eerst met 
de trein en overstappen, dan sleuren met een zware koffer, dat doe je niet voor je plezier. Ferry op en af , 
sleur sleur naar de trein in Dover, met een boemeltrein naar Burgess Hill en het laatste stuk met een taxi 
naar het huis van mijn ouders, Claiton Priory, net buiten Burgess Hill. Daar ?s avond laat aangekomen was 
alles donker, wat nu? Afijn ze bleken lekker in the local Pub te zitten! Uiteindelijk na een lange tocht lekker 
slapen. Wij hadden dus alleen een koffer met gereedschap bij ons, want wij wilden hem rijdend mee naar 
huis nemen. Ja in die tijd hadden we nog veel lef, ik zou het nu niet meer zo doen, maar ja dat was toen 
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en nu is het anders !

Ter plaatse aangekomen gingen wij meteen aan het werk, olie verversen, lekke slangen vervangen, water 
bijvullen, carburateur afstellen, zand eruit halen, er zat nog een halve Sahara in, bougies schoon maken, 
want het was het soort bougies, die je nog uit elkaar kon halen. Daar had ik ook nog nooit van gehoord, 
maar het was toch zo, vetnippels vol vet pompen en er zijn er nogal wat bij dat type Willy?s Model C 101, 
kleppen regelen, pakkingen vervangen, elektrische bedrading nazien, remmen bijstellen, Delco 
schoonmaken enz. enz.

Afin, na 2 dagen van elk 12 uur, reed de bus voor het eerst de hooischuur uit. Dit was natuurlijk een heel 
belangrijk moment in mijn leven, want eindelijk was ik niet alleen eigenaar van een oude bus, maar ook 
eentje die werkelijk kon rijden. Na een proefritje werd er nog wat aan gesleuteld en besloten we de 

volgende dag de grote reis van Burgess Hill, Engeland, naar 
Herenthout in België aan te vangen.

Vroeg waren we op weg na afscheid te hebben genomen van de 
verkoper, die aan zijn gezicht te zien toch al wat spijt had. De tocht 
langs de Engelse zuidkust naar Dover verliep zonder veel 
problemen. We hadden toch wat last met de remmen, want als we 
die gebruikten kwamen we pas in het volgende dorp tot stilstand. 
En zeker bij het afkomen van enkele heuvels, maar de handrem 
bood hier gelukkig de oplossing. In Dover hebben we de 
douanepapieren vlug geregeld door gewoon door te rijden en te 
zeggen dat we op vakantie zijn met dit oude voertuig en dat 

hebben ze gewoon aangenomen. Ja toen hadden we nog lef, het zou vandaag de dag niet meer lukken! 
Afin, na wat wachten konden we gewoon de boot op rijden en de overtocht was zeer rustig.

Bij de ontscheping ontstond enige verwarring, want de motor sloeg af midden op de afrijplank. Iedereen 
begon te zwaaien en te roepen dat we de hele zaak blokkeerden, maar starten was er niet bij. Dus ging 
de motorkap open en begon Ludo rustig te sleutelen. Nu is dat niet erg als er iemand staat te kijken maar 
als er een heleboel scheepsbemanningen en chauffeurs van grote camions zich ermee gaan bemoeien, 
dan werkt dat zeer lastig. Ludo is een speciale kerel die kan zich zodanig concentreren, hij ging gewoon 
stoïcijns door met sleutelen. Afijn, de ?Old Lady? kwam weer tot leven dankzij de magische vingers van 
mijn goede vriend Ludo en we konden onze weg weer vervolgen. Het was al later in de middag geworden 
en we moesten nog 30 km rijden tot aan onze overnachtingsplaats. Nu moet je eens proberen over een 
onbekende weg te gaan met 1 vacuüm ruitenwisser, die het soms wel en soms niet doet, met lichten die 
alle kanten opschijnen behalve op de weg en gezien de wagen was uitgerust met 6 Volt, geeft dat niet 
bepaald veel licht. Bovendien hoorden we een vreemd geluid uit het vooronder komen en de motor 
begon wat onrustig te lopen, er lag een bougie uit !

We reden door velden en wegen, toen we hortend en stotend tot stilstand kwamen op een landweg, ver 
van de bewoonde wereld. Wat nu? Motor uit elkaar gevallen of wielen die vierkant waren geworden! Neen 
dat was het niet, het probleem was vlug gevonden, benzine was op! Dit wisten wij niet omdat de 
benzinemeter niet goed werkte. Gelukkig hadden wij nog een jerrycan bij ons en het euvel was vlug 
verholpen. 10 Km verder kwamen wij in een dorpje, dat op de landkaart niet te vinden was en daar stond 
een oude benzinepomp naast een hangar, die de Amerikanen hadden achter gelaten. Na wat zoeken en 
roepen hoorden we een gestommel achter het gebouw. Na enige tijd kwam er een oude man aangesloft, 
knipperde met zijn ogen tegen het daglicht, zag ons vehicle staan, schoof zijn pet achterover en keek 
ongelovig alsof het 50 jaar terug in de tijd was. Nadat hij de oude benzinepomp in gang had gezet, 
hebben we volgetankt, die nog lekte ook, en onder de bestuurders zetel zat, nou ja zetel, het was meer 
een oude plank. De oude man vroeg of hij de motor mocht zien, ja natuurlijk, geen probleem en hij keek 
met belangstelling naar de motor. Hij zei dat lijkt wel op een oude Dodge motor, die hij wel kende. Wij 
vertelden hem dat er inmiddels 2 bougies niet meer werkten, waarop hij antwoordde dat hij die 
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misschien nog wel had liggen. Wij stapten met de man mee de hangar binnen, waar hij op een oud 
houten trappetje naar boven klauterde. Wij hoorden hem daar wat rommelen. Na enige tijd kwam hij 
voorzichtig het oude trappetje af, ongelooflijk maar waar, hij had een doosje met 12 nieuwe bougies bij 
zich, die hij al 40 jaar in stock had. Na de 2 kapotte bougies te hebben vervangen, liep de bus weer veel 
beter. We hebben toen het hele doosje van hem gekocht. Wij heel tevreden en de man liep fluitend 
verder zijn hangar binnen.

Uren te laat kwamen we bij ons overnachtingadres aan en we kregen een warm welkom met een stevige 
borrel, die hadden we hard nodig, daar er geen verwarming in de bus zat. De voorruit kon helemaal 
open, maar helaas niet helemaal dicht en de buitentemperatuur lag rond het vriespunt, we waren dan 
ook half bevroren. Onze vrienden waren nogal ongerust geweest want we kwamen ongeveer 4 uur later 
dan afgesproken. Na de warme ontvangst en goede zorgen kropen we moe maar tevreden in ons bed. De 
rust viel over de boerderij. De dromen die de revue passeerden waren verward, toch kwam de ochtend 
met rasse schreden nader en een nieuwe dag was aangebroken. We waren nu al 5 dagen van huis en als 
alles goed ging moesten we deze avond onze eindbestemming in Herenthout bereiken.

Na het uitgebreid ontbijt dook Ludo, onze hoofdmachinist, weer onder de motorkap en begon weer te 
sleutelen. Even dacht ik dat hij aan een complete revisie was begonnen. In een mum van tijd was de 
omgeving bezaaid met sleutels, tangen, zagen, hamers, beitels en motoronderdelen. Op een gegeven 
ogenblik was hij zelfs met een gasbrander bezig, maar ja uit het verleden wist ik dat hij een kunstenaar in 
techniek was, dus liet ik hem maar begaan. Na vele uren sleutelen leek het geheel weer op een auto.

Na afscheid genomen te hebben van onze vrienden begonnen we aan het laatste gedeelte van ons 
avontuur. We bleven altijd HET geluid horen, dat we gisteren overdag ook al gehoord hadden. Nu moet je 
weten, ik hoor altijd van alles, Ludo zei niets en dat is normaal een slecht teken, want als alles goed gaat, 
kletst hij je oren van je kop. Dus afwachten op de dingen die gaan gebeuren. Ludo zei enkel, zolang we 
rijden gaat alles goed, over een optimist gesproken! Nu hadden we een topsnelheid van 37 mijl per uur, 
wat als je erin zit hard genoeg is. Maar je mag er niet mee de autobaan op! Nu hadden we op de kaart al 
bekeken welke wegen we dan moesten nemen, die aan 2 eisen moesten voldoen: Ten eerste waar geen 
Rijkswacht komt, dat is moeilijk, want die duiken eigenlijk overal op waar je ze het minst verwacht! En ten 
tweede niet teveel kasseien, want de vering is nogal hard en dan krijg je zomaar een hart- lever- en 
nierverzakking en dat leek ons niks. Geloof het of niet, we hebben half België doorkruist en we zijn nooit 
een Rijkswachter tegengekomen. Onze autopapieren, taks en verzekering waren niet in orde. Wat wel 
opvalt als je rustig rijdt, nou ja rustig, dat het eigenlijk wel hard werken is om zo?n automobiel op de juiste 
koers te houden. We hadden veel speling op het stuur, uiteraard zat er geen stuurbekrachtiger op, oude 
radiale banden en op de oude lagers bleek overal veel speling op te zitten. Er was nog veel werk aan de 
winkel. Het is een beetje vreemd wanneer Fiatjes 500 en 600 en 2PK?s je flitsend voorbij komen rijden. De 
andere merken kon je niet eens lezen, want dat waren allemaal maar schimmen die voorbij flitsen. Bij de 
oude tunnel in Antwerpen zijn we gestopt en hebben daar aan de politieagent van wacht gevraagd of we 
er door mochten zonder begeleiding en dat kon en dit verliep verder zonder problemen. Rond 20.00 uur 
die avond reden we bij ons thuis het erf op. Na een rit van 2 dagen en een afstand van 296 km was de 
reis tot een goed eind gekomen.

Eindelijk had ik een auto, die oud is en toch nog redelijk goed kon rijden. Later bleek dat er nog maanden 
sleutelwerk aan was en ik ben nog vele uren in de garage aan het werk geweest, maar alles is uiteindelijk 
in orde gekomen.

Daarna heb ik nog vele ritten gemaakt met trouwers, clubevenementen en lokale café uitstappen. Zelfs 
de Rally van Brussel in 1982 heb ik ermee gereden, waar wij in eerste instantie niet aan mochten 
meedoen. Maar door zijn zeldzaamheid mocht dat uiteindelijk wel! Nu staat de bus al jaren in de garage, 
vorig jaar, 2019, heb ik er nog mee rond de verkaveling gereden.

.
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CLassic car  run, ? ? ...t e voet . (Door Pieter van de Lustgraaf)

 Wij verblijven sinds begin oktober 2020, zoals gewoonlijk gedurende de wintermaanden, in onze Casain 
Benalmádena-Pueblo, waar ooit de roem-ruchte burgemeester Enrique Bolin het dorp bestuurde.

Wij hadden in de afgelopen maanden, vanwege een lockdown, slechts één Classic Car Tour gereden en 
wel die langs de Sierra de Tejedo.

Dus werd het, nu ook de grenzen van de gemeente waren 
afgesloten, ter afwisseling, een voettocht door onze Pueblo. 
Het was begin februari 2021 met een prachtige blauwe 
hemel, volop zon, met een temperatuur van 21 C.

Bij dit soort weer is een lockdown in dit landschap van 
bergen om ons heen, wel uit te houden.

Wij lieten onze klassieker, al maanden in de garage 
wachtende om weer eens een tour te rijden, achter en 
liepen vanaf de parking beneden restaurant Escorpio, 
onderdeel van hotel La Fonda, gelegen aan de zuidzijde van 
Benalmádena-Pueblo, omhoog naar Plaza de Espana, het 
zogenaamde Nina plein. Daarvoor moesten wij wel een 

helling nemen met ruim 20% stijging. Niet niks en wij schakelden, al lopende, terug naar een lagere 
versnelling, om in autotermen te spreken, maar zeker de 
moeite waard om zo in dit idyllische centrum van dit witte 
dorp te belanden, ruim 300 meter boven de zeespiegel. 
Ontsnapt aan de bouwwoede die het massa toerisme 
kenmerkt, heeft het zijn typische Andalusische karakter 
deels weten te behouden. Het dorpscentrum van de 
Pueblo is klein en pittoresk. Hier zijn de meeste smalle 
straatjes aangelegd als voetgangersgebied en mogen 
slechts de aanwonenden met hun auto deze straten 
berijden.

Zeker nu in deze coronatijd was het bijna doodstil, we 
kwamen geen toerist tegen en van de vier restaurants op 
Plaza de Espana, was er slechts één open. Wij 

vervolgenden onze voettocht naar de kerk, bekend als 
Iglesia de Santo Domingo de Guzman. Vanwaar we een 
groots uitzicht hadden over het dorp richting zee en wij 
Castillo de Colomares van bovenaf konden zien liggen . Dit 
kasteel is een hommage aan Christel Columbus. Daarna 
terug naar Plaza Andalucia met zijn 12 palmbomen. Hier is 
het goed toeven in de schaduw van deze reusachtige 
palmbomen. Wij nuttigden hier een café con leche en 
spraken (met handen en voeten) met enkele van de ons 
bekende dorpsgenoten, die ons wisten te vertellen dat de 
Pueblo wordt beheerd voor een vijftal Andalusische 
families, waaronder de bekende José Serrano Balbueno.

Vervolgens werd de voettocht voortgezet in de richting van 
het Stadhuis, de Ayuntamiento. Wij zagen dat het Deense gezondheidscentrum Montebella, sinds het 
uitbreken van Covid 19, nog steeds was gesloten. In de Ayuntamiento konden we onze Empadronamiento 



19                               www.tedg.be //  DriversNews 121

voor twee jaar weer verlengen. Dit is een inschrijving in het bevolkingsregister, voor niet-ingezetenen, die 
langer dan drie maanden in Spanje verblijven. Vervolgens linksaf , via Avenida Juan Luis Peralta

Bij de lokale Farmacia konden wij onze voorraad Colchicina, 
pillen tegen jicht aanvullen. Wij kregen dit medicijn mee 
zonder een recept te hoeven overhandigen. Volkomen 
onmogelijk in België. Daarna zuidwaarts naar beneden via 
de Avenida del Chorillo om in restaurant El Taperia een 
cerveza met tapa?s te nuttigen. Hier hingen aan de wanden 
diverse grote foto?s van het dorp uit de jaren 1940/50 en wij 
konden zonder veel moeite de enorme veranderingen 
waarnemen. Ja de Pueblo heeft in ruim 70 jaren wel een 
geweldige metamorfose ondergaan. Iets verder naar 
beneden is de Bull Bar. Wel degelijk een Engelse bar, waar 
we dan ook slechts Engelse expats aantroffen. Nu hebben 
we al moeite genoeg om ons in het Spaans te kunnen uiten, 

maar in deze Engelse enclave hadden we de grootste moeite om deze expats in hun Engelse dialecten te 
kunnen verstaan. En van de Queen?s english hadden zij nog nooit gehoord. Na deze confrontatie liepen 
we zuidwaarts richting Torremuelle om na ruim 600 meter huiswaarts te keren.

.
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Uit nodiging individuele oldiesrondr it  m et  fot ozoek t ocht .
 (Door Gerda en Danny Van Campen)

Beste TEDG'ers,

Ook in 2021 gaan we nog niet volledig verlost zijn van het ?covid beestje?.

Maar onze oldtimers nog eens een jaar op non actief zetten, is ook geen aanlokkelijke gedachte. Vandaar 
dat wij een alternatief hebben gezocht om toch nog het ?clubgevoel? te ondersteunen:

?INDIVIDUELE OLDIESRONDRIT MET FOTOZOEKTOCHT?

Een rondrit van ongeveer 70 km in de regio Noorderkempen. Deze kan gereden worden tussen 15 april 
en 1 september 2021. In deze periode kunnen de deelnemers de rit rijden wanneer, hoe en met wie ze 
willen.

Wel t e allen t i jden de geldende coronaregels van het  m om ent  in acht  nem en!!!

Inschrijven en betalen kan van 1 apr i l  t ot  1 august us 2021.

Na betaling van 10,00? per auto op rekening nummer BE17 7370 2965 0721 (t en laat st e voor  1 
august us 2021), met vermelding: Fotozoektocht, naam en lidnummer, wordt het ?roadbook? per post 
opgestuurd.

Ten gevolge van bovenvermelde betaling gaat u dan ook akkoord met de vrijwaringsclausule, zoals 
hieronder vermeld:

De bestuurder van het deelnemend voertuig verklaart hierbij dat hij/zij in het bezit is van een geldig 
rijbewijs en niet vervallen is verklaard om een voertuig te besturen. De bestuurder en de navigator 
mogen onderling van plaats wisselen voor zover beiden aan de voorwaarden voldoen om een voertuig te 
besturen. De bestuurder van het deelnemend voertuig verklaart dat het voertuig, waarmee hij/zij 
deelneemt, geldig verzekerd en ingeschreven is en aan de technische eisen van een motorvoertuig 
voldoet. Tevens heeft de bestuurder er kennis van genomen dat tijdens de rit het verkeersreglement 
strikt moet nageleefd worden.
De deelnemers of hun rechthebbenden aan deze rit zien af van ieder mogelijk recht van verhaal ten 
opzichte van de inrichters en/of hun medewerkers van de club ?The English Drivers Guild? en/of hun 
bestuursleden voor al de schade, van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks een gevolg zou 
zijn van deze inrichting.
De deelnemers erkennen dat, ingeval van schade ten gevolge van hun deelname aan deze rit, de 
risico-aanvaarding kan ingeroepen worden en dit zowel door de inrichters als de deelnemers onderling.
De inrichters en de medewerkers wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de door de deelnemers begane 
wetsovertredingen evenals voor elk ongeval van de deelnemer voor, tijdens of na de rit.
Indien er bijkomende inzittenden zouden zijn maken de bestuurder en navigator zich sterk voor de 
passagiers in hun voertuig.

De resultaten van de fotozoektocht moeten ten laatste op 6 sept em ber  2021  binnen zijn (info 
hieromtrent staat in het roadbook).

TIP: voorzie zelf een picknick, best gezellig bij goed weer in de vrije natuur!!
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Challenge (De Challenge en de Jan van der  St een t rophy wordt  over  2020 niet  u it gereik t )

Reglement 

Vermits TEDG een oldtimer-clubke is voor enthousiastelingen van Engelse auto?s heeft het bestuur 
besloten om vereenvoudigingen door te voeren in verband met het toekennen van challengepunten. 

Ook willen we de betrokkenheid van de leden met betrekking tot Drivers News een beetje aanwakkeren. 

Artikels en verslagen van ritten die gepubliceerd worden in Drivers news zullen beloond worden.  

Gelieve ook via de website van TEDG in te schrijven voor een evenement, want dit vergemakkelijkt het 
invullen van de challengepunten. 

Hierbij het overzicht van de te verdienen punten:  

Organisat or Alleen Meerdere Meerdaags event  
(alleen)

Meerdaags event  
(m eerdere)

25 punten 18 punten pp 40 punten 30 punten pp

Deelnem er  aan Praat avond Dagr it Meerdaagse t our

5 punten 15 punten 25 punten

Aut eur Ar t ikel  Dr ivers News

5 punten

24                               www.tedg.be //  DriversNews 121



25                               www.tedg.be //  DriversNews 121



Nieuwe leden

Wij verwelkomen ons nieuwe lid:

Diederik Bastiaensen

Triumph Stag 1973

Paul Stuyck

Landrover Discovery-Sport 2016

Dirk Simons

Triumph TR3 1957
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Allerlei

FACEBOOK

Wij hebben op facebook een groep aangemaakt (https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) voor de 
leden van de club. Deze kan gebruikt worden voor de aankondiging van evenementen. 

Je kan hier zelf ook dingen opzetten over bv andere ritten waar je aan deelneemt en vragen wie er 
meerijdt of andere zaken, zolang ze maar enigszins club gerelateerd zijn. 

Jullie kunnen zelf ook foto?s uploaden van ritten die je zelf meegereden hebt.

Als je dus zelf een facebook account hebt, ga dan even naar de pagina 
(https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) en stuur een leden-verzoek. Van zodra wij die goedgekeurd 
hebben kunnen jullie van deze groep gebruik maken. Tedg gaat dus mee met zijn tijd hé 

CLUBBLAD

Rob Brouwer is onze redactieverantwoordelijke. Artikels voor het boekje zijn steeds welkom, dus gelieve 
deze naar redactie@tedg.be door te mailen en dit voor de 15de van elke trimester (15/3, 15/6,15/9,15/12): 
dus allen snel pen en papier( = pc) en schrijven maar, ook foto?s zijn welkom!! -  Aan alle organisatoren: ten 
laatste een maand na evenement, graag de deelnemerslijst naar Min doorsturen voor de challenge.  

- Ivm inschrijvingen en betalingen: graag duidelijk lidnummer, naam, rit en aantal personen vermelden. 

- Nog ivm inschrijvingen: graag voor evenementen inschrijven via de websit e, dat spaart veel werk bij het 
invullen van de challenge. 

Met vriendelijke oldtimergroeten 

Min Gijselings 

Secr. TEDG 

0478/266 557 
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Adverteerders

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

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

 

De nieuwe website

De nieuwe website is zodanig ontworpen dat u op uw gemak met de Ipad op schoot, voor het 
belangrijkste nieuws eenvoudig naar beneden kunt scrollen. Heeft u geen Ipad, maar maakt u gebruik 
van een computer of laptop, dan kunt u op een traditionele manier op de tabs klikken. Uiteraard zal de 
nieuwe website in de toekomst worden aangevuld en zo nodig worden verbeterd.

De ledeninformatie

De website is vrij toegankelijk voor iedereen, behalve de gegevens van de leden. Voor het inzien van de 
ledeninformatie moet u inloggen. De inlogcode is een combinatie van uw emailadres en het aan u 
verstrekte password.

De ledeninformatie kan aangevuld worden met foto's van uw klassieke auto of auto's. Deze informatie 
ontbreekt in de meeste gevallen en het zou de website verfraaien als u de moeite neemt een aantal 
mooie foto's van uw wagen(s) te nemen en die aan ons, graag met toevoeging van naam en lidnummer, 
op te sturen. Wij zullen er dan voor zorgen dat de foto's op een juiste wijze worden ingevoegd.

Wij hecht en zeer  veel waarde aan de beveil iging van de gegevens van de leden. Het  l i jk t  ons niet  
zo'n goed idee dat  de gegevens van de aut o('s) die in uw  bezit  zi jn op st raat  kom en t e l iggen. De 
nieuwe websit e bouwt  een t abel op van het  em ailadres m et  het  bijbehorende password. Daarom  
m oet  u, als u zich de eerst e keer  aanm eldt , u aanm elden alsof  u een nieuw  lid bent . De webm ast er  
k r i jgt  dan een aanvraag en als de gegevens in orde zijn, wordt  het  em ailadres en het  password 
opgeslagen en k r i jgt  u t oegang t ot  de gegevens van de leden. De eerst volgende keer  kunt  u zich 
dan aanm elden als  best aand l id.

Mocht  het  allem aal n iet  lukken, dan kunt  u een em ail st uren naar  rkbrouwer@t elenet .be. 

Link naar facebook

Vanuit de website kunt u linken naar de facebookpagina van de TEDG. Facebook kan vanaf heden ook 
gebruikt worden als technische vraagbaak. 
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AGENDA 2021
In het  kader  van de m aat regelen rondom  het  Corona virus zi jn er  geen act ivit eit en t ot  nader  
ber icht .

januari 2021

         4 Betaling lidgeld, euro 45,- op rekening KBC: BE17 7370 2965 0721

februari 2021

         2

maart 2021

2

april 2021

6

mei 2021

4 Praatavond in Aeroclub Brasschaat (onder voorbehoud)

Juni 2021

1 Praatavond in Aeroclub Brasschaat (onder voorbehoud)
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juli 2021

6 Praatavond in Aeroclub Brasschaat (onder voorbehoud)

augustus 2021

3 Praatavond in Aeroclub Brasschaat  (onder voorbehoud)

september 2021

7 Praatavond in Aeroclub Brasschaat (onder voorbehoud)

oktober 2021

5 Praatavond in Aeroclub Brasschaat  (onder voorbehoud)

november 2021

2 Praatavond in Aeroclub Brasschaat  (onder voorbehoud)

december 2021

7 Praatavond in Aeroclub Brasschaat (onder voorbehoud)

31                               www.tedg.be //  DriversNews 121




	TEDG Magazine 121
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32


