
Terwijl we nog steeds een 
goedgevulde rittenkalender hebben 
met voor elk wat wils in, is er toch 
een kink in de kabel gekomen bij de 
organisatie van de herdenkingsrit 
van Edward Mertens. We kregen 
bericht dat de datum wel erg 
ongeschikt is omdat het er in de 
regio dan vol zit van de 
wielertoeristen. Het probleem is ons 
bekend, het is niet de eerste keer 

dat die ons pad kruisen en we 
schuiven de rit verder in het 
seizoen, een nieuwe datum staat 
nog niet vast, maar er wordt aan 
gewerkt. 

 Zoals beloofd geven we ook de 
gevraagde antwoorden op de 
kwis. Het doet ons deugd dat een 
nieuw lid ook zijn interesse laat 
blijken. Proficiat Stefaan Van 
Damme met het behaalde 
resultaat! We zien er naar uit  je 
terug te ontmoeten tussen de 
deelnemers van de volgende 
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Clubnieuws 

Agenda 
Evenementen gekend door de redactie bij het ter perse gaan. Verlopen items 
verschijnen niet meer in de agenda. 

Vet gedrukt = ledenorganisatie of clubdeelname  

 

 25 en 26 april : “La Coupole” door Willy De Boevere  

 24 mei : Mannekenpisrit (WWW) door Stien Cocquyt  

 21 juni : 35 jaar TECB-rit door het bestuur 

 14, 15 en 16 aug : Chateau Bleu dr Greet & Lucien  

 20 sept : Blauwbuikrit door Jean-Paul Broekaert  

 4 oktober : Meetjeslandrit (WWW) door Stien Cocquyt  
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Eerstvolgende 

evenementen  

 

25 en 26 april 

La Coupole 

 

24 mei 

Mannekenpisrit 

Echo 



Vooreerst hartelijk dank aan allen die hun antwoorden binnen stuurden. Voor ons zijn jullie allen de 
“kenners”. Het gehalte van de antwoorden lag op een verbazend hoog niveau. Misschien waren de vragen 
niet zo moeilijk, maar daar kunnen we altijd een mouw aan passen. Hierbij geven we de door ons 
verwachtte antwoorden, waarvan we de vindplaats van enkele vrijgeven.  

1/  Horch—Wanderer—DKW—Audi  

2/  Toyoda  

3/  Alick Dick  

4/  3374 km  

5/  Leslie Brooke—Mortimer Morris Goodall—PKV374  

6/  Triumph Herald (cabrio) terug te vinden op pagina 13 van het vorige magazine.   

7/  21  

8/  Mini—Innocenti—Allegro—Marina—Maxi—Princess—Triumph—Rover—Jaguar—Daimler  

     dit lijstje was te vinden in de advertentie op pagina 14 van het vorige magazine.  

9/  Oregon  

10/ S109C : kon je vinden in de Spitfire manual op onze website.  

11/ Southern cross—1932  

12/ TR3—Zwitserland : foto’s te vinden op pagina’s 95, 96en 97 in volume 5 van de boeken van  

      Frédéric Reydellet.  

13/ Renault  

14/ FN—Type 42 (Prince Baudouin) - 1934— België  

15/ DKW F102—Ford Edsel—Opel Olympia—Renault Fregatte—Matford 

Eén deelnemer had ALLES correct. Jan Fassaert is de te kloppen man. Met brio is hij voor de derde maal 
de deelnemer met de hoogste score. Dat maakt hem (tot op heden) SUPERKENNER. Hij wint een jaar 
gratis lidmaatschap van onze club. Proficiat Jan !  

Onlangs besloot het bestuur dat de huidige winnaar ook voor de volgende quiz kan meedingen voor deze 
prijs.  
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uitdaging. Natuurlijk vergeten we de winnaar niet, 
Jan Fassaert bezorgde ons als enige een foutloze 
inzending.  

Na een succesvolle deelname aan het Antwerp 
Classic Salon, volgde het aangename jaarlijkse 
clubdiner waarop, volgens traditie, de laureaten van 
het verlopen WWW-seizoen werden gehuldigd. Fier 
en gelukkig mocht Didier De Leu er het kunstwerk 
van Erwin Boone in ontvangst nemen, en dit voor 
de tweede maal. Proficiat aan Didier, Ilse en zoon 
Tibo.  

We willen er alle strevers naar de beker attent op 
maken dat Didier niet de enige is die de beker voor 
de tweede keer in de wacht sleept. Dat brengt met 
zicht mee dat er steeds meer deelnemers zijn die 
hem voor een derde keer kunnen winnen en… hem 
dan ook mogen houden!  DUS: Gentlemen, start 
your engines, get set and… go!!! 

Tegen Didier moeten we dit zelfs niet zeggen, de 
eerste zege van het nieuwe seizoen is voor hem 
reeds binnen, op de fortentoer haalde hij reeds het 
maximum aantal punten binnen. Zeg niet dat we 
jullie niet hebben gewaarschuwd! 

Terwijl we zaterdag 7 maart op het Antwerp Classic 
Salon aantstalten maakten om alles op te ruimen 
en voor die dag de aftocht te blazen, kregen we 

bezoek van twee goed in het pak zittende jonge 
heren die “Peter-auto” vertegenwoordigden.  

“Peter-auto” organiseert elk jaar in mei het Spa-
Classic evenement in Francorchamps, een 
historische wedstrijd met een ‘Clubruimte’ in het 
middelpunt van de actie.  

Voor deze clubruimte werden we vriendelijk 
uitgenodigd om daar deel te nemen aan het ganse 
gebeuren, met nog tal van voordelen die ons als 
club worden aangeboden.  

Helaas voor Peter-auto is er bij ons op die dag al 
een rit gepland waarbij we zelfs de BSOC hebben 
uitgenodigd, die ook reeds alle informatie 
daaromtrent hebben gecommuniceerd naar hun 
leden. Dus stellen we ‘t uit naar de volgende keer, 
beloofd! 

De voorbereidingen voor onze verjaardagsrit zijn 
ook bijna rond. We starten op 21 juni met een mooi 
–al zeggen we ‘t zelf– ritje om in de vooravond 
samen te komen voor een gezellige BBQ op een 
unieke locatie in Watervliet! Omdat het onze 
verjaardag is zal de clubkas ruim bijleggen 
waardoor we voor een wel zéér schappelijke prijs 
een toffe avond tegemoet gaan. Zeer binnenkort 
mogen jullie de uitnodiging hiervan in de bus 
verwachten. 


