Nationale BBQ 1-07-2018

Rally de Savoie 3-7 september 2018

www.jaguardriversclub.be
Maandelijks tijdschrift - Oktober 2018
Afgiftekantoor Edegem 1 V.U. Peeters Alec
JDC adres : Prins Boudewijnlaan 360, 2650 Edegem

Di

02-10

Regio Brabant

Plaats

19u30

The Yearling, Av. Roy de Bliquy 12, 1933 STERREBEEK

Réunion: ... au rallye de SAVOIE :)
Info: Ch. De Maeyer 02/721.02.35

Woe 03-10

ch.de.maeyer@skynet.be

Regio Vlaanderen

Plaats 19u30

Restaurant Bietekom Hogelaanstraat 3 b 8810 LICHTERVELDE

Welkom in de Bietekom voor een excuise menu.
Tijdig inschrijven aub, LAST minute is héél lastig.
Inschrijven bij Thierry vóór 27/09/2018
Info:

Ma

08-10

0474/95.68.67

tel/fax 09/386.21.35

juwelierdepoortere@gmail.com

Regio Akeli

Plaats 20u00

Brasserie 'De Cuberdon', Vlimmersbaan 85 te WECHELTERZANDE (Lille).

Jaarlijkse mosselavond, kijk op pag 3 voor meer info.
Info: Jef Jacobs : 0468/11.80.35 014/42.07.23

Do

18-10

jozefjacobs@hotmail.com

Regio Hageland
Plaats 19u00

Craywinkelhof, Staatsbaan 263, 3210 LUBBEEK

Presentatie van Winand Cremers met echtgenote Nathalie Peeters over hun deelname aan de “MILLE
MIGLIA “ en dit met beeldmateriaal. Een niet te missen bloedstollende avond!!!
Zoals altijd: Elke Jaguarist en partner welkom!

Info: Christophe De Schaepmeester 0491/49.04.70

Zo

..-..

info@cdsimmo.be

Regio Wallonië
Plaats: 20h00
Geen activiteit deze maand.
De club bedankt de regionale manager van Wallonië, André-Marie MOUTON, voor zijn gewaardeerde diensten en is dringend op zoek naar een waardig opvolger die het mooie werk
kan verder zetten.
Info: Alec Peeters

president@jaguardriverslcub.be

Info bij Jef Jacobs: 0468/11 80 35
jozefjacobs@hotmail.com

Maandag 8 oktober 2018
Akeli Mosselavond.
De Cuberdon Vlimmersebaan 85 te 2275 Wechelderzande
Niet te missen: !!! Jaarlijkse mossel-avond.
20.00 uur, diner met keuze uit drie menu’s, keuze te maken bij de inschrijving.




Mosselen Natuur
Wildstoofpotje
Schelvishaasje

Geserveerd met frietjes of kroketten.
Drank bij het eten zelf af te rekenen.

De deelname prijs is 25,- € per persoon.
De deelname prijs is exclusief uw drankjes.

Inschrijven doet u op de JDC website of via de LINK in de begeleidende mail.
Uw inschrijving is pas definitief NA ontvangst van uw betaling op onze bankrekening.
Noodzakelijke meldingen bij uw betaling: uw naam, lidnummer en onze referentie: 701 005
IBAN: BE48 2100 5620 9027 BIC: GEBABEBB
Jaguar Drivers’ Club vzw. - Belgian Section - Area 60

Info bij Maarten Smets: 0477/555.613
maarten.smets@pag.be

Zondag 25 november 2018

JAGDAY Mechelen-Leuven
t:

Sluiting v/d inschrijvingen: 18/11/2018
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“WINTERTRAIL” 1° Edition
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Als Hasselt, Antwerpen, Herentals, Luik, …. het voorbeeld geven, dan kun je als gerespecteerd Jaguar
dealer niet achter blijven, dat kun je niet maken. Dus, ja hoor, Jaguar Mechelen – Leuven, onder de
stimulans van Maarten Smets, heeft samen met Herman en Patrick de koppen bij elkaar gestoken en
daar moet iets moois uit komen, dat kan niets anders. Door een onverwachte personeelswissel heeft het
initiatief vertraging opgelopen, maar uitstel is geen afstel. Dus deze “WinterTrail” is in volle ontplooiing.
Het programma is in voorbereiding, reserveer de dag in uw agenda.


?? uur: uitgebreid ontbijt u aangeboden door Jaguar Mechelen—Leuven



?? uur: vertrek voor een landelijke rit door ...



?? uur:



?? uur:



?? uur: Voortzetting van de rit doorheen Rivierland



?? uur: Aankomst in …..



?? uur: Voldaan en tevreden terug naar huis.

De deelnameprijs is ?? € / persoon en ?? € / kind. (< 13 J.)
Het bedrag omvat: …………………..

Inschrijven via de website van JDC of via de LINK in mail met de uitnodiging.
Uw inschrijving is pas definitief NA ontvangst van uw betaling op onze bankrekening.
Noodzakelijke meldingen bij uw betaling: uw naam, lidnummer en onze referentie: EVENT 701 020
IBAN: BE48 2100 5620 9027 - BIC: GEBABEBB

Jaguar Drivers’ Club vzw/asbl. - Belgian Section - Area 60

Info bij Christophe: 0491 49 04 70
info@cdsimmo.be

Zondag 7 oktober 2018

OLA - Rally - Hageland
Sluiting v/d inschrijvingen: 30/09/2018

3° Editie

Er zijn in onze club van die figuren die zich op korte termijn een reputatie weten te verwerven om U
tegen te zeggen.  Zo iemand is Christophe De Schaepmeester. Een bezige bij, die naast zijn Immo
kantoor, een groot stuk van zijn hart verloren heeft aan onze Jaguar Drivers’ Club. Hij geeft stap voor
stap gedaante aan zijn Regio Hageland en ontplooit er tal van initiatieven. Bijvoorbeeld zijn ondertussen
zeer gewaardeerde Metropool Hasselt Rally. Petje af, Christophe.
Het is ons een genoegen om u de 3° editie van de jaarlijkse OLA
Hageland Rally voor te mogen stellen.


09.30 uur: Samenkomst in het Craywinckelhof, Staatsbaan 263 te
3210 Lubbeek



10.00 tot 11.30 uur: uitgebreide brunch



11.30 uur: Rit van 130 km doorheen het boeiende Hagaland met om



13.30 tot 14.30 uur: tussenstop te Aarschot bij “ Oldtimers & Classic Cars “
met rondleiding en drankje in de nieuwe toonzalen en garage van de familie
Gilis.



14.30 uur: Voortzetting van de rit doorheen het Hageland.



16.15 uur: Aankomst in het Craywinckelhof met een stevige « L(unch-s)upper »



17.30 uur: Voldaan en tevreden terug naar huis.

De deelnameprijs is 55 € / persoon en 35 € / kind. (< 13 J.)
Het bedrag omvat: Brunch, Rally plaat, Roadbook, Stevig vieruur(tje), Goed weer (als het de goden behaagt)

Met dank aan
onze sponsors

De inschrijving loopt via de JDC website of via de LINK in de begeleidende mail.
Uw inschrijving is pas definitief NA ontvangst van uw betaling op onze bankrekening.
Noodzakelijke meldingen bij uw betaling: uw naam, lidnummer en onze referentie: EVENT 701 021
IBAN: BE48 2100 5620 9027 - BIC: GEBABEBB
Jaguar Drivers’ Club vzw/asbl. - Belgian Section - Area 60

JAGUAR RIJDT DOOR KANAALTUNNEL VOOR CONTINENT-OVERSCHRIJDENDE
RIT MET I-PACE









De Jaguar I-PACE heeft zijn dagelijkse gebruiksgemak bewezen door met een enkele batte
rijlading van Londen naar Brussel te rijden.
‘s Werelds eerste hoogwaardige zuiver elektrisch prestatie-SUV is door de servicetunnel
van de Kanaaltunnel gereden voor een 369 kilometer tellende rit naar de Belgische hoofdstad
Met deze continentale roadtrip bewijst de I-PACE zijn efficiëntie, raffinement en praktisch karakter.
Technologieën, zoals Smart Climate, Eco Mode en het navigatiesysteem dat rekening houdt met het
energieverbruik helpen bestuurders om elke batterijlading optimaal te benutten zonder aan comfort
of rijplezier in te boeten
Nu te bestellen voor prijzen vanaf € 78.990
Bekijk de rit hier: https://youtu.be/aMGBfjnom4U

Antwerpen, maandag 17 september 2018 – De Jaguar I-PACE heeft zijn dagelijkse gebruiksgemak gedemonstreerd
door met een enkele batterijlading 369 kilometer af te leggen van Londen naar Brussel. De volledig elektrische
prestatie-SUV begon zijn intercitytrip op de Londense South Bank: met een volledig opgeladen batterij van 90
kWh vertrok hij richting Kanaaltunnel in Folkestone. Maar in tegenstelling tot de 80 miljoen voertuigen die de
oversteek met de trein hebben gemaakt sinds de tunnel werd geopend, legde de I-PACE de 50 kilometer van ‘s
werelds langste tunnel onder de zee op eigen kracht af. Nadat hij in Calais de servicetunnel tussen de twee
spoorwegtunnels uit kwam, de zon tegemoet, reed Stephen Boulter, de Jaguar-ingenieur aan het stuur,
oostwaarts om uiteindelijk bij de historische Kunstberg in het centrum van Brussel aan te komen met een
batterijreserve
van
8
procent.
………………………………………………………………………………………………………
Stephen Boulter, Vehicle Integration Manager voor de Jaguar I-PACE, verklaarde: “We weten dat klanten geen
compromissen willen maken op het vlak van het dagelijkse gebruiksgemak. Daarom hebben we onze elektrische
prestatie-SUV ontworpen om een uitmuntend reëel rijbereik af te leveren. Door de 369 kilometer van Londen naar
Brussel af te leggen met een enkele lading – en een aanzienlijke reserve over te houden – hebben we
aangetoond hoe probleemloos hij lange ritten aankan.”

Voor deze uitdaging gebruikte de I-PACE snelwegen en moest hij in de zomerse hitte de spits trotseren om de
Belgische hoofdstad te bereiken. Om ervoor te zorgen dat bestuurders elke batterijlading optimaal kunnen
benutten, beschikt de I-PACE over tal van technologieën die de energie-efficiëntie optimaliseren.
Voor de reis begint, kan de preconditionering de batterij automatisch opwarmen of afkoelen tot haar ideale
bedrijfstemperatuur. Ook kan het interieur op de gewenste temperatuur worden gebracht. Door hiervoor
netstroom in plaats van batterijstroom te gebruiken, gebeurt dit veel efficiënter en blijft het rijbereik maximaal. Het
navigatiesysteem houdt rekening met de topografie van de weg en de rijstijl van de bestuurder om het rijbereik
tijdens elke rit te berekenen en kan zelfs de meest energie-efficiënte route uitstippelen. Het waarschuwt de
bestuurder ook wanneer de ingestelde bestemming niet kan worden bereikt en helpt hem om laadstations te
zoeken binnen het rijbereik. Met een snellader van 100 kW gelijkstroom kan men het rijbereik in nauwelijks 15
minuten tijd met 100 kilometer vergroten. Met zijn hypergeavanceerde, 90 kWh sterke lithium-ionbatterij levert de I
-PACE een rijbereik van 470 kilometer (WLTP-cyclus) en accelereert hij van 0-100 km in 4,8 sec. Bovendien
kunnen eigenaars de batterij in nauwelijks 45 minuten voor 80 procent opladen aan een snelle gelijkstroomlader
(100 kW). Thuis opladen kan aan een WallBox op wisselstroom (7 kW), die dezelfde laadstatus in iets meer dan
tien uur bereikt – ideaal voor een nachtelijke oplaadbeurt.
Het instrumentenbord kan ook weergeven hoeveel energie bepaalde systemen (zoals de klimaatregeling)
gebruiken en hoeveel rijbereik men kan winnen door ze uit te schakelen. De Smart Climate-klimaatregeling met
viervoudige temperatuurinstelling gebruikt de sensoren van het gordelsysteem om te bepalen hoeveel mensen er
in de wagen zitten en verwarmt of koelt enkel daar waar daadwerkelijk iemand zit, om het comfort te verzekeren
en tegelijk het energieverbruik te beperken. Om het dagelijkse gebruiksgemak van de I-PACE in reële
omstandigheden te laten zien, heeft Jaguar een intelligente app gelanceerd die bestuurders helpt om het leven
met een volledig elektrische prestatie-SUV te ervaren nog voor ze er een keer mee hebben gereden. De Go IPACE-app bouwt een uniek beeld van hun autogebruik op en laat hen zelfs zien of en bij hoeveel ritten ze
onderweg zouden moeten stoppen om de batterij op te laden. De app is gratis te downloaden en is beschikbaar
voor iPhones: https://itunes.apple.com/gb/app/go-i-pace/id1397794566?mt=8
WIST U DIT?
 De hoeveelheid energie die de I-PACE gebruikte tijdens zijn 369 kilometer lange rit, komt overeen met de
energie gegenereerd door nauwelijks 41 omwentelingen van een windturbine, die daarvoor iets minder dan twee
minuten nodig heeft.*
 Als u een keer per maand een dergelijke afstand aflegt met een zuiver elektrische wagen, zoals de I-PACE, in
plaats van een klassiek aangedreven SUV met vergelijkbare afmetingen en vermogenscijfers, zou u:
o uw CO2-uitstoot met bijna een half ton (489 kilogram) per jaar verminderen*
o bijna € 1.000 per jaar besparen aan brandstof*
*Alle berekeningen zijn gebaseerd op de cijfers van de constructeur en de gemiddelde brandstof- en
elektriciteitsprijzen in het Verenigd Koninkrijk. Correct op het moment van de publicatie.

EINDE
Socialemediakanalen van Jaguar
www.facebook.com/JaguarBelux
JaguarBELUX

www.instagram.com/jaguarbelux/

https://www.youtube.com/user/

Voor meer informatie kunt u terecht op www.media.jaguar.com of neemt u contact op met:
Isabelle Michiels, Jaguar Land Rover PR Manager
T : 03 241 11 32

M : 0476 427 738

Of via uw favoriete dealer.

E-mail : imichiel@jaguarlandrover.com

André - Marie

JDC SAVOIE RALLYE

03 - 04 - 05 - 06 & 07 september 2018

De Rally begon op maandag
in”Le Chateau de Challes les
Eaux “ voorbij Chambéry.
Het was een blij weerzien
met een hartelijke
verwelkoming. Maandag, in
ons hotel aangekomen,
hielpen stewards ons om al
die mooie wagens een plaats
te geven op het grote
binnenplein. Na het
overhandigen van Rallyplaat
en roadboek en een leuke
tuinreceptie werden we
tijdens het diner
verwelkomt door de
hoteleigenaar die met
zuiders temperament
uitweidde over zijn
bedevaart naar St’ Jacques
de Compostelle.
De volgende ochtend
vertrokken we met een
stralende zon door het
mooie landschap rond het
meer van Annecy. Lunchen
boven de koeien en via Le
col de Tamie en MentonSaint- Bernard langs het
kristalheldere water van de
Lac terug naar Challes les
Eaux. Woensdag door de
wijngaarden van Apremont
naar het mooie ” Château
de Touvet “ voor een geleid
bezoek en de lunch. Op
donderdag waren er 2 vrije
aanbevolen routes. De
meesten onder ons kozen
voor een verkorte versie
daar de weergoden ons
minder gunstig gezind
waren. Een spetterend
avondfeest waar iedereen
oud en jong compleet uit de
bol gingen sloot deze

Jaguar Drivers’ Club vzw/asbl. - Belgian Section - Area 60
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OLA Rally 07 oktober 2018
Meer info in deze Flash en schrijf u in via onze website
Meer info: Christophe via 0491/49.04.70

16-17-18 November
Bezoek uw clubstand
weekend. Indien u nog
handje kunt helpen, graag
seintje aan Christophe
0491/49.04.70

BEKIJK DE FOTO’S VAN DE LAATSTE ACTIVITEITEN OP ONZE NIEUWE WEBSITE

dit
een
een
via

Activiteit Niet JDC

PERSBERICHT
JAGUAR DAIMLER CLUB HOLLAND nodigt u uit voor de ONDERDELENDAG 7 LIFESTYLEBEURS op
Zondag 28 oktober 2018 in Druten.
Van de vele oldtimer beurzen die Nederland jaarlijks telt, is er maar 1 exclusief gewijd aan het Jaguar merk. Of u
nu gaat voor de mooie auto’s, de sfeervolle live muziek, de vintage mode of “”old stock” onderdelen, het is altijd
gezellig op de jaarlijkse Jaguar beurs.
De volledige naam van dit evenement is Onderdelendag & Lifestylebeurs en het wordt georganiseerd door de
Jaguar Daimler Club Holland op Zondag 28 Oktober in Sporthal de Heuvel aan de Heuvel 40 in Druten.
Vele honderden Jaguar en Daimler liefhebbers uit heel Nederland en over de grenzen, kijken al maanden uit naar
deze dag en zullen dan ook al in de rij staan , tot de deuren om 10.30 open gaan. Zij die niet in de gaten hebben
dat op deze ochtend de Wintertijd begint, staan dan al een uur te wachten.
Zo’n vijftig standhouders zorgen ervoor dat u met vrouw en kinderen uren kunt genieten van nieuwe en oude
Jaguars, onderdelen, taxaties, verzekering, boeken, folders, miniaturen, poetsmiddelen, kunst, kleding,
accessoires, oldtimer reizen enzovoort. Heel wat zolders en schuurtjes zijn afgelopen weken opgeruimd om
overtollige onderdelen aan te kunnen bieden voor een ‘second life’ bij andere liefhebbers.
Dit jaar is het thema Jaguar’s R-models. (R stands for racing). We kijken terug op de lange race historie waarin
zelfs meermaals de 24 uur van Le mans gewonnen werd. Ook de nieuwere Jaguars zullen aanwezig zijn. Voor de
live muziek in de ochtend hebben we een beroep kunnen doen op het ‘Dutch Cool Jazz Combo’ . De tweede live
band ’s middags is de Tilburgse jazzgroep ‘Anthony’s Four’. Voor de inwendige mens is er uitstekende catering
aanwezig in de hal.
Aan de kosten zal het zeker niet liggen, een entree kaartje kost al 10 jaar dezelfde prijs van 6 euro en als u ergens
bij één van de Jaguar adresjes in Nederland een Flyer op weet te pikken, krijgt u nog een euro korting ook. Leden
van de Jaguar Daimler Club Holland komen zowiezo gratis binnen als één van de voordelen van het club
lidmaatschap. Parkeren is hier nog gewoon gratis.
Druten ligt aan de Waal en u komt er over de N322 die tussen Zaltbommel (A2) en Ewijk/Beuningen (A50) loopt.
Zie ook www.jdch.nl

JAGUAR E-TYPE S1 1962
Immatriculée "ancêtre", couleur
"Cotswold Blue"
Complètement restaurée dans les
années '90
Expertisée par Sobelex en 2016
Prix: € 130.000
Contact: miguel.depaiva@skynet.be

XK120 bouwjaar 1952
Vraagprijs €120.000
Contact: Gilles Gillard
ggilpro@hotmail.com
0475/23.44.35

Jaguar type E 4.2 serie 1 coupé
Un pont court en stock
110.000€ expertisée 125.000€ . Négociable.
Contact: Gilles Gillard
ggilpro@hotmail.com
0475/23.44.35

Ik heb een nieuwe ongebruikte roetfilter voor Jaguar S type van 2008 , type DPF 035.
prijs overeen te komen
Contact : Verbist J-P: 0475/64 94 94 (Kortenberg)
Jaguar XKR 2003, Racing Green, 157.500 km. De auto is zowel van
binnen als buiten in topconditie. Balken en bodem volledig preventief
behandeld. Geen roest, geen deuk. Klassiek model, roodbruin
walnoot en crème wit leder. Vraagprijs 21.500 euro. Alle facturen en
boekjes aanwezig. Hans Kuitert, 06-46408241 (NL)

Jaguar XK120SE in zeer goede staat. Bouwjaar 1954, zilverblauw zeer mooi.
Voorzien van soft cap en kuipzetels, Hard cap is eveneens beschikbaar met de
oorspronkelijke vlakke zetels. Met FIVA identity card en conform de Mille Miglia keuringen.
Deelname aan de Mille Miglia in 2017 en 2018. Prijs 150.000 euro, voorzien van een recent
taxatierapport. Interesse : robert@vankeilegom.be Tel. 0032 475 426311 (Oostende)

1968 Jaguar E-Type 4.2 liter S1.5 met triple SU’s.
Lichtblauw met tan interieur uit Nevada, voor
restauratie, lang stil gestaan, eigenaar overleden.
Euro 66.000,Bel of mail naar cees.ouwerkerk@hetnet.nl
Tel (0031)499-571201 (NL)

Jaguar xk120 se van 1954. Wagen aangekocht
in de jaren 80 en komende vanuit Californië
De wagen is in originele staat met een
koetswerk in goede staat
Het houten binnenwerk en enkele sierstrips
worden bijgeleverd
Vraagprijs 35000 euro Collart Edec
Kontakt via email met telefoonnummer voor
afspraak : collart.edec.bxl@skynet.be
Jaguar type E du 07/69
Christian Roglic
0479/779830

Voor advertenties of rallyinformatie voor volgende Flash, bel of mail naar:
alec peeters
tel / fax 03/288.19.76

prins boudewijnlaan 360,
-

mobile 0477/83.19.76

B-2650 edegem
president@jaguardriversclub.be

GEZOCHT
Motor Jaguar 3,8 - 1960 tot 1979 - MkX, MKII of XJ, 3carburatorsysteem
Zonder montageopties of culas alu voor serie 1 of 2 info: 0475/802.476

Uw advertentie in de volgende Flash ?
Voor info :
president@jaguardriversclub.be of
0477/83.19.76

Tarieven Publicatie Flash :

A4 kleur.
A4 z/w.
1/2 A4 kleur.
1/2 A4 z/w.
1/3 A4 kleur.
1/3 A4 z/w.

1 inlassing/jaar

3 inlassingen/jaar

4 inlassingen/jaar

€ 180
€ 70
€ 90
€ 35
€ 70
€ 20

€ 500
€ 180
€ 240
€ 90
€ 190
€ 50

€ 660
€ 230
€ 280
€ 110
€ 240
€ 70

Inclusief vermelding op onze website.

WEBDESIGN VOOR IEDEREEN
www.sterx.be
0486/55.52.59

www.jaguardriversclub.be

JDC ACTIVITEITENKALENDER 2018
10/02

Algemene vergadering
701015

Marc VAN MOERBEKE
info: 0475/98.09.87

02-04/03

Antwerp Classic Salon

Herman WILLEKENS en Co.
info: 0495/76.21.77

25/03

Jagday @ Metropool Hasselt
701026

Christophe de SCHAEPMEESTER
info: 0491/49.04.70

11-15/05

Anniversary Tour UK
701022

Alec PEETERS
info: 0477/83.19.76

27/05

Jan Hagel/JR rally
701004

Jef JACOBS- Herman WILLEKENS
info: 0468/11.80.35

17/06

Rallye de la Tour de Justice (d'Ouffet)
701025

Philippe RUTHY
info: 0475/385.000

01-07

Nationale BBQ
701000

William de WITTE
info: 0495/32.38.89

05/08

Rally van Vlaanderen
701006

Thierry DEPOORTERE
info: 0474/95.68.67

03-07/09

Rally de Savoie
701008

André-Marie MOUTON
info: 0496/62.62.71

23/09

5° Rally van Jaguar Spirlet Luik
701012

François RANDAXHE
info: 0496/61.91.99

07/10

3de editie OLA rally Hageland
701021

Christophe de SCHAEPMEESTER
info: 0491/49.04.70

16-18/11

InterClassic Brussel

Christophe de SCHAEPMEESTER
info: 0491/49.04.70

