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 Afgiftekantoor Edegem 1   V.U. Peeters Alec 

 JDC adres : Prins Boudewijnlaan 360, 2650 Edegem 

Hulde aan de Jaguar XK 120 

 

Dit is onze laatste FLASH in zijn huidige vorm 



Woe   05-12    Regio Vlaanderen                      

  Plaats  20u00              Restaurant La Traverse, Wundelgemsesteenweg 580, 9830 MERELBEKE          

  Op woensdag 5 dec wordt U allen vriendelijk uitgenodigd om in goed(heilig) gezelschap nog eens 

  samen aan tafel te gaan met een mooi menu (Thérèse en Daniel) aan € 60 pp nemen we afscheid 

  van 2018 . Graag tijdig inschrijven aub bij Thierry vóór 05/11/2018                        
   

    Info:    0474/95.68.67            tel/fax  09/386.21.35                   juwelierdepoortere@gmail.com 

Ma    10-12     Regio Akeli 
 

  Plaats 20u00         Brasserie 'De Cuberdon', Vlimmersbaan 85 te WECHELTERZANDE (Lille).       

  Filmavond. “Cars of the people” Documentaire van Jame May (Top Gear). Geschiedenis achter 
  de volksauto. VW Kever, Trabant, Fiat 500 en Lada. Gevolgd door 4 filmfragmenten. Leuke films 

  met voornoemde auto’s. 
  Met tentoonstelling van miniaturen. Inschrijven niet nodig. 

 

  Info:  Jef Jacobs : 0468/11.80.35   014/42.07.23              jozefjacobs@hotmail.com 

Do    20-12     Regio Hageland    
       

  Plaats 19u00                                         Craywinkelhof,   Staatsbaan 263, 3210  LUBBEEK 

  “XmasJAG”:  JAGUAR ON THE SCREEN. Compilatie van Jaguar op internet en dit om  

  helemaal in de Kerstsfeer te komen. Van harte welkom !!! 

   

  Info:  Christophe De Schaepmeester   0491/49.04.70       info@cdsimmo.be 

Zo  00-12      Regio Wallonië / Brabant  
 

  Plaats: 20h00                  
 

                 Geen bijeenkomst in december                              

  De club bedankt de regionale manager van Wallonië, André-Marie MOUTON, voor zijn ge-

  waardeerde diensten en is dringend op zoek naar een waardig opvolger die het mooie werk 

  kan verder zetten.  

  Info: Alec Peeters                            president@jaguardriverslcub.be 

Di      04-12      Regio Brabant        

  Plaats    19u30                          The Yearling,  Av. Roy de Bliquy 12,  1933 STERREBEEK
   

  Réunion : “Le distributeur d’allumage” 

  Info:  Ch. De Maeyer  02/721.02.35                            ch.de.maeyer@skynet.be 

mailto:juwelierdepoortere@gmail.com
mailto:andremariemouton@hotmail.com


Ondertussen de vierde editie van de “INTERCLASSICS BRUSSELS” en de tweede keer 
dat de Jaguar Drivers’ Club hier aanwezig is. Deze beurs is uitgegroeid tot de 
grootste in België en is een plezier om aan deel te nemen. Zeer goede organisatie en 
veel opkomst, 13 % meer dan de vorige editie. Wel raar dat de Nederlanders ons 
hier het goede voorbeeld komen geven. Maar niet getreurd want ons hoor je niet 
klagen en we zijn hiermee heel gelukkig. 

We beschikten over een zeer mooie stand van 132m2 in paleis 7 met een super 
locatie zodat we veel kijkers en bezoekers hadden. De stand was heel mooi en 
overzichtelijk met al het mooie materiaal van onze club en hierbij aangekleed met 
mooie showpaaltjes van Jaguar Hasselt en grote Displays van Jaguar Leuven. Onze 
showwagens ( eigendom van JDC – leden) waren een bloedmooie rode Jaguar E-

Type roadster ( 1973) van Laurent, een zeer aantrekkelijke Jaguar XJ-SC Targa  
( 1986) van Wim en een Jaguar F-Type ( 2018) van Jaguar Hasselt. Deze laatste als “F
-Type Petrolhead” had heel veel succes en was een goede eyecatcher. We hadden 
ook geluk met mooi en droog weer om de showwagens proper ter plaatse te 
krijgen. Tijdens de beurs hadden we alle mogelijke drank en hapjes in huis en zelfs 
heel lekkere croque monsieurs. 

Van in het begin hadden we een draaiboek gemaakt met een duidelijk scenario van 
wie wat ging doen en dit liep tot het einde als een geoliede machine, Jaguar dus. De 
sfeer was weer top en we hebben niet alleen hard gewerkt maar ook heel veel 
gelachen en gezond gezeverd. Ter plaatse hebben we veel contacten gelegd met 
mogelijke toekomstige leden en uiteindelijk hebben we tijdens de beurs 20 nieuwe 
leden gemaakt. Op het einde van de beurs bij de afbouw hebben we wel lang 
moeten wachten vooraleer we konden vetrekken en dit door de fout van een 
andere exposant dewelke te vroeg vertrok en zelf de afsluitingen buiten weg nam 
met als gevolg van een geblokkeerde verkeersdrukte op de steenweg en de 
assistentie van de politie.  

Maar het smaakt naar nog en wensen dan ook volgend jaar hieraan terug deel te 
nemen. Regio Hageland heeft hiervoor alles in huis en zeker en vast de nodige man 
– en vrouwkracht. Aan vrijwillige deelnemers dus geen tekort en grote dank 
hiervoor aan iedereen.  

Ook de shop van Ria was een groot succes en hier hebben we een topverkoop 
gehad. Bij deze weten we nu zeker dat dit moet blijven bestaan, ook omwille van de 
aantrekkingskracht hiervan. 

Als trotse JDC bezielers en autoliefhebbers, vnl Jaguar uiteraard, is de 
INTERCLASSICS BRUSSELS voor ons het paradijs en het ideaal uithangbord voor onze 
club. 

Niets gaat zonder niets en deze beurs is het resultaat van de inzet van al de 
vrijwillige medewerkers van Regio Hageland, met grote dank hiervoor. We hebben 
een tof team, een goede spirit en hierdoor ben ik een trotse regio manager. 

  vrijdag 16-zondag 18 november 2018:           InterClassics Brussels 

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



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

Inschrijven via de JDC website of via de LINK in de mail met de uitnodiging. 

Deelname aan het diner : 60 € p/p 

Programma van de dag: (Inschrijven verplicht) 
11:00 u: Aankomst en registratie van de deelnemers. 
11:30 u: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door JDC. 
12:30 u: Ledenvergadering, partners welkom. 
14:00 u: Diner met 4 gangen, zie website van JDC. 
17:00 u: Afsluiting van de dag. 

Marc Van Moerbeke:  0475/980.987  

  Zondag 10 februari 2019 

JDC Nieuwjaarsreceptie en diner. 
Algemene Ledenvergadering 2019 

Uw partner is uitgenodigd en welkom op de vergadering. 
Passade - Brusselsesteenweg 301 - 2800 Mechelen-Zuid 

marc.vanmoerbeke@telenet.be 

Inbegrepen in de prijs : Diner met 4 gangen met wijnen en water. Pousse café niet inbegrepen. 

Sluiting v/d 

Inschrijving: 
1/02/2019 

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 701 015 

IBAN: BE48 2100 5620 9027  -   BIC: GEBABEBB 

Programma v/d vergadering (2talig) : 
  1. Inleiding door onze Président. 
  2. Financiële balans en budget. 
  3. Goedkeuring van de rekeningen. 
  4. Kwijting aan bestuur en commissarissen. 
  5. Intern reglement. (Toelichting v/d wijzigingen). 
  6. JDC News Flash 

  7. Adreswijziging van de maatschappelijke zetel. (Statuten) 
  8. Verkiezing van de bestuurders :  
       - einde mandaat :  Dirk Verschraeven en William De Witte 

       - nieuwe kandidaten : kandidatuur opsturen aan de president. 
  9.  Terugblik op de afgelopen evenementen met fotomontage. 
10. Proclamatie van de verkiezingen 

11. Presentatie van de evenementen in 2019 

12. Presentatie van het “Yearbook” JDC. 



          

 

 

              

Prins Boudewijnlaan 360, B2650 Edegem 

          Edegem, 28-11-2018 

 

Geacht Lid, 

Hierbij wordt u allen vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de receptie, Algemene Vergadering en lunch, 
op zondag 10 februari 2019.  

Gelegenheidsadres:  

 

Passade    Brusselsesteenweg 301 B-2800 Mechelen-Zuid    015/21.21.85                                                                  

 

De receptie vangt aan om 11u00, de Algemene Vergadering vangt aan om 11.30 uur stipt en de lunch rond 
14.00 uur.  

Gelieve u ook aan te melden indien u enkel voor de receptie/vergadering zou komen aub. 

Bestuurders Verschraeven Dirk, en De Witte William zijn einde mandaat en stellen zich terug verkiesbaar. 

 

Voor een nieuwe kandidatuur kunt u zich aanmelden tot 05/01/2019 via: 

c/o Jaguar Drivers’ club, Prins Boudewijnlaan 360, B2650 Edegem of president@jaguardriversclub.be 

  

Tot op heden werd reeds nog geen kandidatuur ontvangen.  

De verkiezingen worden gehouden tijdens de Algemene Vergadering. Elk aanwezig effectief lid krijgt bij 
aanmelding één stembiljet (of twee stembiljetten bij voorlegging van een volmacht) waarop hij achter de naam 
van ieder kandidaat het bolletje met ja of neen dient aan te duiden. U kunt dus uw goedkeuring aan 1 of 
meerdere kandidaten geven. De kandidaten dienen 50% van de stemmen te behalen (totaliteit van de 
aanwezigen en de verkregen volmachten).  

  

Uw aanwezigheid op de Algemene Vergadering met aansluitend het diner en dansavond getuigen van uw 
betrokkenheid bij de Club, Uw club. We hopen u allen dan ook in groten getale te mogen ontmoeten.  
  

De dagorde van de Algemene Vergadering vindt u in deze Flash. 
  

Het bestuur,                  
    

           

             Peeters Alec,             
                                             Voorzitter                 

https://www.google.be/search?q=passade+mechelen&oq=passade+me&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.5021j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


per fax op 015/31.86.10  voor 04/02/2019 

of mail  penningmeester@jaguardriversclub.be     of per post 

Ria Bormans, Mechelsesteenweg 86, 2840 Rumst  

                  
 

 

  Volmacht 

 
 

Leden welke de Algemene Vergadering van  10/02/2019 niet kunnen bijwonen, kunnen volmacht geven aan een 
ander lid dat wel aanwezig is die dag ( één volmacht per lid ) 

Ondergetekende :  

Naam en voornaam:………………………………………………… 

Lidnummer :……… 

Geeft hierbij volmacht aan lid :  

Naam en voornaam:………………………………………………………………… 

om hem geldig te vertegenwoordigen op de  Algemene Vergadering  van 10-02-2019 

 

Opgemaakt te :………………………………. Datum:……………………………….Handtekening:………………………………… 

  

 

                                                    Voorafgegaan door “voor volmacht “ 

  

mailto:ria.shop@jaguardrivers.be


JAGUAR DRIVERS’ CLUB 

Belgian section, Area 60 

Zoekt voor de opvolging van haar activiteiten naar: 

  

Bestuursleden (m/v)  
  

Voelt U zich geroepen om het dagelijkse bestuur van uw club te komen versterken en uw stempel te 

drukken op het gebeuren, dan horen we graag van jou. Om het taal- en regio evenwicht binnen het 

dagelijkse bestuur te vrijwaren is het echter belangrijk dat alle regio’s van onze club vertegenwoordigd 
zijn. Kan U zich vinden in het hierna volgend profiel laat het ons snel weten. Op de komende Algemene 

Vergadering van 10 februari 2019 leggen we graag jouw kandidatuur voor aan de aanwezige leden. 

  

Uw profiel 
  

  Jaguar minded; 

          Contactvaardig; 

          Bruisend van ideeën; 

          Kennis van een 2de taal een pluspunt maar geen noodzaak; 

          Bereid zijn 1 avond per maand de bestuursvergadering bij te wonen 

          en de taken die hieruit voortvloeien ter harte te nemen; 

  Bereid zijn compromissen te sluiten en soms ook een hard standpunt in te nemen; 

  In het bezit zijn van een pc met e-mail adres. 
  

Ons aanbod 

   Een hechte band met het hart van de Club; 

  Regelmatig een excuus om niet met het werk of de huistaken bezig te zijn; 

          U bent in de mogelijkheid om evenementen nog bij te sturen; 

          Een warme waardering van onze leden; 

          Minstens 1x per maand een ongestoorde avond voor uw partner; 

          Een zitje aan de eretafel tijdens de Algemene Vergadering… 

Vindt U jezelf terug in deze beschrijving?....   Aarzel niet om je kandidaat te stellen! 

en dit voor 7 januari 2019 

 

 

 

Via mail : president@jaguardriversclub.be                                         

via post : Jaguar Drivers’ Club, Prins Boudewijnlaan 360, B2650 EDEGEM 



 

 

Dit vindt u voortaan op onze website 

TAXI! ERVAAR DE JAGUAR XE SV PROJECT 8, ‘S WERELDS 

SNELSTE BERLINE, OP DE NORDSCHLEIFE VAN DE NÜRBURGRING 

Jaguar geeft de liefhebbers van performante wagens de mogelijkheid om ‘s werelds snelste vierdeursberline te 
ervaren door de XE SV Project 8 met 600 pk en een topsnelheid van 320 km/u in te zetten als Nürburgring Race 
Taxi 

De meest extreme, prestatiegerichte Jaguar voor de weg is recordhouder bij de serieberlines op de iconische 
Nordschleife van de Nürburgring met een rondetijd van 7 min. en 21,23 seconden gevestigd in november 2017. 

Voor 199 euro kunnen sensatiezoekers een snelle ronde op ‘s werelds meest veeleisende circuit afwerken met 
een professionele racepiloot aan het stuur. 

Geschenkvouchers voor Nordschleife-passagierservaringen met de Project 8 of XJR575 zijn nu beschikbaar op 
www.jaguar-experience.de 

Antwerpen – 24 oktober 2018. – Bezoekers op de Nordschleife van de 
Duitse Nürburgring kunnen voortaan een sensationele ronde van het 
legendarische circuit reserveren met de snelste in serie gebouwde 
vierdeursberline: de XE SV Project 8 met Track Pack wordt namelijk de 
nieuwe Jaguar Race Taxi. 

De Project 8 is de meest extreme, prestatiegerichte Jaguar ooit voor de 
weg, ontworpen, ontwikkeld en met de hand geassembleerd door 
Special Vehicle Operations. In november 2017 versloeg de berline met 
zijn 600 pk sterke 5.0 V8-motor met compressor enkele van ‘s werelds 
snelste tweedeurscoupés en supersportwagens met een recordtijd van 
7 minuten en 21,23 seconden. 

 

De professionele piloten van Jaguar geven sensatiezoekers een volledige demonstratie van het uitzonderlijke 
prestatieniveau en weggedrag van de Project 8 en halen tijdens de demorondes op de ‘Groene Hel’ snelheden 
van meer dan 250 km/u. Ook zullen de inzittenden op het 20,8 kilometer lange circuit met 73 bochten G-krachten 
van meer dan 1,3 G ervaren. In de Karussell-bocht loopt dit zelfs op tot 1,8 G. 

De Nordschleife van de Nürburgring vormde een cruciale testbank in de ontwikkeling van de XE SV Project 8: 
Jaguars team van ingenieurs en piloten in het SV-ontwikkelingscentrum aan het circuit, perfectioneerde er 
namelijk de meest circuitgerichte wagen die Special Vehicle Operations ooit heeft gebouwd. Met zijn dynamische 
design en aluminiumintensieve zelfdragende koetswerkconstructie vormt de Jaguar XE de perfecte basis voor de 
straffere prestaties van de SV Project 8. Door voort te bouwen op het al wendbare en reactieve rijgedrag van de 
XE, resulteren de uitgebreide prestatieverbeteringen van de Project 8 in een sprint van 0 tot 100 km/u in 3,7 
seconden en een topsnelheid van 322 km/u. De Project 8 kan dan ook rekenen op heel wat autosporttechnologie 
van de bovenste plank, inclusief koolstofvezelpanelen, een regelbare aerodynamica, een unieke afstelling voor de 
ophanging met variabele rijhoogte en variabel camber. Hij is bovendien het eerste wegmodel met keramische 
wiellagers in F1-stijl en de eerste Jaguar met een gerichte circuitmodus (Track Mode), die de elektronische 
systemen afstemt op circuitgebruik. 

De Project 8 Race Taxi, die is uitgerust met het Track Pack met twee zitplaatsen, vervoegt de 575 pk sterke 
XJR575 Race Taxi met vier zitplaatsen, de snelste en krachtigste XJ uit de vijftigjarige geschiedenis van het 
model. De Jaguar Race Taxi ervaringen zijn beschikbaar tot het circuit half november de deuren sluit en zal 
opnieuw worden aangeboden doorheen het open seizoen in 2019. Reserveren kan voor 199 euro per ronde op 
www.jaguar-experience.de.…………………………………..                                                         Ook 
geschenkvouchers zijn verkrijgbaar. 



JAGUAR  F-TYPE-RALLYWAGENS  VIEREN  ZEVENTIG  JAAR  SPORTWAGENERFGOED 

 Jaguar creëerde twee rallywagens op basis van de F-TYPE Cabriolet om zeventig jaar Jaguar-sportwagens 
te vieren. 

 Met designelementen van de beperkte editie F-TYPE Chequered Flag voldoen deze rallywagens met de 
300 pk sterke 2.0-motor aan de racespecificaties van de FIA. 

 De unieke rallywagens brengen hulde aan de Jaguar XK 120, die werd voorgesteld in 1948 en die erg 
succesvol was in de RAC-, Tulip- en Alpine-rally’s van die tijd. 

De beperkte editie Jaguar F-TYPE Chequered Flag is nu te bestellen voor prijzen vanaf € 74.690. 

 Bekijk de F-TYPE-rallywagens in actie: https://youtu.be/YsUcDmCmLMg 

12 november 2018, Antwerpen: Jaguar heeft twee 
rallywagens ontwikkeld op basis van de F-TYPE 
Cabriolet, met design elementen van de beperkte editie 
F-TYPE Chequered Flag om zijn viering van zeventig 
jaar sportwagenerfgoed sinds de onthulling van de XK 
120 in 1948 te benadrukken.                                                                                                         
De unieke F-TYPE-rallywagens brengen ook hulde aan 
de legendarische Jaguar XK 120 met nummerplaat 
‘NUB 120’, waarmee Ian Appleyard in het begin van de 
jaren vijftig drie opeenvolgende Alpine Rally’s afwerkte 
zonder een enkel strafpunt op te lopen en de RACen 

Tulip-rally’s won.                                                                                                                   Beide raceversies 
van de F-TYPE Cabriolet worden aangedreven door Jaguars 300 pk sterke 2.0 viercilinder benzinemotor uit 
de Ingenium-familie. Na aanpassingen door de stilistische en technische afdelingen van Jaguar werden beide 
bolides gebouwd volgens de FIA-specificaties, compleet met een opgewaardeerd rem- en 
ophangingssysteem, een beschermende rolkooi, racezetels met zespuntsharnas, extra lichten op de motorkap 
en een brandblusser.                                                               Ian 
Callum, Director of Design bij Jaguar, verklaarde: “De kans om een rallywagen te ontwerpen, krijg je niet elke 
dag en ik was dan ook gefascineerd om te zien hoe we onze moderne sportwagen een rallykarakter konden 
geven. Deze modellen vormen een passende ode aan de XK 120 en alle fantastische sportwagens die Jaguar 
sinds zijn onthulling zeventig jaar geleden heeft voorgesteld, met inbegrip van de nieuwste beperkte editie F-

TYPE Chequered Flag.                           De F-TYPE-rallywagens ondergingen aanpassingen aan de remmen, 
ophanging en aandrijving, waaronder bijkomende gegroefde remschijven en remzadels met vier zuigers voor- 
en achteraan. De handgebouwde competitieschokdempers en zachtere veren zorgen ervoor dat de uiterst 
performante wagens hun mannetje kunnen staan op ruwe rallyterreinen. De verstelbare schokdempers met 
drie standen maken het dan weer mogelijk om de wagens af te stemmen op verschillende ondergronden en 
beschikken over sferische lagers om de precisie te verhogen. Ook zijn ze uitgerust met racevelgen en -

banden, die speciaal werden ontwikkeld voor grindwegen, een sperdifferentieel om de vermogensontplooiing 
op losse ondergrond te verbeteren en een hydraulische handrem om haarspeldbochten te overwinnen. De 
feestmodellen ondergingen vervolgens tests op het rallyterrein Walters Arena in Zuid- Wales om hun 
prestatiecredentials te demonstreren en zullen de komende maanden te zien zijn bij diverse Jaguar-
evenementen. Voor hun afwerking putten de rallywagens inspiratie uit de nieuwe beperkte editie F-TYPE 
Chequered Flag, die zich onderscheidt door een aantal subtiele koetswerkdetails, waaronder unieke glanzend 
zwarte 20”-velgen met Diamond Turned-afwerking en een zwart contrasterend dak voor de Coupé. Binnenin is 
het luxueuze interieur afgewerkt met Windsorleder in de kleur Ebony, Performance-zetels met gebosseleerde 
geblokte vlag op de hoofdsteunen en een sierlijst in Dark Brushed Aluminium op de middenconsole. De 
beperkte editie F-TYPE Chequered Flag is verkrijgbaar vanaf 74.690 euro en kan worden geconfigureerd op 
www.jaguar.be. Meer informatie over de beperkte editie F-TYPE Chequered Flag vindt u op www.jaguarbe en 

 



JAGUAR LAND ROVER KRIJGT GROEN LICHT OM 150 JAAR OUD PROBLEEM OP TE LOSSEN 

 Nieuwe V2X-technologie van Jaguar Land Rover-auto’s communiceert met infrastructuur om rode lichten te 
vermijden. 

 GLOSA-technologie (Green Light Optimal Speed Advisory) vertelt u aan welke snelheid u moet rijden om te vermijden 
dat u moet stoppen aan het volgende licht. 

 Systeem gaat files tegen en reduceert de emissies van forse rempartijen en acceleraties door te voorkomen dat 
bestuurders gaan racen om niet voor het rood te staan. 

 De V2X-technologie wordt nu getest op de Jaguar F-PACE. 

Antwerpen, 15 november 2018 – Een nieuw Jaguar Land Rover-systeem op basis van V2X-technologie voor 
communicatie tussen voertuigen en infrastructuur verbindt auto’s met verkeerslichten om te voorkomen dat ze 
moeten stoppen voor rode lichten. Dat zorgt voor een betere verkeersstroom in steden. ‘s Werelds eerste 
verkeerslichten werden precies 150 jaar geleden geïnstalleerd aan het Parlementsgebouw in Londen. Sindsdien 
hebben bestuurders overal ter wereld miljarden uren tijd verloren door te wachten voor groene lichten. Maar met 
de nieuwste technologie van Jaguar Land Rover is dat binnenkort verleden 
tijd.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz                                                                                                                                                                    
Het GLOSA-systeem (Green Light Optimal Speed Advisory) stelt wagens in staat om te communiceren met 
verkeerslichten en bestuurders te informeren over de snelheid die ze moeten aanhouden bij het naderen van 
kruispunten of overwegen. Het grootschalige gebruik van de V2X-technologie zal voorkomen dat bestuurders 
gaan racen om nog door het groen te kunnen rijden en zal de luchtkwaliteit verbeteren door forse rempartijen en 
acceleraties te voorkomen. De V2X-revolutie heeft als doel om de verkeersstroom in steden vlotter te laten 
verlopen en pendelaars minder stress te geven. De geconnecteerde technologie wordt momenteel op een 
Jaguar F-PACE getest in het kader van een collectief onderzoeksproject ter waarde van 20 miljoen pond. Zoals 
elke Jaguar en Land Rover uit het huidige gamma is de F-PACE al uitgerust met een brede waaier aan 
geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS). De tests met geconnecteerde technologie verbeteren de bestaande 
ADAS-functies door het gezichtsveld van een voertuig te vergroten wanneer het via het internet met andere 
voertuigen en de infrastructuur verbonden is. GLOSA wordt getest in combinatie met een hele waaier van 
andere systemen om ervoor te zorgen dat pendelaars minder lang onder weg zijn. Zo waarschuwt ‘Intersection 
Collision Warning’ (ICW) bestuurders wanneer het niet veilig is om door te rijden aan een kruispunt. ICW 
informeert bestuurders wanneer er wagens naderen vanaf andere wegen en suggereert in welke volgorde 
auto’s het kruispunt zouden moeten oprijden. Jaguar Land Rover zocht ook een oplossing voor de tijd die 
mensen verliezen bij het zoeken naar een parkeerplaats, door bestuurders realtime informatie aan te leveren 
over beschikbare parkeerplaatsen. Daarnaast ontwikkelde de constructeur ook het systeem Emergency Vehicle 
Warning om bestuurders te waarschuwen wanneer er een brandweerwagen, politiewagen of ambulance nadert. 
Die geavanceerde systemen bouwen voort op de geconnecteerde systemen die reeds voorzien zijn op de 
Jaguar F-PACE, zoals de adaptieve snelheidsregelaar. …………………………………………….                                                                         
Oriol Quintana-Morales, Connected Technology Research Engineer bij Jaguar Land Rover, verklaarde: “Deze 
baanbrekende technologie zal de tijd die we verliezen aan verkeerslichten gevoelig inkorten. Ze heeft het 
potentieel om een revolutie teweeg te brengen door een veilig en vloeiend stadsverkeer te creëren dat pendelen 
veel minder stresserend maakt. Ons onderzoek wordt gemotiveerd door de mogelijkheid om ritten in de 
toekomst zo comfortabel en stressvrij mogelijk te maken voor al onze klanten.” De tests maken deel uit van het 
door de overheid gefinancierde UK Autodrive-project ter waarde van 20 miljoen pond, dat de ontwikkeling van 
autonome en geconnecteerde technologieën bij Jaguar Land Rover aanzienlijk heeft versneld. Het project 
versterkte ook de positie van de Midlands als centrum voor mobiliteitsinnovaties. De grootste autobouwer van 
het Verenigd Koninkrijk, met hoofdkwartier in Coventry, werkt aan geconnecteerde technologieën om zijn 
engagement tegen ongevallen, files en vervuiling in praktijk te brengen. Geconnecteerde technologie zal 
voertuigen in verbinding brengen met alles errond, om zo een naadloze, vloeiende verkeersstroom te creëren 
die de weg vrijmaakt om zelfrijdende auto’s mogelijk te maken.       EINDE 



Dit vindt u voortaan op onze website 

 

                         JAGUAR LAND ROVER OPENT PRODUCTIEVESTIGING                                              
           IN SLOWAKIJE  
● Nieuwe productievestiging ter waarde van 1,4 miljard euro geopend in Slowakije  
● Nieuwste stap in JLR’s plannen voor een duurzame, wereldwijde groei  
● Fabriek in Nitra stelt 1.500 mensen tewerk  
● Gebruik van baanbrekende productietechnologieën  
● Schenkingsfonds gecreëerd om projecten in lokale gemeenschappen te ondersteunen  

Donderdag 25 oktober 2018, Nitra – Jaguar Land Rover opende vandaag zijn hypergeavanceerde 
productievestiging ter waarde van 1,4 miljard euro in het Slowaakse Nitra. Met de inwijding van de fabriek is 
Jaguar Land Rover de eerste Britse autoconstructeur met een productievestiging in Slowakije.  

Hoewel de hart en ziel van de activiteiten nog steeds in het Verenigd Koninkrijk liggen, vormt de opening van 
de nieuwe fabriek in Nitra de nieuwste stap in de wereldwijde expansiestrategie van Jaguar Land Rover, dat 
eerder al een joint venture startte in China (2014) en een fabriek opende in Brazilië (2016). De creatie van 
nieuwe, internationale fabrieken stelt Jaguar Land Rover in staat om zijn klanten nog meer opwindende nieuwe 
modellen te bieden, zichzelf te beschermen tegen koersschommelingen en een wereldwijd competitieve 
business te ondersteunen.  

Bij de openingsceremonie verklaarde Prof. Dr. Ralf Speth vandaag: “Door een nieuwe productievestiging van 
wereldklasse te openen in Slowakije vestigt Jaguar Land Rover opnieuw een mijlpaal in ons 
globaliseringsprogramma. Onze fabriek in Nitra zal onze productieactiviteiten versterken en de bestaande 
faciliteiten in het Verenigd Koninkrijk, China, Brazilië, India en Oostenrijk aanvullen.”  

Productie in Slowakije  

Jaguar Land Rover stelt momenteel ongeveer 1.500 mensen tewerk in Nitra, waarvan 98 procent de 
Slowaakse nationaliteit heeft. 30 procent van de werknemers zijn vrouwen. In november wordt de tweede 
aanwervingsfase opgestart om nog eens 850 mensen toe te voegen aan het team van Nitra.  

Alle productiewerknemers hebben deelgenomen aan een specifiek, twaalf weken durend trainingsprogramma 
in de eerste overzeese ‘Training Academy’, goed voor een investering van 7,5 miljoen euro.  

Professor Dr. Speth gaat voort: “Ons gediversifieerde personeel brengt een rijkdom aan ervaring uit de 
automobielindustrie en andere sectoren mee. Ik ben dan ook verheugd om ons Slowaakse team vandaag 
officieel te mogen verwelkomen in de Jaguar Land Rover-familie.”  

De nieuwe, 300.000 m² grote productievestiging wordt een expertisecentrum voor aluminiumproductie en 
ontwikkeling in Slowakije en zal jaarlijks 150.000 auto’s bouwen. De onderneming zet zich in om zijn klanten 
hoogtechnologische en lichte wagens te bieden en om dat engagement te ondersteunen, rolde in september 
de eerste Land Rover Discovery van de band in Nitra.  

De fabriek beschikt over absolute spitstechnologieën en maakt als eerste in Europa gebruik van Kuka’s Pulse-

transportsysteem, dat 30 procent snellere transfertijden laat optekenen dan klassieke transportbanden. Ze 
omvat ook een sterk geautomatiseerde lakafdeling om de hoogste kwaliteit aan een minimale milieu-impact te 
koppelen.  

Met het oog op de toekomst werd de fabriek ook ontworpen met de flexibiliteit om intelligente, geconnecteerde 
productietechnologieën mogelijk te maken, zoals de visualisering van de werkvloer met behulp van realtime 
gegevens om problemen op te lossen en zo de procesefficiëntie, aflevering en kwaliteit te verhogen.  



Slowakije heeft een goed uitgebouwde premium autosector, die 44% uitmaakt van de totale industrie van het 
land. Met een gevestigd leveranciersnetwerk in de nabije omgeving koopt Jaguar Land Rover een aantal 
componenten zoals zetels en velgen lokaal aan om de productie van de Land Rover Discovery in Nitra te 
ondersteunen, waardoor de constructeur nog eens duizenden arbeidsplaatsen in Slowakije verzekert.  

In de gemeenschap  

Jaguar Land Rover werkt wereldwijd nauw samen met de gemeenschappen in de buurt van zijn 
productievestigingen.  

De voorbije zes maanden heeft Jaguar Land Rover dan ook bijna 500 uur aan vrijwilligerswerk gedaan in Nitra 
en de gemeenschappen in de buurt.  

Ook lanceerde de constructeur zijn eerste subsidieprogramma voor werknemers om twaalf lokale projecten te 
ondersteunen (waaronder de eerste therapeutische zintuigenkamer in Nitra) en opende hij recent een nieuw 
schenkingsfonds in samenwerking met de stichting Pontis.  

De voorbije drie jaar heeft Jaguar Land Rover ook nieuwe opleidingsprogramma’s afgeleverd om de volgende 
generatie van auto-ingenieurs in Slowakije te inspireren.  

In november wordt in Slowakije voor de derde keer de wedstrijd ‘Land Rover 4x4 in Schools’ georganiseerd. 
Tien Slowaakse scholen zullen dit jaar deelnemen aan de wedstrijd om een vierwielaangedreven wagen op 
afstandsbediening te bouwen die zware testterreinen het hoofd kan bieden. Ook organiseert Jaguar dit jaar 
zijn eerste ‘Primary School Challenge’ in Slowakije.  

Deze programma’s zijn bedoeld om het werk tot leven te brengen en jonge mensen bewust te maken van de 
brede waaier aan carrièremogelijkheden.  

Jaguar Land Rover in Europa  

Europa heeft het grootste aantal Jaguar Land Rover-retailers, met bijna 800 concessiehouders in 42 landen. 
Sinds het begin van 2018 heeft Jaguar Land Rover al meer dan 94.000 wagens verkocht in Europa.  
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TOEKOMSTIGE MODELLEN VAN JAGUAR LAND ROVER                                     
HELPEN WAGENZIEKTE TEGEN TE GAAN 

  
● Bij zijn grensverleggende onderzoek naar wagenziekte heeft Jaguar Land Rover technieken 
geïdentificeerd om de gevolgen ervan met minimaal 60 procent te reduceren  

● Het rijgedrag en de instellingen van het interieur zullen zich automatisch aanpassen aan de behoeften 
van personen om zo wagenziekte te voorkomen  

● Een complex algoritme berekent individuele welzijnsscores voor bestuurders en passagiers  

Antwerpen, 1 november 2018 – Toekomstige modellen van Jaguar Land Rover zullen merken dat u zich 
onwel voelt en zullen hun instellingen aanpassen om wagenziekte te voorkomen.  

Wagenziekte treft meer dan 70 procent van alle mensen. Spencer Salter, wellness technology researcher bij 
Jaguar Land Rover, wijst erop dat er tot voor kort “erg weinig bekend was over de oorzaken van wagenziekte en 
mogelijke oplossingen”.  

Maar dankzij zijn toonaangevende onderzoek naar wagenziekte, heeft Jaguar Land Rover een algoritme 
uitgewerkt dat voor elke passagier een welzijnsscore genereert. Die score kan worden gebruikt om de rij- en 
interieurparameters van een wagen bij te stellen om het gevoel van wagenziekte met 60 procent te reduceren.  

Jaguar Land Rover verzamelde al 25.000 kilometer lang gegevens over wagenziekte en onderzocht de 
gevolgen van bepaalde taken die tijdens het rijden worden uitgevoerd, zoals het bekijken van e-mails. Dat heeft 
bijgedragen tot basisparameters voor de rijstijl van zelfrijdende voertuigen om de behoefte aan stuurcorrecties 
te minimaliseren en zo het risico op wagenziekte te drukken, terwijl de inzittenden werken of zich ontspannen.  

Salter geeft tekst en uitleg: “Aangezien de auto van de toekomst autonoom zal rijden, zullen de inzittenden 
tijdens langere ritten meer tijd hebben om te werken, te lezen of zich te ontspannen. In dat opzicht is het 
belangrijk dat we auto’s ontwikkelen die de gevolgen van wagenziekte beperken, en dat op een manier die is 
afgestemd op elke passagier.”  

Wagenziekte wordt vaak veroorzaakt door het feit dat de ogen informatie zien die afwijkt van de informatie die 
het binnenoor, de huid of het lichaam ervaart. Dat is onder meer het geval bij lezen.  

De ‘welzijnsscore’ berekent hoe vatbaar individuele bestuurders en passagiers zijn voor wagenziekte door 
middel van biometrische sensoren die fysiologische signalen opvangen. Door de informatie van die sensoren te 
combineren met bewegings- en rijgegevens, weet de wagen perfect welke passagier of bestuurder wagenziek 
wordt, vaak nog voor ze het zelf voelen.  

Dr. Steve Iley, Chief Medical Officer van Jaguar Land Rover, legt uit: "Deze baanbrekende studie heeft een 
oplossing gecreëerd die dankzij haar solide wetenschappelijke basis kan bijdragen tot aangenamere reizen, 
ongeacht de mate waarin u vatbaar bent voor wagenziekte. Als ouder van jonge kinderen, die het meest 
gevoelig zijn voor wagenziekte, ben ik echt in de wolken met de voordelen die dit onderzoek kan bieden om 
lange ritten comfortabel en stressvrij te maken voor gezinnen.”  

De huidige wagens van Jaguar en Land Rover zijn al ontworpen om misselijkheid tegen te gaan. Zo beschikt de 
Jaguar E-PACE over 26 verschillende zetelconfiguraties, zodat passagiers steeds een positie kunnen vinden die 
het infotainmentscherm verhoogt ten opzichte van hun zitpositie. Ook een zetelverluchting behoort tot de 
mogelijkheden. Het is bewezen dat beide factoren de kans op wagenziekte aanzienlijk kunnen verminderen. Het 
Adaptive Dynamics-systeem van de E-PACE elimineert ook rolbewegingen met lage frequentie, die tot 
misselijkheid kunnen leiden, door om de 10 milliseconden na te gaan of de passagiers nog steeds een hoog 
comfortpeil ervaren.  



De eerste fase van het onderzoek wordt deze maand afgerond. De bevindingen worden nu reeds 
geïmplementeerd in andere onderzoeksprojecten die de toekomstige modellen van Jaguar Land Rover zullen 
helpen om de ultieme gepersonaliseerde interieurervaring te creëren voor hun kopers.  

EINDE  

Voor meer informatie kunt u terecht op www.media.jaguarlandrover.com of neemt u contact op met:  

Isabelle Michiels  

PR Manager Jaguar Land Rover Belux T : 03 241 11 32 E : imichiel@jaguarlandrover.com  

AANTEKENINGEN VOOR DE REDACTEURS  

Over het onderzoek naar wagenziekte van Jaguar Land Rover  

Spencer Salter is al meer dan dertig jaar ingenieur bij Jaguar Land Rover. Dit onderzoek vormt de basis van 
zijn PhD-thesis over wagenziekte en combineert een jarenlange simulatie-expertise met persoonlijke 
ervaringen betreffende misselijkheid.  

Spencers werk is het meest diepgaande onderzoek naar wagenziekte en gebruikt complexe modellen om 
preventieve maatregelen te nemen binnen dynamische systemen. Het onderzoek stelt Jaguar Land Rover in 
staat om zijn uitgebreide onderzoek naar welzijnsgerichte technologieën uit te breiden om klanten nog 
hoogwaardigere ervaringen aan te bieden met behulp van alsmaar meer gepersonaliseerde oplossingen.  

Zijn eveneens inbegrepen in het onderzoek: satellietnavigatiesystemen die rekening houden met de afstand, 
snelheid en energie om routes uit te stippelen die het welzijn bevorderen.  



 A C T I V I T E I T E N   J D C    

Algemene Ledenvergadering 10-02-2019                                

Locatie:  Passade Brusselsesteenweg 301 B-2800 Mechelen-Zuid                                              

receptie : 11u00 - Algemene Vergadering 11u30 - Lunch 14u00                                                     

   ———   C L U B L E V E N   — — — 



4 Pirelli 210 snowsport winterbanden op aluminium velgen   voor Jaguar S-type 

loopvlak  90 % nieuw maat 235-50-17  Prijs : 250 euro voor de 4 stuks 

  

Voorruit NIEUW  in de originele verpakking , voor XJS cabrio,  new old stock 

deze voorruit is normaal nergens meer te verkrijgen ! 

Deze voorruit is enkel geschikt voor een XJS cabrio met VIN  179737 TOT 
226645   ( 1994 – 1996 ) 

 onderdeelnummers :   RUIT    GHD8804CA 

                                     CHROOMLIJST ONDER 

                                     CHROOMLIJST BOVEN  BEC23222 

                                     CHROOMLIJST ZIJKANT  BEC25314 

                                     CHROOMLIJST ZIJKANT BEC25315 

                                     RUBBER RUIT  BEC24436  

   Wij verkopen dit totaal pakket voor 350 euro  

 

indien geïnteresseerd telefoneer  Christian Lebbe  0495 52 11 19 

Jaguar E-type te koop - volledig 
gerestaureerd door Marreyt Aalst - 1968 

70.000 euro - btw-vrij - te bezichtigen bij 
Andre Asse 

koen.willems@wilko.be  

Moteur XJ serie I 2.8 non bloqué et complet 
comme illustré :  

2 carbus SU sur culasse straight port 

Pompe à eau 

Collecteurs d’échappement et down pipes 

Alternateur + allumage 

Prix demandé : 750 € 

Pour photos supplémentaires ou tout renseigne-
ment :  

michel.strebelle@scarlet.be  GSM 0472 922 944 

 

Dit vindt u voortaan op onze website 

mailto:koen.willems@wilko.be


Deze  uitzonderlijk mooie Jaguar XK 120 roadster wordt te koop  aangeboden .  
The upgrade and restoration of the XK120 is as follows: 

Engine & mechanics 

New pistons, new inlet and exhaust valve, Restored oil pump. The gear box serviced 
and restored. Aluminium radiator & new overflow tank, High performance starter & 
converted to alternator, 123 electronic ignition conversion 

Suspension , brakes & fuel line 

Converted to telescopic suspensions, Converted to disc brakes all round, New 16” 
chrome wire wheels fitted with new white wall tyres. New fuel tank, carburettors re-
stored.  

Upholstery & miscellaneous 

New hood and tonneau cover & side screens– fabric: Mohair, All round German 
leather; New period carpets. New horns. Meters serviced and restored. New 
headlights and side lights. All chrome parts re-chromed. 

Matching engine and Chassis 

The car has got a heritage certificate from the Jaguar Company. Since restoration the 
car has covered 200 kms. It is a left hand drive. It is a 1951 model. New 2k paint. 
Tremendous amount of money has been spent on the restoration. 

Voertuig bevindt zich momenteel nog in het buitenland waar het volledig 
gerestaureerd werd.
………………………………………………………………………………….. . 

Voor verdere inlichtingen en/of biedingen kan men mij best mailen : sschutte@scarlet.be     Stephaan Schutte  

mailto:sschutte@scarlet.be


Voor advertenties of rallyinformatie voor volgende Flash, bel of mail naar: 

alec peeters   prins boudewijnlaan  360,     B-2650 edegem 

tel / fax 03/288.19.76   -   mobile 0477/83.19.76   president@jaguardriversclub.be 

Jaguar type E du 07/69  

Christian Roglic 

0479/779830 

 

Complete 1955 Jaguar XK 140 MC motor assembly 
en ‘drive train’ 

3.4 liter motor met C-kop (G-5434-8S) , 
carburators, versnellingsbak, aandrijfas, achteras 
en achtervering  

Bel of mail naar cees.ouwerkerk@hetnet.nl                                             

Tel (0031)499-571201 (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) 

 

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 

mailto:cees.ouwerkerk@hetnet.nl
mailto:robert@vankeilegom.be


 

Uw advertentie in de volgende Flash ? 

Voor info :  

president@jaguardriversclub.be of 

0477/83.19.76 

  

Tarieven Publicatie Flash :  1 inlassing/jaar 3 inlassingen/jaar 4 inlassingen/jaar 
        

A4 kleur.       € 180  € 500 € 660 

A4 z/w. € 70  € 180 € 230 

1/2 A4 kleur. € 90  € 240 € 280 

1/2 A4 z/w. € 35  € 90 € 110 

1/3 A4 kleur. € 70  € 190 € 240 

1/3 A4 z/w. € 20  € 50 € 70 

Inclusief vermelding op onze website.  

         WEBDESIGN VOOR IEDEREEN 

                     www.sterx.be                 
                                0486/55.52.59 

 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  



 

Er zijn nogal wat misverstanden over winterbanden. Daarom zetten we even alles op een rijtje: 
 

1.Winterbanden best monteren als we beneden de 7°C zitten = Waar 
Beneden de 7°C wordt het rubber van een zomerband hard en verliest ze de grip op de weg.  
 

2.Winterbanden heb je enkel nodig als het sneeuwt = Niet waar 
Soms noemt men winterbanden sneeuwbanden. Winterbanden zijn ook nuttig op een droog of nat wegdek 

van zodra de termperatuur laag is (beneden 7°C) 
 

3.Op een nat wegdek stopt je sneller met winterbanden = Waar 
Winterbanden zijn gemaakt van een zachtere rubbensoort. Ze hebben ook speciale diepe groeven. Die 

hechten zich beter aan het wegdek, en voeren sneller vocht en sneeuw af. Je remafstand zal dus korter 

zijn met winterbanden. 
 

4.Winterbanden zijn duurder = Niet waar 

Er is geen verschil tussen winter- of zomerbanden. Tijdens de winter berg je de zomerbanden op. Ze 

slijten minder en je kan er later dan langer mee rijden. Het is best zomerbanden en winterbanden af te 

wisselen. 
 

5.Winterbanden kan je enkel op stalen velgen zetten = niet waar 

Vroeger was dat zo. Vandaag kan je winterbanden monteren op lichtmetalen velgen. Sommige mensen 
zetten de winterbanden op nieuwe velgen. Het omwisselen van zomerbanden naar winterbanden verloopt 

dan veel vlotter.  
 

6.Winterbanden zijn verplicht in sommige landen = Waar 
In België worden winterbanden aangeraden, net zoals in Luxemburg. Andere landen verplichten 

winterbanden bij winterse weersomstandigheden (Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland, 

Noorwegen). Andere landen verplichten ze dan weer gewoon tussen 1 november en 15 april (Oostenrijk, 

Finland, Zweden, en heel wat landen in Centraal Europa). In deze landen is het verplicht om ook 
sneeuwkettingen te hebben. Informeer je goed voor je vertrekt. 
 

7.Winterbanden verslijten sneller = Niet waar 
Bij koude temperaturen  slijten winterbanden minder snel dan zomerbanden! In de zomer is het 

omgekeerd: dan slijten winterbanden weer meer dan zomerbanden. 
 

8.Winterbanden maken meer lawaai = Niet waar 
Vroeger was dit inderdaad het geval. De huidige winterbanden hebben dezelfde kwaliteit als de 

zomerbanden. 
 

9.Rij nooit rond met 2 winterbanden = Waar 
2 winterbanden in de plaats van vier monteren is gevaarlijk. Omdat de banden verschillende eigenschappen 

hebben is het rijgedrag onvoorspelbaar. Gevaarlijk dus! 
 

10.Je kiest beter voor winterbanden dan voor all-seasons banden = Waar 

Je kan all-seasons banden wel het hele jaar gebruiken. Dat kan handig zijn. Maar in de tests scoren ze niet 

zo goed als winterbanden.  
 

Veiligheid is belangrijk. Het vermijden van ongevallen is belangrijk en in de winter zijn winterbanden 

daarom bijna een must… 

            

 

                                         Gelezen op mefirst.be en met toestemming gepubliceerd. 
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JDC ACTIVITEITENKALENDER 2018 
 

 

 

10/02    Algemene vergadering       Marc VAN MOERBEKE                              

   701015         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            Christophe de SCHAEPMEESTER             

   701026                 info:  0491/49.04.70 

11-15/05            Anniversary Tour UK        Alec PEETERS                                   

   701022         info: 0477/83.19.76  

27/05         Jan Hagel/JR rally                      Jef JACOBS- Herman WILLEKENS 

   701004         info:   0468/11.80.35  

17/06  Rallye de la Tour de Justice  (d'Ouffet)             Philippe RUTHY     

   701025         info: 0475/385.000  

01-07     Nationale BBQ            William de WITTE                           

   701000               info:  0495/32.38.89      

05/08          Rally van Vlaanderen                     Thierry DEPOORTERE                     

   701006             info:  0474/95.68.67  

03-07/09    Rally de Savoie        André-Marie MOUTON              

   701008         info:   0496/62.62.71 

23/09  5° Rally van Jaguar Spirlet Luik     François  RANDAXHE   

   701012         info: 0496/61.91.99     

07/10  3de editie OLA rally Hageland     Christophe de SCHAEPMEESTER  

   701021         info: 0491/49.04.70 

16-18/11  InterClassic Brussel         Christophe de SCHAEPMEESTER             

             info: 0491/49.04.70  

 

 

 

Dit vindt u voortaan op onze website 




