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 Afgiftekantoor Edegem 1   V.U. Peeters Alec 

 JDC adres : Prins Boudewijnlaan 360, 2650 Edegem 

Nationale BBQ 1-07-2018 

TWEE AUTO’S, EEN DNA: JAGUAR XE 300 SPORT EN SV PROJECT 8 BEWIJZEN                                                               
DAT ZE UIT HETZELFDE HOUT GESNEDEN ZIJN                                                                   

bekijk de film via : https://youtu.be/7LLOkRXB4Q8 , of via onze website 



Zo  25-11      Regio Wallonië / Brabant  
 

  Plaats: 20h00                 Chez Michel ” - Rue Arthur Mahaux 3 - 5021 BONINNE 
 

                                                             

  Zie pagina 4.  Aangename afsluiter van het werkingsjaar en vooruitblik naar 2019 

  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      06-11      Regio Brabant        

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

  Réunion: Jaguar Spares day Stoneleigh 

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

Woe   07-11    Regio Vlaanderen                      

  Plaats  20u00 Restaurant l’Autre Vie,  Kortrijksesteenweg 126 in 9830 ST MARTENS-LATEM         

  Mogen wij u talrijk verwachten in hogervermeld restaurant voor een gezellige avond en lekker 

  eten? Inschrijven bij Thierry vóór 05/11/2018                        

   

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

Ma    12-11     Regio Akeli 
 

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

  8ste Akeli filmavond met Jaguar in the picture, fragmenten uit films, docu en TV- 

  reeksen.  Geregeld pauzes om bij te babbelen :)   

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

Vr-zo 16-18/11   INTERCLASSICS Brussel, alle leden welkom op onze clubstand  

 

Do    22-11     Regio Hageland    
       

  Plaats 19u00                                         Craywinkelhof,   Staatsbaan 263, 3210  LUBBEEK 

  Voorstelling van Eric Baée over de organisatie VAB en hun professionele pechverhelpingsdienst. 

  Zoals altijd elke Jaguarist en partner welkom! 

  PS: Wij hebben voldoende medewerkers voor de INTERCLASSICS 

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

mailto:andremariemouton@hotmail.com
mailto:juwelierdepoortere@gmail.com
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  Zondag 23/09/2018  - Rallye Spirlet JAGUAR LIEGE - 5° Editie 

François Randaxhe 

Op 23 september 
laatstleden, vond de 5° 
editie van de Rally Spirlet 
Jaguar Liège plaats. 

Na een ontbijt, deze naam 
waardig en instructies aan 
de deelnemers, vertrok de 
rit om 9.30 uur vanuit de 
nieuwe concessie Jaguar 
Liège te Barchon, 
doorheen het prachtige 
plateau van Herve. 

Op het Domaine 
Malchamps werd halt 
gehouden om te genieten 
van een champagne 
aperitief met overheerlijke 
hapjes. 

Na dit alles werd de rit 
voortgezet langs kleine, 
pittoreske landwegen. De 
deelnemers hebben het 
rijden doorheen een 
oversteekplaats van een 
riviertje, ten zeerste 
gewaardeerd.  

We hebben 140 km door 
mooie landschappen 
gereden en ons goede 
humeur heeft er, ondanks 
de aanhoudende regen, 
niet onder geleden. 

Om in schoonheid te 
eindigen genoten we in het 
fameuze restaurant 
L’Hostellerie Lafarques, 
helemaal voor ons alleen 
gereserveerd,  van een 
lekkere 3 gangenmaaltijd 
met aangepaste wijnen. 
Uiteraard stonden onze 
Jaguars op een bewaakte 
parking.  

Wij onthouden van deze 
dag … De rally was 
beregend, maar gezegend. 
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Christophe:   

Zondag 7 oktober 2018  OLA - Rally Hageland - 3° Editie 

Op zondag 7 oktober organiseerde 
Christophe de derde editie van de OLA 
Rally Hageland. De weersvoorspellers 
waren het zoals wel vaker oneens: de ene 
zei dat het zou regenen, een andere bron 
gaf een droge dag met aangename 
temperaturen en een stralend zonnetje, en 
dat laatste bleek het geval. 
Rond 9u30 verzamelden we in het 
Craywinckelhof in Lubbeek. Na een stevig 
ontbijt kregen we een briefing over wat 
ons die dag te wachten zou staan, en even 
na 11 uur vertrokken we met zo'n 30 
wagens voor een rondrit van 128 km door 
het Hageland.  

Het roadbook bestond uit een 
wegbeschrijving met tussenafstanden, 
eenvoudig en duidelijk. In de voormiddag 
ging de tocht langs landelijke wegen 
richting Linden, met het Chartreuzenbos en 
het Bed van Napoleon. Via Kessel-Lo 
maakten we een ommetje langs de 
Leuvense Vaart, om rond 13u in Aarschot 
te belanden, waar we verwacht werden bij 
"Oldtimers & Classic Cars". De familie Gilis 
vergastte er ons op een hapje en drankje, 
terwijl we konden genieten van heel wat 
fraaie oldtimers.  

In Gelrode belandden we op het parcours 
van de "Sven Nys Cycling Route", die we 
een 20-tal kilometer zouden volgen. Hier 
kregen we geen wegbeschrijving maar 
moesten we de aanwijzingen van de 
(kleine) routebordjes volgen, en daarbij 
moest je hier en daar toch wel goed 
opletten. Langs mooie, soms smalle en erg 
pittige weggetjes reden we via Rillaar naar 
Schoonderbuken. Ook in Tielt en 
Houwaert, waar we een ommetje maakten 
rond het Walenbos, kregen we heel wat 
pittoreske kleine wegen voor de wielen.  
Rond 16u kwamen de meesten weer terug 
in het Craywinckelhof, waar we in het 
zonnetje konden aperitieven op de 
binnenkoer. Een uurtje later konden we 
aanschuiven voor een buffet met quiche en 
groenten, en was er tijd genoeg om nog na 
te praten. 
Een mooie dag, met een mooi 
uitgestippelde rondrit. 



 

 

             

 

                       

                                        Edegem, 2/10/2018 

Hallo Jaguaristen, leden van de Jaguar Drivers’ Club, 
 

Wij genieten sedert vele jaren van de inspanningen van onze gewaardeerde vrijwilligers-organisatoren, van 

hun rally’s en JDC evenementen. Waarvoor nogmaals onze oprechte waardering. 

Zolang we binnen onze landsgrenzen en binnen de tijdspanne van één dag blijven, is er geen vuiltje aan de 

lucht. Dat mogen wij met een gerust hart blijven organiseren. Het gaat dan ook over beperkte bedragen en 

risico’s.  

Een ander verhaal wordt als het we het hebben over onze, overigens zéér gesmaakte, méérdaagse rally’s in 
het buitenland. De organisatie ervan wordt alsmaar complexer, op alle vlakken, zowel juridisch als fiscaal, 

zowel verzekeringstechnisch als organisatorisch en niet te vergeten: het risico tot mogelijke gelijkstelling 

aan een professionele reisorganisator/touroperator. 

JDC houdt steeds de hand boven het hoofd van haar organisator, hij is verzekerd, kan over de nodige 

voorschotten beschikken, de voorafbetalingen in het buiteland worden betaald, … Met andere woorden, de 
financiële impact van deze rally’s wordt alsmaar belangrijker. We spreken al snel over bedragen van méér 
dan 60.000 €. Voor ons kleine clubje, haar leden en onze organisatoren zijn dat imposante bedragen en 

houden dus grote risico’s in. Groter dan onze club aankan. Zo is, bij voorbeeld, de mogelijke faling van een 
toeleveringsbedrijf nooit gedekt, ook niet door de annulatie verzekering van de deelnemer zelf. Stel, een 

hotel waar 5 nachten voor 50 mensen werden geboekt EN betaald, blijkt bij aankomst in faling te zijn. Dat 

verlies komt dan integraal op de hoofden van de deelnemers terecht. Voeg daarbij dat deze steeds vaker 

géén JDC lid zijn, dus in feite als “klanten” beschouwd zouden kunnen worden. Belangrijke nuance, want 
daar gelden andere regels voor. JDC is geen professioneel reisorganisator/touroperator, heeft dus geen 

insolvabiliteitsverzekering. JDC zou dus wel eens aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade aan 

genoemde ‘klanten’. Kortom, we moeten de club, haar leden, de deelnemers, lid of geen lid, en de 
organisatoren vrijwaren voor mogelijke calamiteiten.  

Daarom heeft het bestuur unaniem besloten om met onmiddellijke ingang géén meerdaagse evenementen 

meer onder de auspiciën van JDC te laten organiseren. Uitsluitend rally’s, georganiseerd en onder het 
risico van een erkend professioneel reisagentschap/touroperator, die over de nodige verzekeringen 

beschikt, zullen in onze kalender opgenomen worden en met de gebruikelijke publiciteit op onze website en 

in de Flash onder de aandacht gebracht worden. 

Er zijn op de markt méér dan genoeg professionele reis- en organisatiebureaus te vinden die de ideeën van 

onze JDC ‘organisatoren’ in goede en veilige banen kunnen leiden. Die hotels en accommodaties kunnen 
reserveren, de nodige verzekeringen kunnen voorleggen, de infrastructuur en administratie hebben die 

garant kunnen staan voor de goede afhandeling van het gehele evenement. Dit alles zonder risico en 

tussenkomst van JDC. Zo beschermen wij EN onze leden, EN de deelnemers, EN onze organisatoren, 

kortom de Club in haar geheel. 

Wij hopen op deze wijze onze prachtige internationale rally’s, vrij van zorgen, te kunnen voortzetten en 
wensen u alvast héél veel plezier en hopen u daar te mogen ontmoeten. 

Het JDC bestuur. 

Alec Peeters,  Voorzitter. 
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L’inscription se fait sur le site Web du JDC ou via le LIEN joint au mail d’invitation. 

Les frais de participation sont de 35 € par personne, 
payement sur place au restaurateur. 

Les Régions Wallonie et Brabant du Jaguar Driver’s Club  
ont le plaisir de vous inviter à leur souper annuel de fin de saison,  

précédé d’une réunion de débriefing 2018 et de programmation de l’agenda 2019. 
Nous tiendrons aussi à remercier très chaleureusement André-Marie Mouton. 

 

Réception dès 20.00 précises au restaurant : 

“ Chez Michel ” - Rue Arthur Mahaux 3 - 5021 Boninne 
 

                    Menu: 
 

Mise en bouche                                                                                        

+++++                                                                                                    

Terrine de gibier et confit de poires et coing au safran de Cotchia                                                      

+++++                                                                                                    

Médaillons de veau au paprika , légumes du moment et gratin dauphinois                                              

+++++                                                                                                    

Vacherin glacé au chocolat chaud                                                                          

+++++                                                                                                    

Café et mignardises 

Info chez Peeters Alec:  0477 83 19 76  

  Dimanche 25 novembre 2018 

Clôture de la saison JDC 2018 

Clôture des inscriptions: 20/11/2018 

president@jaguardriversclub.be 

Le montant comprend: service 3 plats, vins, eaux et café. Les apéros étant à votre charge durant la réunion avant repas.  

Boninne est situé sur les hauteurs de la ville de Namur, sortie Bouge-Namur, n° 14 sur l’autoroute de 
Bruxelles - Luxembourg, facile d’accès pour tous.      http:/www.restaurantmichel.be/  tel: 081/21 54 73 



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

Christophe:   

Zondag 7 oktober 2018  OLA - Rally Hageland - 3° Editie 

Op zondag 7 oktober organiseerde 
Christophe de derde editie van de OLA 
Rally Hageland. De weersvoorspellers 
waren het zoals wel vaker oneens: de ene 
zei dat het zou regenen, een andere bron 
gaf een droge dag met aangename 
temperaturen en een stralend zonnetje, en 
dat laatste bleek het geval. 
Rond 9u30 verzamelden we in het 
Craywinckelhof in Lubbeek. Na een stevig 
ontbijt kregen we een briefing over wat 
ons die dag te wachten zou staan, en even 
na 11 uur vertrokken we met zo'n 30 
wagens voor een rondrit van 128 km door 
het Hageland.  

Het roadbook bestond uit een 
wegbeschrijving met tussenafstanden, 
eenvoudig en duidelijk. In de voormiddag 
ging de tocht langs landelijke wegen 
richting Linden, met het Chartreuzenbos en 
het Bed van Napoleon. Via Kessel-Lo 
maakten we een ommetje langs de 
Leuvense Vaart, om rond 13u in Aarschot 
te belanden, waar we verwacht werden bij 
"Oldtimers & Classic Cars". De familie Gilis 
vergastte er ons op een hapje en drankje, 
terwijl we konden genieten van heel wat 
fraaie oldtimers.  

In Gelrode belandden we op het parcours 
van de "Sven Nys Cycling Route", die we 
een 20-tal kilometer zouden volgen. Hier 
kregen we geen wegbeschrijving maar 
moesten we de aanwijzingen van de 
(kleine) routebordjes volgen, en daarbij 
moest je hier en daar toch wel goed 
opletten. Langs mooie, soms smalle en erg 
pittige weggetjes reden we via Rillaar naar 
Schoonderbuken. Ook in Tielt en 
Houwaert, waar we een ommetje maakten 
rond het Walenbos, kregen we heel wat 
pittoreske kleine wegen voor de wielen.  
Rond 16u kwamen de meesten weer terug 
in het Craywinckelhof, waar we in het 
zonnetje konden aperitieven op de 
binnenkoer. Een uurtje later konden we 
aanschuiven voor een buffet met quiche en 
groenten, en was er tijd genoeg om nog na 
te praten. 
Een mooie dag, met een mooi 
uitgestippelde rondrit. 





Activiteit Niet JDC 

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

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

16-17-18 November 

  Bezoek uw clubstand dit weekend  

Bedankt regio Hageland voor         

de organisatie 

 

JAGUAR DAIMLER CLUB HOLLAND nodigt u uit voor de ONDERDELENDAG 
7 LIFESTYLEBEURS op Zondag 28 oktober 2018 in Druten. 

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 

Algemene Ledenvergadering 10-02-2019                                

Locatie:  Passade Brusselsesteenweg 301 B-2800 Mechelen-Zuid                                              

receptie : 11u00 - Algemene Vergadering 12u00 - Lunch 13u30                                                     

inschrijving en agenda in volgende Flashes 

http://www.jdch.nl


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 

 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 

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  

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) 

mailto:miguel.depaiva@skynet.be
mailto:koen.willems@wilko.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 XK120 SE de 1954. Voiture venant de California dans les années 1980. Jamais restauré, dans sont jus.

Carrosserie en bonne état mais avec quelque bosse à cause du transport.

Prix demandé € 35.000,00

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  



 

 

 

 

www.jaguardriversclub.be 

 

 

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  

 

 




