
 

 
 
 
 
 
 

 De teller is doorgedraaid,  

 het blaadje mag omgedraaid ! 
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Beste leden, beste oldtimer-vrienden, 

 

Mogen we elk van u persoonlijk, en al uw naasten 

in uw privé- en werksfeer het allerbeste voor een 

gezond, zorgeloos, gelukkig en uitdagend 2015 

met heel veel veilige kilometers toewensen. 

 

2015 wordt voor onze club de officiële start als 

vzw en inderdaad er kwam een kleine naamsaan-

passing, de vlag moet immers de lading dekken… 

Dit jaar zullen we onze oldtimers opnieuw door 
heel wat Belgische steden loodsen …  
 

 

 

 zo 22/3/2015  ACA “Fuchs Oil” openingsrit 
 

 

 

 vr  1/5/2015   Tourke du Wallonie 

 

 

 

di 21/7/2015    Dwars door de Zwalmstreek 

 

 

zo  6/9/2015    ACA Event day : 

                   met … Cars & Coffee 

                    

                   en … 4de Pachthofrit 

                   In het spoor van de hopduvel 

 

 

za 17/10/2015  Pillampenrit 
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Op 24 januari 2015 hebben we om 20 u voor 

onze leden een nieuwjaarsdrink in ons clublokaal 

Cafe Den Bril, Waverstraat 95 te 9310 

Moorsel. Heb je je lidmaatschap 2015 nog niet 

vernieuwd ? Geen probleem, u bent evengoed van 

harte welkom !  Wel niet vergeten in te 

schrijven ! 

http://www.pachthofrit.be/nieuwjaarsreceptie.ht

ml (klik op de link) 

 

 

Een warme welkom aan de vele nieuwe leden: 

Steven Goossens, Barry De Saedeleir, Anke 

Van Kerckhove, Bart De Roock, Koen Mergan  

Maurits Van Bever, Michel De Clercq, Devid 

Schoonjans,Bert Van Vaerenbergh, Thierry 

Van Poucke en Karel Jansegers.  
 

 

 

Leuk voor een redacteur wanneer nieuwe leden 

onmiddellijk ingaan om zich even aan de groep 

voor te stellen.  In deze “in de spotlight” van 

het nieuwe jaar dus even het woord aan 3 nieuwe 

leden die in de periode september-oktober-

november aansloten bij onze club. 

 

Roland Broeckaert trad toe bij ACA omdat hij 

een oldtimerclub in de buurt zocht en uit 

sympathie, ook al kende hij niemand bij ACA,  

zoals hij het zelf stelt. Roland woont in Lede -> 

 

 

 

 ACA-leden die voor 28 februari 2015 hun lidmaat-

schap hebben vereffend nemen GRATIS deel aan onze 

openingsrit.Vooraf inschrijven blijft wel noodzakelijk ! 

http://www.pachthofrit.be/inschrijven-openingsrit-

22032015.html (klik op de link) 

 

Een kleine hint : Vergeet niet je lidmaatschap tijdig 

in te dienen of te hernieuwen.  

 

 

 

is getrouwd met Mieke en samen hebben ze één 

zoon,Mischa. Roland blijkt een echte autoliefhebber 

in hart en nieren te zijn en bezit meerdere wagens. 

Als dagelijkse wagens heeft hij een BMW 740i van 

2013, een Mercedes E Cabrio van 2014 en een Range 

Rover Sport 4,2 S/C uit 2007 ter beschikking. 

Allemaal benzine uiteraard, zegt hij.  Als oldtimer 

heeft hij een Jaguar Daimler double six 5.3 liter XJ 

serie 1 van 1973.  Deze is volledig origineel ! 

 

 

 

 

 

 

   Jaguar Daimler double six 5.3 liter XJ serie 1 van 1973  

Daarnaast bezit hij ook een Fiat Coupe Ltd 5 cylinder 

turbo, maar die is nog oldtimer in wording. 

Roland stelt dat zijn Daimler double six niet bij te 

houden is, zolang er maar voldoende tankstations 

onderweg zijn, voegt hij er licht humoristisch aan toe. 

Engelse wagens boeien hem enorm, al heeft hij, zoals 

hij het zelf zegt, toch graag ook een Duitse wagen in 

de garage staan, kwestie van er zeker van te zijn dat  

Niet vergeten in te schrijven !!! 

ACA-leden in de spotlight 

Welkom nieuwe ACA-leden 

  U vond de ACA-Facebook-pagina nog niet?  

  Ga op zoek naar A.C.A. 

nieuwjaarsdrink 24 januari 2015 Openingsrit 22 maart 2015 – gratis voor leden 
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er ’s morgens toch eentje start. Hij was op zoek 

naar een Jaguar MKII, een Daimler 250 of een 

BMW 635CSI en kwam bij toeval op de Jaguar 

Daimler double six van 1973 uit.  Die had zoveel 

meer te bieden.  Bij aankoop ergens rond 1994 

was deze wagen nog geen 25 jaar oud en dus nog 

geen oldtimer. Hij heeft zelfs eerst nog een 

tijdje met de originele Engelse nummerplaten 

rondgereden.  De invoer- en douaneformaliteiten 

heeft hij dan later in orde gebracht. Toen hij in 

1996 een Jaguar XJ Century kocht, had hij de 

jongste en oudste Jaguar XJ in zijn garage en 

dat vond hij  wel leuk. De oldtimer is wel ge-

bleven.  Roland is nu zestig en kan zich niet 

herinneren wanneer hij “de oldtimer-microbe” 

heeft opgedaan.  In principe boeien alle merken 

hem op uitzondering van één welbepaald merk 

dat ik veiligheidshalve niet neerschrijf om 

niemand tegen Roland in het harnas te jagen … 

De oldtimer-microbe ? Hij vermoedt dat het 

zoals bij alle vreselijke ziektes zal zijn, ’t zal 

wel steeds ergens aanwezig geweest zijn…  Zijn 

ultieme oldtimer-droom: een Bristol 411, Fiat 

Dino spider, Jaguar E-type serie 1 of serie 3, 

Alfa Romeo Spider en andere… Een BMW Z8 zou 

hij echt wel willen, ook al is dit nog geen 

oldtimer. Als je eentje zou vinden is de prijs 

snel boven zijn nieuwwaarde (vanaf € 125 000) 

en dus te duur ! Bedankt voor het interview 

Roland, ik denk dat jij ons nog veel over 

oldtimers zou kunnen vertellen dus tot we elkaar 

nog eens ontmoeten …  

 

 

Na de kennismaking met de klassewagen van 

Roland even een meer modale maar even goed 

populaire wagen met geschiedenis, zowel 

letterlijk als figuurlijk… wat verderop zal blijken. 

 

Marc(o) Callewaert uit Gent was op zijn 18de de 

trotse bezitter van een Ford Capri.  Marc maakt 

de bedenking dat de oldtimer-microbe misschien 

begint op een bepaalde leeftijd …     ->  ->  

 

   

Bij hem begon het alleszins een tweetal jaar terug 

met het verlangen om opnieuw een Ford Capri, zoals 

jaren geleden op zijn 18de,te bezitten. Hij had het 

idee dat wanneer hij er één kocht die dan wel moest 

kunnen binnenstaan,veilig, en niet op de straat. Na 

wat zoekwerk naar een garage in de buurt, vond hij 

er één waar 2 wagens in konden. En zijn zoektocht 

naar een Capri startte.  De passie voor de Capri was 

opnieuw tot leven gekomen.  Na een lange zoektocht 

met veel vragen en twijfels, vond hij plots op Kapaza 

zijn droomwagen die er redelijk goed uit zag maar 

toch nog wat opknapwerk vroeg ,precies wat hij 

zocht. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marc(o) en Nadine en  

 hun Ford Capri II 1600 XL  

 uit 1974 

               

 

                 

… Een wagen met geschiedenis, zoals ondergetekende    

al liet uitschijnen. Toevallig bleek dit de wagen van 

Geert Wyns te zijn geweest.  En zo kwam Marc(o) en 

de ons gekende Capri dus bij ACA terecht …  omdat 

de nodige reclame op de achterruit stond. Momenteel 

is onze verantwoordelijk van de mecaniciens  in de 

onder-houdsdienst bij Greif Gent te Wondelgem druk 

bezig met een grondige opknapbeurt van de wagen ,en 

hier beleeft hij veel plezier aan. Wat Marc(o) vooral 

boeit in de Capri is zijn uitstraling, de sportiviteit uit 

die jaren, zijn lange neus en stroomlijn. De ultieme 

oldtimer-droom van deze fiere papa van 2 zonen, 

Glenn 24 jaar en Kaïn 15 jaar, is zijn Capri zelf op te 

knappen en te onderhouden en er samen met het 

vrouwtje Nadine leuke ritten mee te beleven !  Als 

hobby’s vermeldt Marc(o) dat hij les geeft in een  

Nog een ACA-lid in de spotlight 



 

Wie aan de rubriek “ACA-lid in de spotlight” wil meewerken of voor reacties op deze 

nieuwsbrief mail gerust pr.aca.oldtimers@gmail.com  
 

 

sportclub voor zelfverdediging (ju-jutsu en iado ) 

Hij speelt ook key-board en zingt, samen met de 

jongste zoon op drum.  Marco richtte ook een 

woordje van dank aan de mensen die de club 

willen realiseren. Vanuit mijn functie als 

voorzitter van een vzw van volkstuinen in het 

Gentse, weet ik, stelt Marc(o), precies hoeveel 

vrije tijd je hier in stopt ! De rest van mijn vrije 

tijd klus ik graag aan de oldtimer, natuurlijk … 

Bedankt voor dit boeiende interview, en tot 

binnenkort Marc en Nadine. 

 

 

In deze nieuwjaarsperiode waarin u een 

gezellige tijd kan doorbrengen met dierbaren 

en de kans hebt lekker te ontspannen in uw 

comfortabele zetel, bezorgen we u met plezier 

hopelijk nog wat extra leesgenot met deze 

supplementaire derde spotlight … 
De in Moorsel met Caroline Pieters samen-

wonende Christophe Vandenberghe en papa van 

de 14-jarige Silke blijkt naast electricien bij  

electriciteit Vandenheede ook een echte 

doehetzelver te zijn.  Christophe is naast de 

trotse bezitter van een Porsche 944 ook 

eigenaar van een Volvo Amazon 2deurs uit 1965 

en een Amazon 4deurs uit 1966.  De  Volvo 

amazon van 1966 heeft hij gedeeltelijk geres-

taureerd en zijn Volvo amazon van 1965 gaat hij 

volledig restaureren tot het laatste vijsje, zoals 

hij zelf zegt.  Deze staat momenteel volledig 

gestript om te stralen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Zijn Porsche moet juist nog gespoten worden…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe  vindt vooral de neus van de Amazon het 

mooist en je kan hem, volgens hem ook nog makkelijk 

als dagelijks voertuig  gebruiken, want hij rijdt nog 

soepel. De porsche heeft hij gekocht voor het 

sportieve rijgedrag en de goede wegligging. Andere 

merken die hem boeien zijn de Amerikaanse Ford, de 

Corvette, de Dodge,… Zijn ultieme oldtimer-droom: 

een Porsche 911, Ford pick-up, F100 van de jaren 50 

à 60, een Dodge Challenger.  Christophe reed vroeger 

autorodeo, maar omdat hij daar te veel tijd en werk 

instak, stopte hij. Hij wou toch een auto-

gerelateerde hobby en na een paar gesprekken met 

oldtimerliefhebbers, besloot hij om zich daar aan te 

wagen. Dat viel zo goed mee dat hij het nog steeds 

doet.  Christophe trad toe tot ACA omdat hij de 

meeste ritten meereed en omdat hij het leuker zou 

vinden om in groep naar andere evenementen te gaan. 

Over ACA meldt hij dat alles altijd goed geor-

ganiseerd is,dat we goed bezig zijn en dat we zo 

verder moeten doen, proficiat, zegt hij nog… 

Op de vraag naar andere hobby’s antwoordt hij: 

pinten drinken als ik niet moet werken.  Wel bedankt, 

Christophe en we hopen dat je op 24 januari 2015 

niet moet werken en je samen met heel wat andere 

leden een pint kan komen drinken op een leuk seizoen 

2015...    …tot dan allemaal ? Inschrijven hé !  

Indien u geen nieuwsbrieven van All Classics Aalst meer wenst te ontvangen, mail naar pr.aca.oldtimers@gmail.com 
 

Een derde ACA-lid in de spotlight 
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