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Hallo oldimerliefhebbers, 

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar is het 

mij gegeven het seizoen te sluiten. Dit natuurlijk 

niet zomaar:  Het bestuur heeft mij  benaderd 

met de vraag of ik een bestuursfunctie  wou 

opnemen. Wat ik heb aanvaard. Dus stel ik mij 

hier even voor: Mijn naam is Dennis Weezeman 

en ik ben 29 jaar. Met deze leeftijd ben ik de 

jongste van het bestuur. Nu hoor ik u denken, 

wat kom jij als jonge snotter doen? Wel, ik ben 

rap van tong en heb in een vorig leven al een 

vergelijkbare functie gehad. Ik ben al 6.5 jaar 

samen met mijn vriendin Evi en samen hebben we 

een prachtige zoon Milan die jullie tijdens de   

 

ritten wel al zullen gezien en vooral gehoord hebben. 

We rijden met een Honda Civic Sedan ED2 uit 1988 die 

al 8 jaar in mijn bezit is. Ook hebben we nog een Honda, 

een hatchback AH uit 1986. Deze is nog in opmaak en 

we hopen deze voor de zomer af te hebben.  Gelukkig 

deelt mijn vriendin deze passie met mij of ik kon in mijn 

Honda’s blijven slapen. Genoeg gezeverd over mij. Een 

nieuwe voorzitter, wat betekent dit voor jullie ? Wel, 

bitter weinig ! Ik ben, net zoals de rest van het bestuur 

een aanspreekpunt voor jullie suggesties en opmerking-

en over de club en/of leden. Ook ben ik mee het gezicht 

van de club, dusdanig probeer ik zoveel mo- gelijk alle 

ritten die jullie samen doen te volgen.  Ik steun ook 

volledig de visie van het bestaande bestuur.  Het eerste 

jaar is voor de overgebleven bestuursleden een 

moeilijke tijd geweest maar ze zijn er met glans 

doorgekomen, daarom is het opnemen van de voorzit-

tersfunctie een peulschil, zeker met zulke geweldige 

mensen achter mij ! Anders was ik zo zot niet geweest 

 We zijn en  blijven een plezante, relaxte club die 

probeert overal waar ze komt plezier te maken. Dat zal 

in 2015 vooral centraal staan: HAVING FUN !  Ook gaan 

we proberen zoveel mogelijk samen te komen om dan in 

colonne naar externe ritten te vertrekken.  Dat ze 

denken, die plezante en zotte bende is daar ook !   

Verder rest mij enkel nog te zeggen: stop jullie 

oldtimers goed in voor de winterslaap en hopelijk tot 

noste joar !  

Warme wintergroeten,  

Jullie nieuwe voorzitter, 

 

Dennis 

                                              Evi       Milan       Dennis 
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Met dit druilerige herfstweer denken sommigen 

misschien reeds met weemoed terug aan de 

zomermaanden. Voor ACA was de zomer, meer 

bepaald de maand augustus het moment van haar 

koninginnerit, onze Pachthofrit. Een woelige 

periode met heel wat werk en de bijhorende 

stress.  ’t Was zeker niet alleen de rit maar 

daar kwam deze keer ook nog het eetfestijn bij. 

Kaartenverkoop, opvolging daarvan, contacten 

met de traiteur,bestellingen, … en allerlei 

voorbereidende werkzaamheden, om dan nog te 

zwijgen van het vele werk de week vooraf, op de 

dag zelf en ... de dag nadien. Het aantal hel- 

pende handen was beperkt, gelukkig waren er 

toch die enkele reddende engelen … En omdat 

beelden meer zeggen dan woorden …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachthofrit … terugblik … 

… een blik achter de schermen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ondanks het grote succes gaan we het eetfestijn 

niet hernemen en keren  we terug naar de essentie, 

de rondrit zelf.  En of ook de Pachthofrit opnieuw 

een groot succes was: ruim 140 wagens namen de 

start van wat opnieuw een prachtige rondrit zou 

blijken.  Ook dankzij de weergoden die ACA, op- 

nieuw goedgezind waren mochten we van een ge-

slaagde derde editie spreken.  Het vele beeld-

materiaal is zoals steeds terug te vinden op de 

site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 oktober 2014 De laatste rondrit van ons seizoen. 

Lag de minieme opkomst aan het feit dat heel wat 

oldtimerliefhebbers niet zo zeer in film geïnteres- 

seerd waren of had de voorspelling van regen tegen 

de namiddag of avond de deelnemers tegenge-

houden … de afwezigen hadden wat betreft de 

rondrit groot ongelijk.  Deze prachtige rondrit 

langs erg landelijke wegen heeft zijn gelijke nog 

niet gevonden.  En ook al konden sommigen op de 

eerste tussenstop pas hun drank bestellen nadat 

ze een zitplaats hadden gevonden, het drukte de 

sfeer geenszins.  Toen het quasi gelijk met de 

aanvang van de film toch begon te regenen, bleef 

het sfeervol.  De beenhesp en het pintje hadden 

gesmaakt en de aangename babbels hadden het 

gemaakt tot een geslaagde dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de oldtimer net als in the old days een drive- 

in-movie beleven is een onvergetelijke gebeurtenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drive to the Movieworld 
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In onze vorige editie kwamen we de 

Amerikaanse dame Germaine, de Chevrolet 

Caprice Estate Wagon van  Michael Troffaes 

en de Volkswagen T3 Doka van onze vriend en 

bestuurslid Kris Van Goethem tegen.  In ons 

juli-augustus nummer kwamen de Toyota-rijder 

Patrick Rondou en de Renault-, Peugeot- en 

Alfa Romeo-rijder Willy Stevens aan bod. Voor 

deze spotlight opnieuw een  Toyota-lover, Erik 

Coppe(n)s.  Opnieuw een Toyota- lover ? zullen 

sommigen misschien terecht opmerken. 

Blijkbaar een populair merk … 

Den Erik en zijn Anneken bleven de voorbije 

jaren niet onopgemerkt in het oldtimermilieu; 

bijna ieder weekend zijn ze op pad, hetzij met 

hun grijze, zoals hun TOYOTA CELICA TA60 

uit 1982 door velen en hunzelf gemeenzaam 

wordt genoemd, hetzij met hun oranjen  

Corolla’ken KE2. Onze Oordegemse (deel-

gemeente van Lede) heftruckchauffeur werkt 

bij Honda Belgium en heeft samen met zijn 

Anneken een flinke zoon van 17, de Kenny. 

Op de vraag naar zijn dagelijks voertuig; een 

Toyota Avensis uit 2001, wat had je gedacht, 

een Toyota-liefhebber zeker ?, zegt Erik zelf. 

Om te vernemen hoe alles verliep laten we Erik 

zelf aan het woord: In 1994 hebben we een 

ta60 aangekocht als dagelijks voertuig.  

Hiermee hebben we verscheidene bekers 

binnengehaald op Toyota-meetings.  

 

 

 

 

 

 

 

De TOYOTA CELICA TA60 uit 1994   

 

Eind 2000 werd deze vervangen door een kleinere 

broer, de Corolla AE92 GTI.  De Celica werd aan 

de kant gezet met de bedoeling hem te restaure-

ren en er als oldtimer mee te bollen.  In 2011 werd 

de Celica uit zijn stal getrokken.  Hij was er erg 

aan toe, maar alles kan, op het internet beginnen 

zoeken, eentje voor onderdelen gevonden in de 

Limburg.  Het mailverkeer ging heeel moeizaam. Ik 

was vooral op zoek naar een degelijke achterklep. 

Ik ben dan maar met een camionnette en remorque 

zelf gaan kijken naar de Celica.  Er stond 7cm 

water in en hij was volgestampt met slechte 

onderdelen.  Alles voor € 170 ! Meepakken dus ! 

Deze was 6 maand ouder en de kas zelf was toch 

wel beter, dus werd al snel beslist om deze te 

restaureren ( de achterklep zelf was het eerste 

die ’t ijzer op ging)  De restauratie zelf heeft 6 à 

7 maanden geduurd en onlangs heb ik deze nog 

redelijk gestript om een 4AGE motor ( 1600 16V) 

met volledige kabelboom te monteren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Een duidelijk beeld op voor en na … 

 

ACA-leden in de spotlight 



 

Rond Nieuwjaar begon het terug te kriebelen 

voor een restauratie.  Slechts 2 straten 

verder stond een nogal zwaar verwaarloosd  

Corolla’ken KE2, die me lang niet interesseerde 

omdat het een automatic was, te koop.  Maar 

omdat er geen andere te voorschijn kwamen, 

zijn we dan toch eens gaan kijken en alsook 

aangekocht.  Deze was zwaar beschadigd door 

de hagelbui te Wetteren en ook was er  roest-

vorming en slechte herstellingen uitgevoerd na 

een ongeval.  Het interieur en de motor 

daarentegen waren in nog degelijke staat ,                                                                                                                                                       

Dit project heeft  8 weken geduurd.  

Weliswaar dag en nacht en met de hulp van 

vrouw en zoon.  Bij deze heb ik onlangs, met 

heel veel  passen en meten en aanpassingen, 

een handgeschakelde 2TB motor, een 1600cc, 

in geplaatst. 

 

 

 

 

 

     

 Het oranje Corolla’ken KE2 

Dat den Erik van wanten weet, blijkt uit zijn 

verhalen en de foto’s …en de resultaten liegen 

er niet om. Ze mogen terecht fier zijn op 

hunnen grijzen en hunnen oranjen … 

                  

We hielden er als redactie aan ook onderstaande 

foto te plaatsen uit dankbaarheid naar Anne en 

zoon Kenny toe want zoals sommigen misschien niet 

weten, zijn zij diegenen die op alle evenementen 

waar ze heengaan aan het flyeren gaan voor ACA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het diepste van ons hart:  

            BEDANKT Anne & Kenny 

Wanneer we bij Erik polsen naar de ervaring met 

zijn voertuig weet hij te vertellen dat hij nog 

steeds goed presteert en betrouwbaar is.  Een 

ouder voertuig heeft karakter, hetgeen een 

nieuwere auto ontbreekt, zegt Erik.  Ook de 

nostalgie die hij opwekt bij de mensen is gewoon 

zalig toch ?  Een Celica TA 28, gelijk Patjen zijne 

witten (Patrick Rondou), het mustangmodel onder 

de Celica’s vind ik de MAX, stelt Erik, de stroom- 

lijn, lekker breed, lang, laag, … momenteel  is  deze 

zeldzaam en dus duur in aankoop.  Mijn interesse 

ligt volledig bij Toyota, maar dat wil niet zeggen 

dat ik geen andere merken  mooi kan vinden.  Zijn 

ultieme oldtimerdroom is gewoon ‘t garageken 

opentrekken, zegt hij.  De oldtimer-microbe heeft 

hij eigenlijk door toedoen van David Sonck die hen 

overhaalde om bij de oldtimerclub VOC lid te 

worden.  Wat naderhand geen goede keuze bleek 

te zijn omdat we daar niet echt tussen pasten met 

onze wagen van ’82, maar door deze zijn we toch 

vertrouwd geraakt met de oldtimerritten  en op  



deze ritten aan de praat geraakt met 

verscheidene  personen waaronder Mario en 

Petra met  ’t bolleken. Erik trad toe tot ACA 

omdat het volgens hem om een jongere doelgroep 

gaat; bij deze club is elke oldtimer welkom, in 

perfecte staat of in staat van ontbinding,  

Iedereen  is gelijk, heel belangrijk als old-

timerliefhebber toch, iedereen naar zijn eigen 

kunnen en zijn.   De mensen die ik via ACA 

leerde kennen zijn er teveel om op te noemen, 

stelt hij.  ACA is goed bezig , ACA is toe-

gankelijk voor iedereen.  Wanneer we 

informeren naar zijn hobby’s krijgen we een 

typisch Coppens’ antwoord, droogweg 

humoristisch, duiken, golf, tennis, paardrijden, 

parachutespringen, boogschieten, postzegels 

verzamelen, poolstokspringen, speerwerpen, 

biljarten, tafeltennis, zwemmen, darts, quizen 

en bingo zouden geen hobby’s van mij kunnen 

zijn omdat mijn interesse volledig gaat naar 

auto’s, oldtimers, waarvan ik reeds een 

verzameling  heb in miniaturen, waarvan zelfs 

een deel eigen creatie zijn. Hartelijk dank voor 

het interview, Erik, fijn dat we je via deze weg 

wat beter mochten leren kennen.  Hierbij 

sluiten we even het luik Toyota… De echte 

Toyota-liefhebbers kunnen misschien de 

Toyota’s in Raamsdonkveer bij de Nederlandse 

Toyota-distributeur Louwman en Parqui gaan 

bewonderen ? Toyota Nederland heeft alle 

Toyota modellen en kleuren in het experience 

centre opgesteld staan.  Op de plaats waar 

vroeger het Louwman-museum gevestigd was, 

zouden nu een 80-tal Toyota’s staan …??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tankstation van Dudok in Raamsdonkveer 

 

 

 

Voor ons tweede lid in de spotlight, werpen we 

even het licht op de kleine Britse mini en eigenaar 

Geert De Plecker, metaalbewerker en alleen-

staande vader van Laurens (21) en Larissa (19) uit 

de Lebbeekse deelgemeente Denderbelle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de vraag wanneer de oldtimer- microbe 

kriebelde vertelde Geert ons dat zijn zoon in 2006 

een auto nodig had voor zijn eindwerk. Geert heeft 

er één gezocht en gevonden, zijn mini mk2 uit 

1979.  Als dagelijks voertuig rijdt hij met een Opel 

Astra. Geert heeft ondertussen een jaar met de 

mini gereden; het is lekker klein maar heel fijn, 

wat hard om te rijden maar dat went, vertrouwt 

hij ons toe.  Wat hem zeker ook boeit is de Golf 1 

en dan nog het liefst de GTI.  Geert is toege- 

treden tot ACA omdat de club uit de buurt is, ik 

had eens meegereden (kennismakingsrit) en dat 

vond ik een leuke rit en … leuke leden. 

 

Hartelijk dank, Geert, voor dit korte maar leuke 

intervieuw ! 

 

 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 vr  1/5/2015   Tourke du Wallonie 
  

 

 zo  5/7/2015   3de Windekes Classic Tour 

 

 

 

 

 

 

 

di 21/7/2015   Dwars door de Zwalmstreek 

 

 

zo  6/9/2015   Pachthofrit 

                    

                  In het spoor van de hopduvel 

 

 

za 17/10/2015 Pillampenrit 
 

 

Nieuwe aanvragen lidmaatschap kunnen gebeuren  

via het formulier of via onze website.   

Nieuwe ACA-lidmaatschappen gaan in vanaf de 

inschrijving tot 31/12/2015.  Voor €35 ben je lid 

van ACA en automatisch ook van de Belgische 

federatie Oude Voetuigen  (BFOV).  

Nieuwe leden en lidmaatschappen verlengd voor 

28/2/2015 nemen gratis deel aan de Openingsrit !  

ACA-leden krijgen korting op alle ACA ritten ! 

Niet-leden betalen meer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een warme welkom aan onze nieuwe leden: 

Roland Broeckaert, Rudy De Maarsschalck,  

Christophe Vandenberghe, Jens De Kock, Marc 

Callewaert en Dieter Van Laeken. 

 

Helpende handen 

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

  - Misschien had u het al gemerkt, misschien ook 

    niet… We hebben sinds een tijdje een heus 

    forum op onze website !  U vindt het onder de       

    rubriek agenda.  Hier kan je alles neerpennen 

    over het oldtimergebeuren. 

    Klustip 

  Daar waar ruimte is, ontstaat roest. Het is daarom    

  verstandig uw benzinetank zo goed mogelijk te vul- 

  len, voordat u de wagen in de winterstalling par-             

  keert. Een volle tank betekent immers weinig  

  zuurstof.  Laat wel ruimte over om een anticonden- 

  satiemiddel aan de benzine toe te voegen. Zo voor-   

  voorkomt u op de best mogelijke manier conden-     

  satie en roest in de benzinetank.  Dek vervolgens   

  de uitlaat en de inlaat af, door bijvoorbeeld een  

  doek erin te stoppen, zodat deze helemaal  

  luchtdicht is gemaakt.     Ook een klustip ? Zend  

 hem ons of plaats hem op het forum … 

 

        Noteer alvast in je agenda: 

           nieuwjaarsdrink – 24/01/2015 

 

 

 

Welkom nieuwe ACA-leden 

 

 

 Nieuw lidmaatschap – verlenging lidmaatschap 

 Nieuw lidmaatschap – verlenging lidmaatschap 

Info -weetjes 

  
! ! ! seizoen 2015 ! ! ! 

 

  
! ! ! seizoen 2015 ! ! ! 
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