
Ja, u merkt het zelf, de agenda is 
aan het krimpen, het seizoen draait 
nu echt op volle toeren! Er zit echter 
nog een pak veelbelovends aan te 
komen, onder meer de 
verjaardagsrit, met het beloofde 
geschenk voor elk lid en er wordt 
gefluisterd dat er zelfs nog groei in 
de agenda zit, want tijdens de 
voorbereiding van de manneken pis-
rit ontdekte Stien een mooie locatie 
voor een clubactiviteit op het einde 
van het seizoen. Momenteel ruikt het 
naar zomer en vakantie. En bij 
zomer hoort gewoon op tijd en stond 
een goede BBQ. Om niets aan het 
toeval over te laten komt een 
gerenomeerd traiteur die van jullie 
verzorgen!  

Er zijn al heel wat inschrijvingen 
voor de BBQ maar er is ook nog 
veel plaats vrij en daar willen we 
jullie toch nog even voor porren! 

Kom mee profiteren van een 
mooie rit vanuit de heuvels van 
de Vlaamse ardennen naar het 
landelijke Watervliet waar we op 
een uitgelezen locatie een waar 
feest hebben georganiseerd!  

Het is een uitgelezen moment om 
een babbeltje te slaan bij een frisse 
pint, verhalen en foto’s te delen bij 
een lekkere maaltijd, en er is zelfs 
voor muziek gezorgd!  

Check de uitnodiging die ook op 
de website staat en schrijf jullie 
in, want hoe meer Triumphers, 
hoe mooier feest! 
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Clubnieuws 

Agenda 

Evenementen gekend door de redactie bij het ter perse gaan. Verlopen items 
verschijnen niet meer in de agenda. 

Vet gedrukt = ledenorganisatie of clubdeelname  

 

 21 juni : Verjaardagsrit &BBQ door het bestuur 

 14, 15 en 16 aug :Chateau Bleu door Greet & Lucien  

 20 sept : Blauwbuikrit door Jean-Paul Broekaert  

 4 oktober : Meetjeslandrit (WWW) door Stien 
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TRIUMPH  

Maatschappelijke zetel : Jozef II-straat,105  9000 Gent               Contactadres:  yvro57@gmail.com 

Hot Spot 

 

Eerstvolgende 
evenementen  

 

 

21 juni 

Verjaardagsrit 

 

 

14,15 en 16 aug 

Chateau Bleu 

Echo 



Surrey Top T-shirts. 

Nieuw in de “TT-store” zijn deze T-shirts met de afbeeldingen 
op van de TR’s surrey top. Ze zijn verkrijgbaar in rood of licht 
blauw en zijn er in de maten small tot XXL en zijn gloednieuw 
in de lijn van motor-thema kledij die ook al de T-shirts 
aanboden met de T120 Triumph Bonneville. Lezers van het 
Engelse Triumph  World kunnen zelfs een korting van 20% 
bekomen door de kortingscode TW0415 in te vullen op de 
website www.thettstore.co.uk , misschien werkt de 
kortingscode ook wel als je ze overtypt vanuit Triumph Echo? 

 

Composiet TR2-8 & Spitfire koppakkingen. 

Bij sc parts (in GB) zijn ze steeds op zoek naar nieuwe en 
betere producten of onderdelen om  onze Triumphs in 
topconditie te houden. Zo bieden ze nu nieuwe 
koppakkingen aan in topkwaliteit  voor alle TRs van TR2 tot 
TR8 en ook voor Spitfires MK3/IV. De koppakkingen zijn 
gemaakt in Duitsland en hebben een verbeterde afdichting 
technologie , een “sandwich constructie” die zich rond elke 
oneffenheid vormt, en een betere weerstand biedt tegen 
hoge temperaturen en compressie, én over een niet-
klevende siliconen coating beschikt. Ze zijn te vinden op 
www.scparts.co.uk. 
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Nieuw op de markt. 

TR IUMPH  

Triumph zijn de meeste filmpjes gemaakt door Frank 
Callaby (belletje?). Maar er is meer, al moet u wel 
alert zijn. Na het ter ziele gaan van “Top Gear” was 
het uitkijken naar een surrogaat. Dat hebben we 
gevonden. De meesten onder ons zullen wel digitale 
TV in huis hebben, en ook de mogelijkheid van een 
extra kanalenpakket. Discovery science en 
Discovery world konden ons wel bekoren, wat 
betreft autobelevenis. We hebben mateloos genoten 
van de afgelopen reeks “Mistery cars” die handelde 
over concept cars die nooit productie zagen. Een 
andere ,nu nog lopende reeks, “GT racers”, volgt 
raceteams op diverse omlopen (Spa, 
Monza ,Nurburgring enz) met wagens van vóór 
1966. Echt een spannende aanrader voor 
“petrolheads”. Gelukkig (of juist niet) worden deze 
uitzendingen herhaald.  

In het vroegere “Triumph World” werd ooit een 
poging gedaan om leden het internet op te 
sturen via het artikel “Surf ‘ns up” van voormalig 
hoofdredacteur Bessel Sybesma. Ondanks de 
goede bedoelingen en het vele werk, was het 
succes ervan, op zijn zachts gezegd, eerder 
matig. We zijn inmiddels enkele jaren verder en 
we kunnen er van uitgaan dat iedereen 
ondertussen aardig zijn weg weet te vinden op 
het internet. Op “you tube” kan je talloze films 
bekijken van races en rally’s. Onze interesse 
gaat natuurlijk naar Triumph. Als je de naam 
van de rally en het jaartal ingeeft, dan ben je 
gegarandeerd een paar uur zoet… Aangaande 

Leuk om te zien 
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Echo 

Het contact-venster op onze website leverde ons een wanhopig zoekende Matthew Mason op die een 

linksgestuurde Spitfire MKIV bezit. De wagen is in Seneffe in België gebouwd maar de papieren zijn daarvan 

verloren gegaan.  Daarom is hij op zoek naar iemand die een linksgestuurde MKIV in afbraak staan heeft en die 

evt wil verkopen, of alvast onderdelen en/of de papieren daarvan. Matthew (die engelstalig is) kan u 

contacteren via email: info@matthewmason.eu   

Gezocht. 
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