
Na veel positieve reacties te hebben gehoord van bezoekers van dreamcar international hebben we de 
koppen bij mekaar gestoken om –het is nog steeds ons verjaardagsjaar– onze clubstand in het weekend 
van 19 en 20 december in de expo-hallen van Kortrijk op te stellen. We krijgen er alvast veel ruimte om 
onze club en zijn werking te promoten. Zoals gewoonlijk nodigen we iedere Triumph liefhebber uit om 
een glaasje –al dan niet met prik– te komen drinken en een babbeltje te komen slaan over alles wat onze 
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Agenda 
Evenementen gekend door de redactie bij het ter perse gaan. Verlopen items 
verschijnen niet meer in de agenda. 

Vet gedrukt = ledenorganisatie of clubdeelname  

 

 18 oktober : herfstrit ism met de BSOC 

 15 november : babbelmiddag te Korsele 

 19 & 20 december : Beurs te Kortrijk 

 10 januari 2016 : nieuwjaarsborrel, locatie staat nog 
niet vast. 
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Hot Spot 

Eerstvolgende 
evenementen  

18 oktober 

Herfstrit 

ism BSOC 

 

15 november   

babbelmiddag   

Korsele 

 

19, 20 december 

Dreamcar  

International 

Kortrijk 

Echo 

hobby aanbelangt. Van de 
organisatoren kregen we alvast een 
link doorgestuurd die we op onze 
website gaan zetten waar jullie 
kortingskaarten kunnen downloaden. 

Er is ook nieuws over onze website, 
meer bepaald over de sectie 
“technische vraagbaak”.  

Dankzij Steve Weblin konden we 
opnieuw een unieke catalogus op de 
kop tikken: The Standard Triumph 
hardware catalogue. Daar kan je 
bijvoorbeeld terugvinden welke soorten 



bouten, moeren, splitpennen, spanbanden, clips 
enz Triumph gebruikte in zijn verschillende 
modellen. Heel erg belangrijk daarbij zijn de 
juiste benamingen en onderdeelnummers, vooral 
mensen die aan ‘t restaureren en/of herstellen 
zijn zullen dit kunnen waarderen. 
Niettegenstaande de websites van de 
onderdelen leveranciers zoals Moss, 
Rimmerbros –om er maar een paar  te noemen– 
heel handig zijn om de meeste onderdelen terug 
te vinden is het in sommige specifieke gevallen 
al eens wat moeilijker. Zoals op onderstaand 
voorbeeld te zien is kan je makkelijk het juiste 
onderdeelnummer terugvinden. 
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Echo 

Nieuw in de handel 

Een hitteschild mouw/kous (of hoe noem je zoiets).  

Thermoshield heat shield sleeve is een zwarte 

beschermkous bestaande uit fibreglass die met een laag 

siliconen is gecoat, ontworpen om bedrading, leidingen en 

kabels in het motorcompartiment te beschermen tegen de 

hitte van de motor en de uitlaat. De kous is bestand tegen 

stralingshitte van 1000°C, en een direct contact hitte van 

260°C. . Ze weerstaat ook aan solventen, olie, benzine en 

andere vloeistoffen die anders de bedrading of leidingen 

van de wagen kunnen aantasten. We zagen ze hier nog niet 

in de winkel liggen maar ze zijn wel te bestellen op de 

website van ratsport, waar ze per meter verkocht wordt en 

verkrijgbaar is in volgende binnendiameter:  

 6 mm : £ 16,68 

 8 mm : £ 22,80 

 10mm: £ 32,20 

 12mm: £ 43,20 

 19mm: £ 51,60 

 25mm: £ 67,20 

Makkelijk te bestellen via de site: www.ratsport.co.uk of via 
telefoon: 0208.854.4777. 


