
Naarmate het rittenseizoen op zijn 
einde loopt, gaan het bestuur en het 
redactieteam enkele versnellingen 
hoger. Pas is een succesvolle babbel-
namiddag voorbij of de beurs in 
Kortrijk staat voor de deur, gevolgd 
door de nieuwjaarsborrel en er 
worden inmiddels reeds afspraken 
gemaakt voor het komende clubdiner. 
Het jaarlijks magazine valt eerstdaags 
in de brievenbus… U zal begrijpen dat 
het er soms hectisch aan toegaat. 
Maar, een club met trouwe en actieve 
leden verdient dan ook niet minder 
dan een groepje gedreven mensen 
die het kader inkleuren waarin jullie 
wagens ten volle tot hun recht komen 
en vooral waarin de leden een 
gezellige vriendengroep kunnen 
vormen./ Bij deze wensen we al onze 
leden en hun familie prettige 
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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 

 19&20 dec : Dreamcar international Kortrijk. 

 10 januari 2016 : Nieuwjaarsborrel. 

 20 maart : Clubdiner. 

 15 mei: manneken pis rit dr Stien Cocquyt.. 

 10t/m13 juli: Ardennen 4-daagse dr Yvan Roggeman. 

 4 sept : Memorial Ward door Mia Mertens Geysels. 

 2 okt : Meetjeslandrit door Stien Cocquyt.  
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Maatschappelijke zetel : Jozef II-straat,105  9000 Gent               Contactadres:  yvro57@gmail.com 

Hot Spot 

Eerstvolgende 
evenementen  

 

19, 20 december 

Dreamcar  

International 

Kortrijk  

 

10 januari  

Nieuwjaars-
borrel 

 

20 maart 

Clubdiner  

Echo 

eindejaarsfeesten en een 
voorspoedig 2016. Een gemotiveerd 
team zet zijn rittensprokkeltocht 
verder./ Dit jaar wil de club zich 
extra profileren op de beurs van 
Kortrijk met een stand waar 
niemand zal kunnen naast kijken, 
hopelijk mogen we een groot aantal 
leden verwelkomen./ Een eerste 
evenement in het nieuwe jaar is de 
gewaardeerde nieuwjaarsborrel en 
daar we er toch een beetje meer 
cachet willen aan toevoegen vonden 
we er een gepaste locactie voor, nl 
het oude stadshuis van Kaprijke 
(foto). We zijn er van overtuigd dat 
ook jullie het een aangenaam kader 
zullen vinden./ Het is geen geheim 
dat Eric Lindeman ook actieve 
interesses heeft in die andere (mini) 
auto -wereld. Hij maakt de leden 
dan ook attent op een 
miniatuurbeurs in Beveren op 24 
januari 2016.                              



Ongetwijfeld merkten jullie in de agenda een meerdaagse Ardennenrit. We geven alvast mee dat dit een, 
exclusief voor onze club, tot in de puntjes verzorgde organisatie is. Helaas enkel voor 16 teams. 
Aangezien dit verloopt onder de vleugels van Yvan moet je dus niet te lang aarzelen om hem te 
contacteren (er zijn er reeds ingescheven)./ Het ziet er naar uit dat de bekerwinnaar 2015 pas bekend zal 
zijn na de quiz-uitslag. De 5 eerste resultaten liggen verbazend dicht bij elkaar! Alles kan nog. Besef 
goed dat ELKE inzending met minstens 2 (al dan niet goede) antwoorden recht geeft op 120 punten. 
Mogelijks kunnen we verbaasd worden door iemand die uit de “obscure” achtergrond komt opduiken. 
Aangezien de uiterste sluitingsdatum van de quiz 22 januari is, zal de bekerpuntenlijst èn de lijst met 
gevraagde quiz-antwoorden pas verschijnen in de nieuwsbrief volgend op die datum.  
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In 2013 hadden we met een paar leden hetzelfde 
idee om eens in te schrijven voor een meerdaagse 
uitstap georganiseerd door iemand buiten de club. 
En kijk: dat blijkt een heel goede keuze te zijn 
geweest! Vooreerst valt het voorbereidend werk 
mee, enkel de periode moet je plannen, inschrijven 
en de kous is af. Geen (dure) verkenningsritten, 
stress over omleidingen, boekingen in hotels, waar 
te gaan lunchen enz, alles netjes geregeld.  

Uit een kleine optelsom blijkt ook snel of je een 
budgetvriendelijk aanbod beet hebt en het is ook 
een beetje uitkijken of je wel in een mooie streek 

Wie gaat er mee naar Luxemburg? 

 bankrekening IBAN BE07001099986666 BIC: GEBABEBB                 Redactieadres : fr.deman@proximus.be 

Echo 

zit die niet zo héél erg ver is, we rijden uiteindelijk 
met een olditmer.  

In feite moesten we enkel de kwaliteit van het hele 
gebeuren afwachten, maar daar werd ruimschoots 
aan onze verwachtingen voldaan.                       
Ondertussen zijn we een paar jaar verder en nog 
steeds worden de ritjes over de bochtige en 
heuvelachtige wegen in Luxemburg georganiseerd 
door dezelfde man. Tijd om eens een “tour des 
ardennes” voor de TECB te organiseren vind ik, dus 
bij deze.  

 

Een blik op de kalender leert meteen 
dat de periode van zondag tot 
woensdag loopt. Het hotel is 
exclusief voor onze club 
gereserveerd –zie de flyer hiernaast- 
tot en met half maart, indien niet 
volgeboekt kunnen andere 
deelnemers ons mogelijks komen 
vervoegen. 

Om de inschrijvingen in goede banen 
te leiden kunnen onze leden vóór-
inschrijven door het voorschot van 
€100 te betalen op de rekening van 
de club: 

IBAN BE07 001099986666 

BIC: GEBABEBB met de vermelding 
van uw lidnummer en  “tour des 
ardennes 2016”.Wie eerst overschrijft 
komt ook eerst, want mochten er 
meer aanvragen zijn dan kamers zal 
de datum van overschrijving bepalen 
wie meegaat.  

Een 4-tal weken voor vertrek zal 
gevraagd worden het saldo over te 
schrijven.  

Het tempo, de sfeer en de nadruk 
van de tour sluiten heel erg aan bij 
wat we gewend zijn in de club. We 

proberen zo veel mogelijk te genieten van de omgeving, onze wagens en mekaars gezelschap, het is 
géén race. Alles kan en niets moet. Wie er voor kiest om een dagje in het hotel te blijven –maar dat zou 
zonde zijn– kan dat perfect.         Op youtube kunnen jullie alvast een filmpje zien (tussen nog een aantal 
andere) van de tour die wij in 2013 hebben meegereden . Volg de link om al wat goesting te krijgen: 
https://www.youtube.com/watch?v=tLQfr35JpD0 


