
Dit is reeds de 40ste digitale nieuws-
brief en vermoedelijk de laatste van 
2016, we vonden het dus gepast om 
bij deze gelegenheid de layout eens op 
te frissen. Hier is hij dan, in een nieuw 
kleedje. Aan de inhoud zal niets veran-
deren en de items zijn terug te vinden 
op min of meer dezelfde plaats. /  

Wie al eens rondsurft op onze eigen 
website heeft mogelijks gezien dat er 
een link bijgekomen is van de TSSC. 
Die laatse afkorting staat voor Triumph 
Sports Six Club die één van de gro-
tere  Triumph clubs is, niet alleen in 
Engeland maar ze hebben in meer dan 
20 landen een afdeling. We hebben 
besloten om wat nauwer met hen te 
gaan samenwerken, wat dat gaat in-

houden weten we nog niet precies maar 
we zijn begonnen met een link op onze 
respectievelijke sites uit te wisselen, een 
begin!  / Oldtimer-dreamcar, de beurs in 
Kortrijk staat voor de deur, waar we jullie 
graag verwelkomen en uitnodigen op  
een fris drankje, mét of zonder prik. / 
Ondertussen zal iedereen ongetwijfeld 
het verse magazine reeds doorsnuffeld 
hebben, zoniet… het is onderweg.  

In volgende brief zullen we de TT-
puntenlijst en de antwoorden van de 
quizvragen afdrukken en pas dan zullen 
de laureaten van 2016 bekend zijn./ Het 
bestuur en redactieteam wenst aan alle 
leden en hun familie een jaareinde toe in 
een sfeer die de mooie dagen van 2016 
accentueert en een hoopvol vooruitzicht 
biedt op wat nog komen gaat. / “  
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ECHO 

Agenda 

Evenementen gekend door de redactie bij het ter perse gaan. 
Verlopen items verschijnen niet meer in de agenda. Vet gedrukt 
= ledenorganisatie of clubdeelname.   

(TT)= Triumph Trophy-rit !  

 17 en 18 december : Dreamcar International                           
Kortrijk  (zie advertentie hiernaast) 

Volg deze link om uw kortingskaart af te drukken: 

http://www.oldtimerdreamcar.com/site/
dreamcar-international-koop_ticket.asp 

  15 Januari : Nieuwjaarsborrel te Kaprijke 

  12  Maart : Clubdiner te Lembeke. 

 

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

Komende evenementen 

 

17 & 18 december 

Dreamcar International 

Kortrijk 

 

15 januari 

Nieuwjaarsborrel 

 

12 maart 

Clubdiner 

 

http://www.oldtimerdreamcar.com/site/dreamcar-international-koop_ticket.asp
http://www.oldtimerdreamcar.com/site/dreamcar-international-koop_ticket.asp


In wezen is het reglement slechts in enkele details ver-
schillend van het vorige. Na twee jaar testen van diver-
se mogelijkheden, kwamen we tot volgend resultaat.  

 De winnaar van de trofee is een lid dat  geduren-
de het seizoen het hoogste puntenaantal bereik-
te, waarbij de magazinequiz is inbegrepen.  

 De ritorganisator bepaalt zijn eigen ritreglement, 
wat bepalend is voor de puntenverdeling. 

 Een deelnemer moet effectief deelnemen aan de 
rit wil hij punten kunnen verdienen, maw hij kan 
zich niet laten vervangen. 

 De trofee blijft eigendom van de club, en wordt 
elk jaar overgedragen aan de volgende winnaar. 
Hij wordt dus niet meer uw eigendom na drie 
overwinningen, zoals vroeger.  

 Het daaraan gekoppeld kunstwerk is wél een blij-
vend aandenken voor de laureaat.  

 De quizwinnaar heeft recht op een jaar gratis lid-
maatschap.  

 Beide prijzen kunnen dus door één en dezelfde 
persoon gewonnen worden in hetzefde jaar.  

 Er is geen deelnamebeperking voor de winnaar  
van één of beide prijzen in het volgend seizoen.  

 De quizpunten worden toegekend volgens het 
puntensysteem van de ritten, met dit verschil, dat 
een inzending minstens drie, al dan niet correcte, 
antwoorden moet bevatten voor een geldige deel-
name.  

Reglement TRIUMPH TROPHY  

Frederic Reydellet’s werk in de aanbieding! 

TRIUMPH verliest een icoon 
Bij deze melden we jullie het overlijden van John Gretener. Hij stief op 90 jarige leeftijd in alle discretie, enkele we-
ken geleden, in Zwitserland. Geboren in London, maar in Zwitserland wonend, bleef hij een Brit in hart en nieren, 
ook al had hij beide nationaliteiten. Vanaf 1960 vormde hij samen met Jean Jacques Thuner team voor Triumph 
gedurende vele jaren. Beschrijving van hun prestaties kunnen jullie terugvinden in ons magazine van 2014, pagi-
na’s 12, 13 en 14.  
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Bankrekening : IBAN BE07001099986666        Redactieadres : fr.deman@proximus.be 

Voor wie nog niet weet wat hij precies onder de kerstboom wil, hebben we een tip die kan tellen: We nodigen jullie 
uit om de werken van Frederic Reydellet te ontdekken, hij is een gepassioneerde Triumph liefhebber die spannende 
boeken heeft geschreven: de saga van de triumph TR2 en TR3, een must voor iedereen die een TR2 of 3 roadster 
of een Triumph tout court bezit!  Zijn laatste publicatie is een boek over Annie Soisbault, een kleurrijk figuur van de 
autosport, die hij ontmoette in 2003, in Montlhéry. Tot eind december loopt er een aktie waarbij de verzendkosten 
gratis zijn!  De makkelijkste manier om te bestellen is op de website van Frederic: www.fredericreydellet.blogspot.com ! 
Wie vragen heeft over de boeken, verzending enz kan steeds mailen: frederic.reydellet-auteur@orange.fr  

http://www.fredericreydellet.blogspot.com/

