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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 club-

deelname.   

(TT) = Triumph Trophy-rit !! 

 26 juni : Zomerrit (TT) dr Roland De Craene en Phi-

lippe Beernaert 

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

man  

 21 aug : Waaslandrit (TT) door Luc en Carina Ing-

hels  

juni  2016 T r i u m p h  E n t h u s i a s t s  C l u b  B e l g i u m  

TRIUMPH 

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

Echo 

De club is sinds een tijdje aan zijn 

4de voorzitter toe in 35 jaar. Het luk-

te tijdens het clubdiner om er 3 van 

de 4 voor de lens te krijgen. De 4de 

woont in het buitenland en kon er 

dus niet bij zijn. We publiceren al-

vast dit unieke plaatje. / Er is onder-

tussen ook een naam gevonden 

voor het toekomstig aandenken voor 

de beste jaarprestatie. Voortaan 

strijden jullie voor de “TRIUMPH 

TROPHY”, die net als de WWWis-

selbeker ook zal worden doorgege-

ven. De ritten die daarvoor in aan-

merking komen zullen doorgaan als 

“TT rit”. /  

Na de schitterende rondrit de 

“taalgrensroute 7850” die door Luc 

en Nadine De Winne georganiseerd 

werd, staan Roland De Craene en 

Philippe Beernaert klaar om ons de 

mooiste en tot nu toe nog nooit ge-

ziene plekjes te laten ontdekken in 

het Vlaamse Land. Wij van de redac-

tie zijn alvast razend benieuwd want 

beide heren hebben als duo veel 

ervaring zowel in het deelnemen aan 

ritten (als ‘t kan zijn z’r altijd bij…) als 

aan het organiseren ervan. Ik heb 

alvast mijn Triumph opnieuw in top-

vorm gebracht  want “the prince of 

darkness” en murphy hebben het mij 

én  nog een paar anderen nogal 

moeilijk gemaakt op de laatste rit. 

vlnr : Albert Puers, Willem Willems en Yvan 

Roggeman. Yves Van Huffel woont tegen-

woordig in Canada en was dus niet aanwezig. 


