ECHO
Nieuwsbrief 43
april 2017

TRIUMPH ENTHUSIASTS CLUB
BELGIUM

Komende evenementen
4 juni
Mannekenpisrit
9-11 juni

Clubnieuws
Bracht de vorige nieuwsbrief onaangenaam nieuws, dan hopen we nu een lange tijd te kunnen verder gaan met de normale gang van zaken./ De algemene ledenvergadering met daaropvolgend het
diner hebben we inmiddels achter de rug
en meteen werd duidelijk, gezien de
goedgekeurde beslissingen, dat er serieuze veranderingen aankomen./ Het bestuur bestaat opnieuw uit 5 leden. Voorzitter (Yvan), secretaris (Stien) en redacteur (Rik) blijven in functie en zien hun
termijn met 2 jaar verlengd. Twee werkende leden komen het bestuur versterken, met name webmaster Willy De Boevere die voortaan ook een aantal administratieve taken voor zijn rekening neemt
en Peter Raemen die onze nieuwe penningmeester wordt . Kristien geeft haar
functie door aan Peter wegens de hinder
die ze ondervindt door haar veelvuldige
en langdurige verblijven in het buitenland./ Twee leden boden zich aan en
werden aanvaard als effectief lid, nl Kris
Schouppe en Peter Peelman./ Er werd
besloten het lidgeld voor 2018 te behouden op €38. De vergoeding voor de ritorganisatoren wordt opgetrokken
naar
€70./ Het belang van ons clublidmaatschap bij de BFOV werd unaniem bijgetreden, aangezien hun juridische aanpak
van LEZ-Antwerpen, dat blijkbaar is gebouwd op wettelijk drijfzand, genieten ze
meer dan ooit onze volledige steun./ Om
jullie niet op stang te jagen, vermijden we
de beschrijving van de maaltijd die we
hebben genoten in Lembeke. Zoals gewoonlijk werden de laureaten van 2016
gehuldigd. Wegens omstandigheden kon

Land van Dalhemrit

Erwin Boone geen gepersonaliseerd
werk afmaken. Gelukkig kon het bestuur beroep doen op de -tot nu toe
verborgen- talenten van redacteur Rik
Deman en een prachtig alternatief
overhandigen aan Didier De Leu. Als
quiz-winnaar kreeg Hubert Van de Vijver een tweede maal een jaar gratis
lidmaatschap./ Tot nu toe staan er
slechts 2 TT-ritten in de agenda, en
dat vinden we nogal pover om er een
trofee aan te verbinden. Aangezien dit
item zou moeten ingevuld worden door
clubleden, verwachten we toch enige
reactie van jullie.

6-10 juli
Engelse kastelentocht

Maak van 2017 een even succesvol
seizoen als het vorige. Het zou jammer
zijn indien de gloednieuwe trofee -te
zien op de foto hiernaast- een jaar in
de kast moet blijven.

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 !

04 juni : Mannekenpisrit (TT), dr Stien Cocquyt.
09-11 juni : Land van Dalhemrit, dr Willy De Boevere.
06-10 juli : Engelse kastelentocht, dr Stien Cocquyt.
06 aug : Herdenkingsrit Corrian, bestuursorganisatie.
17 sept : Blauwbuikrit, dr JP Broekaert.
01 okt : Meetjeslandrit (TT), dr Stien Cocquyt.

Maatschappelijke zetel : Jozef II straat, 105 9000 Gent

Contactadres : yvro57@gmail.com
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Te koop
Autotransporter : zo goed als nieuw, speciaal gemaakt voor oldtimer,
slechts 10 tal keer gebruikt.
Zeer stevig gebouwd, zeer stabiele wegligging.
Afmetingen (laadvlak tussen wielen : 1,65m x 4m), 2 oprijbruggen.
Dubbele as (geremd), MTM 2000kg, handwinche + 8m kabel, zwaar steunwiel,
incl 4 spanriemen voor autotransport, reservewiel. Prijs €1600 ; foto’s op aanvraag ; chris.vanhoeke@hotmail.com.
Te bezichtigen na afspraak ; 0475582501.

Bedankt!
Ontelbare vergaderingen en ritten heeft Kristien er in onze
club opzitten en evenveel keren mochten we van haar gezelschap genieten. Was het niet met echtgenoot Johan of
zoonlief Steven die enthousiast –ook al was het niet hùn
hobby– meehielpen om een rit te organiseren dan wel met
een vriendin om mee te genieten van een ritje in de Spitfire.
Naast haar taak van penningmeester liet ze ons ook geregeld kennismaken met haar grafische kunsten en mochten
haar digitale ontwerpen menig rallyschild sieren. Het ging
goed tussen Kristien en het bestuur, ook al omdat indien ze
er een andere mening op na hield, weliswaar tactisch, er
ongezouten haar mening over gaf. En ook dàt waarderen
we ten volle, het deed ons zoeken naar beter, naar alternatieven of deed ons onze overtuiging verdedigen. Ondertus-

sen zit de eerste bestuursvergadering zonder haar er
reeds op en menig maal kwam het al ter sprake: Kristien
deed dat zo… In samenspraak met de andere bestuursleden wou ze graag haar “carriere” in het bestuur beëindigen om andere dingen te kunnen doen. We wensen haar
alle mogelijke succes bij al haar plannen en blijft een
vriendin die altijd welkom is. Bedankt Kristien!
Een nieuwe lading rallyschilden mochten we gaan ophalen in Rumbeke bij Olivier Industrie, speciale dank aan
Gerdi Vankeirsbilck voor de sponsoring!

Een bereidwillig groepje TECB-ers kwam onze clubstand
helpen opzetten in Kortrijk terwijl anderen hun “pride and
joy” aan ons toevertrouwden om onze stand te sieren.
Dank jullie wel allemaal: Luc, Roland, Christiaan, Philippe,
Dimitry, Thierry, Patrick en Luc!

Een suggestie
Het vroeg nogal wat organisatie en inzet maar er was een
tijd dat de club beschikte over een heuse kledinglijn. Dat
ging van petjes, t-shirts, polo’s, bodywarmers tot paraplu’s, tinnen Triumph-miniaturen, stickers, stoffen badges
en waarschijnlijk nog meer spullen die ik vergeet.
Menig lid kwam daar al eens naar informeren of dat nog
te verkrijgen was. Op een paar oude winkeldochters na is
de voorraad uitgeput en kunnen we stellen dat de verkoopbare stock tot 0 is herleid.
We overwegen om daar verandering in te brengen maar
zijn daarvoor op zoek naar een vrijwilliger die deze clubshop wil gaan beheren. De bedoeling zou zijn dat leden
enkel via een bestelformulier op de website een be-

Bankrekening : IBAN BE07001099986666

stelling kunnen maken, betalen via overschrijving en hun
bestelling per post ontvangen.
Vooraleer we de ganse winkel opstarten willen we wel graag weten
of er genoeg interesse is en of we
een enthousiaste medewerker vinden om het allemaal te laten werken.
We zien uit naar jullie reacties.
Laat weten welke clubkledij of gadget jullie graag zouden aanschaffen. Stuur een mailtje naar de voorzitter of reageer via de blog op de
site wat jullie er van denken en vooral laat weten of je
de clubshop wil beheren!

Redactieadres : fr.deman@proximus.be
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De nieuwe lading rallyschilden
Vroeger ontwierp iedere organisator voor zijn eigen rit zijn gepersonaliseerd rallyschild. Dat was
niet altijd even makkelijk, vooral voor wie niet zo
met de computer overweg kon of niet over de gepaste soft– en of hardware beschikte.
Ondertussen zien we een positieve evolutie want
meer en meer rit inrichters ontwerpen en printen
zelf hun etiket om op gepaste wijze hun schilden te
decoreren.
Op simpel verzoek kunnen de etiketten ook door
de TECB administratie geprint worden. Omdat de
mogelijkheden ook niet onbeperkt zijn dient aan
een paar voorwaarden te worden voldaan:

>Afmetingen etiket = 14cm X 10cm.
>Resolutie = 300 dpi
>Ontwerp moet minimum drie weken

voor de rit
(dag A – 3 weken) via mail aan de TECB administratie aangeleverd worden:
administrator@tecb.eu
In de mail uw naam en adres vermelden en het
aantal gewenste etiketten.
De etiketten worden u tijdig per post opgestuurd
door de TECB administratie.
Heb je zelf geen ontwerp dan wordt een gepersonaliseerd standaard ontwerp geprint en opgestuurd. (zie voorbeeld hieronder)

MVC575
Wie een facebook account heeft en al eens verder kijkt
dan zijn reguliere vrienden en geburen komt als Triumphliefhebber uit bij –hoe kan het anders– andere Triumph
liefhebbers.
Zo kwamen we te weten dat tijdens het weekend van 19
tot 21 mei een groep Engelsen naar De Haan afzakken
met de legendarische TR2 met n° plaat MVC575 waarmee ze Jabbeke willen bezoeken. Voor wie de fameuze
TR2 niet kent: het is diezelfde TR2 die ooit het snelheidsrecord in Jabbeke brak (meer dan 200 km/uur!) in mei
1953 met Ken Richardson aan het stuur! De TR2 heeft
een complete restauratie achter de rug en is thans als
nieuw. We zijn van plan om op zaterdag 20 mei voor een
“meet and greet” naar het hotel te rijden waar de Engel-

sen verblijven om hen nadien –al naargelang hun programma– eventueel te volgen voor een ritje.
We hadden reeds contact met hen en ze hebben beloofd om
van het ogenblik dat er
meer info over hun
programma is ze ons
op de hoogte gaan
brengen. Dit wordt een
unieke
kans
om
MVC575 van zo dichtbij te kunnen bewonderen. We houden
jullie op de hoogte!

