
20 mei ll was MVC575 op bezoek in 
Jabbeke en de aanwezige clubleden 
prezen zich gelukkig, want het is meer 
dan waarschijnlijk de laatste keer dat 
we deze iconishe  Triumph “live” kon-
den bewonderen. We beloven jullie 
alvast een stevig artikel in het komend 
magazine. MVC is ondertussen ook 
herontdekt door de  racewereld want 
op 16 juli mocht hij de “drivers parade” 
leiden op de Britse Formule 1 Grand 
Prix in Silverstone!/ We melden jullie 
de opstart van een online webshop in 
de nabije toekomst, met een volledig 
vernieuwde kledinglijn. De bedoeling is 
om via de website te bestellen waarna 
de aangekochte goederen via de post 

worden verzonden, dan heb je binnen de 
paar dagen je nieuwe T-shirt of ander 
hebbeding thuis in plaats van dat je nog 
moet wachten tot de eerstvolgende rit 
die je meerijdt en waar ook de beheerder 
aanwezig is. Er volgt nog wel wat info 
over de manier waarop, maar het zal 
zichzelf wel uitwijzen hoe alles in het  
werk gaat./ Onze club heeft plannen om, 
in groep, deel te nemen aan de “Spa 
Classic” in mei 2018. Aangezien reeds 
vóór het jaareinde alles zal volgeboekt 
zijn, is een vroege inschrijving vereist. 
Degenen met interesse wachten best 
niet te lang na het “startschot” om in te 
schrijven. Enkel met een voldoende aan-
tal club-Triumphs zou dit kunnen georga-
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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 = ledenorgani-

satie of clubdeelname.  (TT) = Triumph Trophy-rit !  

  06 aug : Herdenkingsrit Corrian, (TT) bestuur.  

   
  03 sept : herdenking bevrijding van Boom.  

   

  17 sept : Blauwbuikrit, dr JP Broekaert.  

   

  01 okt : Meetjeslandrit (TT), dr Stien Cocquyt.  

   

  15 okt : Herfstrit, ism BSOC.  

 

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

Nakende evenementen  

 

06 augustus 

Memorial rit Corrian 

 

3 september 

Herdenking bevrijding 
van Boom 

 

17 september 

Blauwbuik toerrit 

 

1 oktober 

Meetjeslandrit  

 

 



bekleders. 

Er zal een re-enactment gehouden worden door de 
straten van Boom en een replica van een RAF-toren 
zal in het centrum worden opgesteld. 

Er zal heel wat typische Engelse "business" worden 
tentoongesteld zoals British food and drink stands, met 
thee, Whiskey en Gin proeverijen enz... 

Ook willen ze oude Engelse wagens laten zien, een 
ganse strook langsheen de rivier de Rupel is daarvoor 
gereserveerd, een aantal iconische modellen hebben 
reeds toegezegd en er wordt op ons gerekend om het 
merk Triumph te vertegenwoordigen. 

Omdtat onze  
Triumphs als een 
handschoen rond 
een hand gaan 
passen in het Bri-
tish weekend ne-
men we het op in 
onze agenda om 
zoals ze 't zelf zeg-
gen "mee kleur te 
geven" aan het 
evenement. 

Verdere details met 
het uur en plaats 
van samenkomst 
worden nog mede-
gedeeld van zodra 

we meer info krijgen van de organisatie die nu reeds 
uitkijkt naar onze komst. 

Het staat voor 
het eerst op de 
agenda: her-
denking van de 
bevrijding van 
Boom. Even 
een beetje uit-
leg over dit 
dichtbij-
evenement 
waarvoor men 
ons heeft be-
naderd: Op 
zaterdag  
2 september 
worden we 
door de ge-
meente Boom 
en het 
"Liberation 
Weekend Or-
ganising Com-
mittee" uitge-
nodigd om mee 
kleur te geven 
aan de herden-
king van de bevrijding van Boom door de Engelsen. 

Op vraag van de burgemeester wordt er dit jaar een 
volledig "British weekend" georganiseerd waarbij de 
klemtoon bij de Engelse bevrijders zal gelegd worden. 

Niet alleen zal dat weekend het ingenieuze tank regi-
ment van commandant Lt Col David Silvertop worden 
herdacht maar ook de 21 soldaten die na de bevrijding 
in Boom bleven en daar trouwden met de locale 
schoonheden. 

Al die families zijn gecontacteerd en tot nu toe hebben 
reeds een 100-tal familieleden van hen de uitnodiging 
om naar de herdenking te komen geaccepteerd, onge-
veer de helft komt naar Boom gereisd vanuit Engeland, 
Amerika en Canada, ze komen een herdenkingswan-
deling langsheen de Rupel inwijden. 

Herbert Flack die de zoon is van één van die 21 bevrij-
ders zal ook acte de presence geven, net zoals de Brit-
se ambassadeur en het hoofd van de Britse kamer van 
koophandel samen met nog andere hoogwaardigheids-

niseerd worden. Tot nu toe is er nog niet veel info beschikbaar maar de  aangewezen man om te contacteren is 
onze voorzitter ./ Ondertussen zijn 2 geslaagde meerdaagse ritten een succes gebleken en noblesse oblige: we                    
   bedanken alvast de organisatoren voor hun onverdroten inzet!  

Pagina 2 TRIUMPH    ECHO 

Bankrekening : IBAN BE07001099986666        Redactieadres : fr.deman@proximus.be 

BRITISH DAY IN BOOM 


