
Inmiddels hebben we van het jaarlijks club-
diner met smaak kunnen genieten. Zoals 
gebruikelijk werd laureaat 2017, Peter 
Peelman, er gehuldigd met de Triumph 
Trophy en de schaal met een gepersonali-
seerde tekening van zijn Triumph./ De 
voorafgaande ALV verliep met veel animo. 
Afspraken werden gemaakt en beslissin-
gen genomen./ Leden die nog geen gevolg 
gaven aan de GDPR oproep zullen nog 
eens persoonlijk gecontacteerd worden 
door de voorzitter./ We verwelkomen een 
bijkomend bestuurslid, Kris Schouppe stelt 
zich garant voor technisch advies en de PR 
met buitenlandse Triumph-clubs. Het be-
stuur telt voortaan 6 leden./ Aangezien 
geen enkel bestuurslid in aanmerking 
kwam voor het zich herverkiesbaar stellen, 
blijft iedereen in zijn functie./ Ex-
bestuurslid, Monique Den Haese, meldt 
zich aan als effectief lid en komt aldus de 
vrijgekomen plaats van Kris Schouppe in-
vullen. Welkom Monique!/ Misschien min-
der leuk is dat we genoodzaakt zijn een 
inhaalbeweging te maken om de steeds 
stijgende werkings– en administratiekosten 
bij te houden. Het lidgeld voor 2019 wordt 
opgetrokken naar €45./ De contacten met 
buitenlande Triumph-clubs geeft  nu reeds 
resultaat. TECB is uitgenodigd op de 
“Dutch National Triumph Day” op 8 juli in 
Doorn (NL) en op de “Triumph Parts Day” 
in Houten (NL) op 11 november. Beide 
evenementen zijn een gezamelijke organi-
satie van “Club Triumph Holland”, “Triumph 
Spitfire Club” en “Stag Club Nederland”./ 
Maar er is meer! Zoals je kan merken in 
onze agenda, is onze club uitgenodigd op 
de “Crocusrit” van de CTH (NL) die door-

gaat in het zuiden van Nederland. 
Vermits elk lid, via mail, op de hoogte 
werd gebracht van deze uitnodiging, 
drukken we ze niet meer af. Zie pag2 
voor de flyer van hun volgende uitno-
digingen. 
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Agenda 
Evenementen gekend door de redactie bij het ter perse gaan. Verlopen items verschij-
nen niet meer in de agenda. Vet gedrukt = ledenorganisatie of clubdeelname.      

(TT) = Triumph Trophy-rit !   

 -       25 maart : Openingsrit (TT) dr E&M Vandenoostende 

 -       8 april : Crocusrally : uitnodiging van CTH (NL) 

• 29 april : Mannekenpisrit (TT) dr Stien Cocquyt 

• 19&20 mei : Spa Classic  bestuursorganisatie  

• 3 juni : Polders en dijken (TT) dr Willy De Boevere  

• 8 juli : Dutch National Triumph Day  te Doorn (NL)  

• 10 tot 12 aug : Nürburgring dr Edwin Vercauteren  

• 25&26 aug : 2 daagse Limburg dr Stien Cocquyt  

• 16 sept : Blauwbuiktoerrit dr J.P. Broekaert  

• 7 okt : Meetjeslandrit (TT) dr Stien Cocquyt  

• 11 nov : Triumph Parts Day  te Houten (NL)  

 

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

Komende evenementen 

25 maart 

Openingsrit  

 

8 april  

Crocusrally 

 

29 april 

Mannekenpisrit 

 

19&20 mei  

Spa Classic 

 



Nadat we de “Openingsrit”, meteen een TT-rit, van Eric en Martien Vandenoostende hebben afgewerkt en het mis-
schien zagen zitten om in te gaan op de uitnodiging voor de “Crocusrit” van de CTH, Zijn we als Triumph-club ook 
welkom op hun verdere organisaties (zie hieronder). Zoals gemeld willen we deze drie samenwerkende clubs 
graag verwelkomen op de “Meetjeslandrit” van Stien. Leuke kantbemerking: twee van deze clubs hadden interes-
se in het bewerken van enkele artikels, die verschenen in onze vorige magazines, voor hun clubblad.  

Contacten met buitenlandse Triumph clubs 
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