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Groeten uit Noorwegen

Komende evenementen

Clubnieuws
Op 7 april was het voor een paar TECB
teams alle hens aan dek om te gaan
deelnemen aan de crocusrally van
CTH. Zonder meer kunnen we van een
succes spreken: goede ontvangst,
goed weer, goed gezelschap zorgden
voor een top-rit! Met bijna dezelfde ingredienten is de voorjaarsrit van Paul
en Claire gereden, alleen probeerden
een paar buien ons plezier te bederven
maar dat is hen niet gelukt: ook deze rit
was een voltreffer! Op Spa Classic gingen een aantal TCH – leden in op onze
uitnodiging om het circuit van Francorchamps te komen ontdekken. We

18 augustus

hadden een caravan als tijdelijk clubhuis opgesteld op onze parking langsheen de Raidaillon waar we op koffie
iets fris of een pintje konden trakteren.
En dat viel bij iedereen in de smaak!
Francis en Lode presenteren ons hun
2de Midzomerrit op 18 augustus. Inschrijven is verplicht vóór 10 augustus./ Vooraleer we nieuwe kleding
gaan bestellen met het club-logo ter
aanvulling van onze voorraad, hadden
we graag wat commentaar gehoord
aangaande de kwaliteit. Mogelijks
doen er zich verkleuringen voor na
enkele wasbeurten. Hebben jullie op-

Midzomerrit
15 september
Blauwbuiktourrit
25/29 september
Spa Six Hours
06 oktober
Meetjeslandrit

TRIUMPH verliest een icoon
Nadat hij van zijn vaste co-piloot en vriend John Gretener moest afscheid nemen in
2016, is enkele weken geleden ook Jean-Jacques Thuner overleden. Het Zwitsers/
Britse team blijft voortaan onafscheidelijk in de eeuwigheid.

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

18 aug : Midzomerrit (TT) dr Francis Roelant en Lode Imant.
15 sept : Blauwbuiktoerrit dr J.P. Broekaert.
25/29 sept : Spa Six Hours
06 okt : Meetjeslandrit (TT) dr Stien Cocquyt.
13 okt : Herfstrit door BSOC (op uitnodiging van hun club).
24 nov : Babbelnamiddag te Eeklo dr het bestuur.
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De Noormannen van de TECB

merkingen of suggesties?/
Zoals het er nu naar uitziet zal de club deelnemen aan
de beurs te Gent in februari 2020.
Hierbij enkele foto's genomen tijdens de 26e Dutch National Triumph Day
Dit ging door op zondag 14 juli aan jachthuis Landgoed
Beukenrode te Doorn.
Heel hartelijk ontvangst door de verschillende leden van
CTH, mooie locatie, leuk keuvelen langs de vele standjes van aanbieders van artikelen aan onze hobby gelinkt
en heel veel mooie en speciale wagens gezien. De foto's
spreken voor zich.
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