
Na anderhalf jaar ellende kunnen er 
eindelijk bijeenkomsten worden gehou-
den. We waren lang stil omdat er niets 
of weinig te melden viel, onze excuses 
daarvoor. Ook voor de bestuursleden 
was het aanpassen geblazen. Na en-
kele virtuele vergaderingen, soms met 
een probleem, kan het bestuur op-
nieuw op een normale manier samen-
komen. We zijn blij dat, onlangs deze 
lange pandemie, het ledenaantal sta-
biel is gebleven. Het seizoen is nog in 
volle gang want er staan nog steeds  
ritten op de agenda, alhoewel voor 
enkele daarvan nog bevestiging moet 
komen. Ook voor de oldtimerbeurs in 
Gent, “Fanders Collection Cars” is nog 
maar pas bekend dat de zaak effectief 
doorgaat. De club is op zoek naar een 
een actief medewerker die ervaring 

heeft om een facebook pagina en of 
groep te beheren en modereren. Gega-
digden worden gevraagd contact op te 
nemen met de voorzitter per mail, mess-
enger of whatsapp, contactwijze zelf te 
bepalen en uit te zoeken. 

Onze voorzitter Yvan zal zich niet meer 
verkiesbaar stellen na zijn mandaat dat 
afloopt in maart 2022. Leden met inte-
resse om deel uit te maken van het be-
stuur en enkele taken op zich willen ne-
men, zouden we ten zeerste waarderen, 
ook zij kunnen zich kandidaat stellen 
door contact op te nemen met de voor-
zitter of een ander lid van het bestuur.  
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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 

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

29 aug : Westhoekrit. dr Willy De Boevere.               
05 sept : Oldtimerrit Bassevelde.                                
11/12 sept : Beurs te Gent                                              
03 okt : Meetjeslandrit (TT). dr Stien Cocquyt.           
10 okt : Herfstrit. dr BSOC. 

 

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

Komende evenementen 

 

29 augustus 

Westhoekrit  

 

05 september 

Oldtimerrit  

Bassevelde  

 

11/12 september  

Beurs in Gent  

 

Ondernemingsnummer: 0420. 677. 941                                                               
RPR Gent.     tel: +32 (0) 475 97 80 72                                                        



Op 21/01 overleed Jean Graton te Brussel op zijn 97ste jaar. Hij was de “vader” en bezieler van 
de stripreeks “Michel Vaillant”.  

 

Kas Kastner, ook wel de tovenaar van Californië genoemd, overleed op 11/04 op de ouderdom 
van 92 jaar. Hij was in de jaren 60 de drijvende kracht achter de ongeziene prestaties van      
Triumph tijdens races in de VS.  

 

 

Graham Robson ging heen begin augustus (85 jaar). Van 1962 tot 1966 was hij competitiema-
nager bij Triumph. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van TR4, Spitfire en 2000 Saloon. Later 
werd hij autojournalist en schreef meerdere boeken over Triumph en andere merken (+/- 130 
boeken).  

Onderdelen voor TR4: 2 tonneau-covers, vouwdak (segment) voor Surrey-top, dakgebint en bijhorende softtop.         
Prijs nog af te speken. Alles zo goed als nieuwstaat. Contact: ronny.moortgat@gmail.com.                                              

Zij gingen van ons heen 

Te koop 
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