# 28

Welkom bij de Nieuwsbrief
van Club Triumph Holland

NOVEMBER 2013

Beste Triumph liefhebber,

Aan al dat mooie weer is met het aanbreken van de ‘wintertijd’ dan toch een eind gekomen met een
heuse herfststorm. Het wordt onderhand tijd om nog het nodige aan onze wagens te doen voor ze de
winterslaap ingaan. Er zijn toch altijd dingen die wel enig uitstel kunnen lijden, maar voordat het voorjaar aanbreekt wil je ze toch wel verholpen hebben.
De Triumph Onderdelendag op 10 november in Houten biedt een unieke mogelijkheid om je daar
mentaal en stoffelijk op voor te bereiden.
Maar, wie ‘uit’ wil gaan; er zijn nog een paar gelegenheden.

Tot ziens op een van de komende evenementen,
want je weet; Triumph rijden mét CTH ..., gelijk heb je!
Op de CTH-website treft u informatie over de
landelijke en regionale activiteiten. Hiernaast de
planning voor november en december.

9 november Regio Zuid
De 25e Nachtrit van het Zuiden, vanuit Slenaken
10 november CTH / TRCH / TSC
Onderdelendag, te Houten
13 november Regio midden TRCH / CTH
Triumph Drivers Session, Leusden
23 november Regio Zuid
150 Miles in the Darkness, vanuit Berlicum
11 december Regio midden TRCH / CTH
Triumph Drivers Session, Leusden
15 december Regio Oost,
Oliebollenrit, vanuit Vriezenveen

9 november

De 25e Nachtrit van het Zuiden

René Claessens heeft weer een ‘Ardennenrit’ in het spoor van de CondrozRally weten te arrangeren.
Vertrek vanaf vijf uur bij het Best Western Hotel te Slenaken. De route is 250 tot 300 km lang en u
wordt rond middernacht terug bij het hotel verwacht. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,-.
Als u mee wilt doen, meldt u zich dan nu onmiddellijk bij claessens_rene@hotmail.com het aantal
deelnemers wordt beperkt.

10 november

Triumph onderdelendag Expohal Houten
Organisator: Theo Ouborg
evenementen@triumph.nl
Sinds de onderdelendag een gezamenlijke activiteit is van de Triumph
clubs, neemt de publieke belangstelling duidelijk toe. Het aantal bezoekers groeit, het aantal exposanten groeit. De gebruikelijke hal werd te
klein, dus komen we in aanmerking voor een ruimere zaal. Dat betekent
ook, meer ambiance.
Het nieuwe arrangement houdt in dat er nu auto’s binnen mogen.
Exposanten kunnen hun spullen binnen rijden en hoeven de wagens tijdens de beurs niet ‘buiten’ te hebben. Heel practisch.
Nu kan er ook ruimte geboden worden voor particuliere verkoop van
auto’s en spullen. Zoals u in de Triumph Tribune van oktober-november
kunt lezen, worden de leden opgeroepen om van deze gelegenheid gebruik
te maken. Voor het gereduceerde bedrag can € 16,- krijgen leden een plek
van vier bij vier meter toegewezen. Neem een karton mee om onder de
auto te leggen tegen het lekken.
Wanneer je maar een paar dingen aan te bieden hebt, zet dan even een
berichtje op het CTH-forum in de rubriek Carpoolen & Rennerskwartier.
Allicht is er een ander die een ‘stand’ met je wil delen, zodat je ook zelf
de gelegenheid hebt om eens bij je spullen weg te lopen, terwijl de ander
oppast.
Voor nadere informatie, regelen van afspraken en het maken van een
reservering kunt u terecht bij Theo Ouborg, evenementen coördinator,
telefoon 06 53 290 563.
Zaal open 10.00 uur, entree leden € 5.-, niet leden € 10,-, gratis parkeren.
13 november

Triumph Drivers Session Leusden
De maandelijkse bijeenkomst in Hotel Oud Leusden van de regio ‘Midden’ van de CTH en TRCH biedt
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Dat laatste betreft ook dikwijls het
‘hoe en wat’ aangaande technische aangelegenheden met betrekking tot onze hobby.
Maar ook de ervaringen van de laatst gehouden ritten vormen vaak onderwerp van gesprek.
Beraadslaging voor
het vertrek bij de
jaarlijkse Triumph
IJssel Trophy.
Hoe behoud je je
hoge positie in het
Bokaalritten klassement?

23 november

150 Miles in the Darkness
Organisatie: Koos van Leeuwen, Bart Cornelissen
De negende editie van de “150 Miles in the Darkness” zal dit jaar op 23 november plaatsvinden.
Het wedstrijdgebied is ditmaal gelegen in centraal Brabant, de start/rust en finish zijn in Berlicum, bij
partycentrum ‘De Hooghei’.
Ook dit jaar weer een uitdagende route, waarbij het aankomt op nauwkeurigheid en anderzijds ‘lekker
sturen’, waarbij het donker een extra element vormt. Om wat brandstof te sparen is de route dit keer
beperkt tot 120 miles. Maar er is een nieuwe factor voor de toerrijders ingevoegd, zodat het toch wat
spannend blijft.
Er wordt overigens in twee klassen gereden.
‘Sport’ met Bol-pijl en eenvoudig pijlen-punten kortste route kaartlezen op stafkaart
‘Tour’ met Bol-pijl en een klein stukje punten vrije route op stafkaart.
De start is om 18.00 uur, verwacht einde ca 00.30 uur.
In de rust staat een heerlijk buffet met voor elk wat wils gereed.
De inschrijving en deelname staat open voor alle soorten, merken en bloedgroepen auto’s en deelnemers. Wel een oldtimer of youngtimer graag.
De rit is ‘compleet verzorgd’. Inclusief een buffet tijdens de rust.
Op de pagina van de Regio Zuid op de site van de CTH vindt u verdere informatie, inclusief het inschrijfformulier. Inschrijfgeld voor leden per equipe € 65,-, niet leden € 70,-.
Voor nadere informatie; mail regio-zuid@triumph.nl.
11 december

Triumph Drivers Session
De maandelijkse bijeenkomst in Hotel Oud Leusden van de regio ‘Midden’ van de CTH en TRCH
biedt gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Dat laatste betreft ook dikwijls
het ‘hoe en wat’ aangaande technische aangelegenheden met betrekking tot onze hobby.
Maar ook de ervaringen van de laatst gehouden ritten vormen vaak onderwerp van gesprek.
15 december

Oliebollenrit

‘Zonder smering gaat alles naar de tering’
Komt allen naar de jaarlijkse eindejaarsrit in het oosten, met bijbehorende vette versnapering!
Hiervoor heeft opperoliebol Jeroen Rothman weer een fraaie nieuwe locatie geselecteerd.
Verzameld wordt vanaf 12 uur bij Zandwijk Bistro & Partycenter, Kanaalweg Zuid 1,7671 GD Vriezenveen (T: 0546- 561280, www.zandwijkhoreca.nl).
Na de koffie met koek gaan we vanaf 13 uur op pad om ons weer te mogen vergapen aan de schoonheid van het Twentse landschap. Het kan in de tijd uiteraard vriezen of dooien, maar bij terugkeer in
Vriezenveen staan de oliebollen klaar om ons weer een beetje warm te stoken!
Wil je de vetste clubrit van het jaar niet missen, geef je dan tijdig op bij Jeroen Rothman via
jeroenapestaart@hotmail.com.
Dan kan hij zorgen dat er voldoende routebeschrijvingen en oliebollen aanwezig zijn. Triumph in winterslaap? Gewoon met een andere auto komen!

Twee oproepen
De stalling van de aanhanger met het demo-chassis (Spitﬁre) wordt komend jaar een probleem
wanneer daar niet op tijd een andere, nieuwe -betaalbare- plek voor wordt gevonden.
Iedere informatie die tot een effectieve oplossing kan leiden is dringend welkom.
In de regio-midden legt Richard van Erp zijn functie als ‘coördinator’ met de jaarwisseling neer.
Het zou prettig en practisch zijn wanneer iemand zijn plaats weer inneemt om in duo met Wim Fournier de activiteiten in de regio voort te zetten.

CTH Partners
Leden van de Club Triumph Holland kunt u met uw ledenpas nog meer voordeel behalen bij onderstaande bedrijven.

