Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

#32 / SEPTEMBER 2014-NIEUWSBRIEF CLUB TRIUMPH HOLLAND
Even voorstellen.
In de nieuwsbrief #31 werd de oproep gedaan wie de functie van Nieuwsbrief redacteur op zich wil nemen na uitleg van Rene wat
het een en ander inhoud heb ik besloten het redacteursschap op mij te nemen.
Mijn naam is Geert Siegers samen met mijn echtgenote Geertje heb ik 8 jaar in Regio Noord het regiocoordinatorschap met veel
plezier vervuld.
Ik ben sinds 1995 lid van de CTH, en bezit twee Triumph's een Herald 1250 en een Spitfire MK2.
In deze nieuwsbrief aandacht aan wetenswaardigheden in klassiekerland onze aankomende clubevenementen, maar ook andere
meetings.

Want...Triumph rijden met CTH....gelijk heb je!

South Late Summer Classic Tour.
Bokaalrit Regio Zuid 14 Sepember 2014.
Verzamelen in de Gasterij 't Dorpsgenot.
Toterfout 13a
5507RD Veldhoven
Aanvang 10.00 uur start 11.00 uur
Kosten : € 10,- per equipe ( niet CTH leden €20,- per equipe)
Onderweg zullen we stoppen voor een lunch.Tegen een speciaal tarief van €10,- pp.
De prijsuitreiking is rond de klok van 17.00 uur.
Aan melden via de CTH website regio Zuid regio-zuid@truimph.nl en ontvang een
inschrijfformulier.

Midland Classic Show / 28 september 2014
Op zondag 28 september a.s. vindt de Midland Classic Show plaats in het bruisende
Almere Centrum, georganiseerd door Stichting Vriendenkring Klassiekers.
Deelname aan de Midland Classic Show staat open voor voertuigen van minimaal 30
jaar of ouder.
Ook in 2014 is dit evenement wederom geheel gratis.
Zie voor meer info op de website van de vriendenkring.
Aanmelden via:
email:vriendenkring.klassiekers@gmail.com of
website:http://www.vriendenkring-klassiekers.nl
Meer info zie PDF file
Uitnodiging Midland Classic Show 2014.pdf

WOESTE NOORD-WESTER / 4 OKTOBER 2014.
Gegroet Nachtrijders!
De rit is dit jaar in 3 klasse uitgezet, waarvan er 2 wedstrijden zijn.
De sportklasse, tour klasse en een klasse voor degene die gewoon lekker wil toeren
De rit is 200 km lang en gaat hoofdzakelijk of slingerende polderdijkjes en duistere
achterweggetjes. De mooiste maar zeker ook de donkerste stukken van de gemeentes Schoorlse Duinen, Schermer, Beemster &
Westfriesland. Voor meer info zie PDF file De Woeste Noord Wester 2014 1e update.pdf
Aanvang 16.00uur
Start: dorpscafe De Avonden
Laanweg 55
1855BK Schoorl http://www.cafedeavonden.nl
Tussenstop: Hotel restaurant De Rijder Eilanden.
Finishlokatie: Sportcentrum Hoorn
Holenweg 14-A te Hoorn
Kosten : € 25.- per equipe voor CTH leden, anders €30
Opgave voor 30 september via: Email:dewoestenoordwester@hotmail.com of bel 0229-235106 / 0623407572
Wellicht tot 4 oktober; Sjaak & Bea Cornelissen - Huberts

Bokaalrit Triumph IJssel Trophy / 19 OKTOBER 2014.
Regio Oost organiseert een leuke rit door het mooie IJssellandschap, zowel met en
zonder competitie-element.
De rit staat open voor alle Engelse en niet Engelse, klassieke auto's, oldtimers,
youngtimers of gewoon mooie auto's. Voor de CTH leden telt deze rit mee voor het
Bokaalrittenklassement.
Maar ook niet leden zijn van harte welkom.
Voor meer info zie PDF file:Triumph IJssel Trophy flyer 2014.pdf
Start: Restaurant De Heideroos
Harderwijkerweg 28
6961GE Eerbeek
Kosten:€10,- per equipe CTH leden, €20 per equipe voor niet CTH leden.
Aanvang:10.00 uur
Briefing: 10.30 uur
Start:vanaf 1045 uur
Finish: 15.30-16.30 uur, prijsuitreiking 17.00 uur
Organisatie: Gerard en Jeroen Schouten; Email: gjs006@gmail.com.
Inschrijven kan op http://www.triumph.nl/ijssel, inschrijfkosten overmaken op bankrekening 43.64.00.952 t.n.v. G.J.Schouten o.v.v.
TIJT rit en evtentueel lidnummer CTH

EVENEMENTEN - BIJEENKOMSTEN /
SEPTEMBER - OKTOBER 2014.
Op de CTH website treft u altijd de laatste info aan van landelijke en regionale
activiteiten.Cth biedt u in 2014 weer een passend programma. Hieronder een overzicht
van onze activiteiten en die van onze zusterclubs.
Klik op de landkaart voor een directe link naar de regio-site met meer info.
14 september -Regio Zuid
Bokaalrit -Veldhoven
21 September-Regio Noord
Friesche IJsselmeerkustrit
27 September -TR Club Holland
Memorial Maus Gatsonides rit
4 Oktober -Regio West
Woeste Noord Wester
19 Oktober- Regio Oost
Bokaalrit- Eerbeek
26 Oktober- Regio Noord
Koffieklets - Kallekote
9 November CTH/TRCH/TSC
Onderdelendag- Houten

CTH PARTNERS.
Zoals u weet zij er meerdere CTH Partners (zie overzicht), die u als CTH lid bijzonder voordeel bieden

.

.
Wilt u ook in de Nieuwsbrief
vermeld worden? Neem dan
contact op met pr@triumph.nl
Deze e-mail is verstuurd aan webmaster@triumph.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Deze e-mail is verzonden met
nieuwsbriefprogramma Laposta

