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#46/ Oktober 2016-NIEUWSBRIEF CLUB TRIUMPH HOLLAND

In deze nieuwsbrief aandacht aan wetenswaardigheden in klassiekerland
onze aankomende clubevenementen, maar ook andere meetings.

Met Vriendelijk Groet Geert Siegers CTH-Nieuwsbrief@triumph.nl .
Want...Triumph rijden met CTH....gelijk heb je!
40 jaar Club Triumph Holland !!!

Triumph Parts Day - Expo Houten 13 november 2016

Op i: zondag 13 november 2016is het weer zover.
De grootste Triumph onderdelen meeting van Nederland!

De grootste Triumph onderdelen meeting van Nederland komt er
weer aan! Voorheen bekend als de Triumph Onderdelen Dag
(ODD), geniet de beurs steeds meer bekendheid in het buitenland, zodat de organisatie heeft
gekozen voor een meer internationale benaming: Triumph Parts Day.
Op zondag 13 november 2016 staan van 10.00 tot 16.00 uur vele bekende handelaren uit binnenland
en buitenland bij elkaar voor de Triumph liefhebber, of beter nog…. voor de Triumph eigenaar. Kom
dus, ook als je zelf spullen te slijten heb naar de Expo Houten aan de Meidoornkade 24 te Houten.
Deze Triumph Parts Day wordt gezamenlijk georganiseerd door Club Triumph Holland (CTH), Triumph
Spitfire Club (TSC) en Stag Club Nederland (SCN). De entreeprijs is voor leden van een der
Nederlandse Triumph clubs € 5,00 p.p. op vertoon van een geldige lidmaatschapspas, en voor nietleden € 10,00 p.p.; Partners van leden betalen ook het lage tarief en kinderen tot 16 jaar zijn GRATIS.

Voor meer informatie over deelname als standhouder kunt u mailen
met evenementen@triumph.nl of bel de landelijke evenementen coördinator Theo Ouborg 0031 (0)
653.290

Gezocht vrijwillgers
Beste CTH leden, ik nog op zoek nog een aantal vrijwilligers
voor de Triumph Parts
Zaterdag bij het indelen van de hal en alles te regelen hebben
we 2 (ja slechts 2 mensen).
Voorbereiding 12 November:
Day(TPD), deze vindt plaats op Zondag 13 November te Houten.
Wie wil ons een paar uurtjes assisteren ?
Zondag 13 November:
Op de TPD zelf hebben we morgens van 8 tot 10 uur ook 2 personen nodig en vanaf 1600 uur ook
weer om op te ruimen.
Ook zoeken we mensen die een beetje technisch zijn om mee te werken aan de BRING & BUY
hierin mag iedereen zijn overtollige spullen brengen den die worden dan aan gegadigden verkocht
Inleg is € 1,00 en van de verkoop prijs wordt 10 % afgegaan aan de organisatie ban de TPD
Tussen 10 en 1600 uur hebben we per 2 uur 2 personen nodig
Graag zie ik jullie reactie / hulp tegemoet
Tel: 0610177816 of mail: regio-midden@triumph.nl
Gr Giso v/d Heide

Wetenswaardigheden:
FEHAC:FEHACtiviteiten juli 2016
Onderstaand vindt u de link naar de FEHACtiviteiten
Alle informatie uit onze FEHACtiviteiten mag onder vermelding van bron
gebruikt worden.
Bestuur en secretariaat FEHAC wensen u een fijne vakantie met veel
veilige km's!
http://www.fehac.nl/fehactiviteiten/
KNAC: Passie voor auto,s
Persbericht:KNAC pleit voor terugbetaling van alle opgelegde boetes
KANTONRECHTER: BEBORDING MILIEUZONE UTRECHT ONDUIDELIJK
zie voor meer info:KNAC-pb-uitspraak-kantonrechter.doc
Voor meer info ga naar http://www.knac.nl
Interessante Website's
Een website met diverse wetenswaardigheden op het autogebied is
Autoliefhebberliefhebber. http://www.autoliefhebber.eu.
Voor de rallyliefhebbers onder ons is er een website met veel info over de
rallysport.http://www.rallynews.eu
Cabriodaken kunnen na jaren toe zijn aan onderhoud om deze weer in oude glorie terug te
brengen hier voor zijn verschillende produkten in de handel o.a. bij http://www.bellocabrio.nl

Regio Aktiviteiten
22 oktober: Regio Noord:Sleutelmiddag bij Arthur Denzler
Inmiddels traditie: aan het eind van het jaar wordt in regio Noord bij Arthur Denzler een
sleutelmiddag gehouden. Heb je een technisch probleem, wil je iets meer weten over de werking van
je Triumph of heb je gewoon zin in een middagje ouwehoeren……Iedereen is van harte welkom.
Wanneer: zaterdag 22 oktober 2016
Tijd: vanaf 14:00 uur
Waar: Doarpsstrjitte 3 te Surhuizum
Onderwerp: wat ter tafel komt. Heb je een specifieke vraag ? Stel deze dan van te voren aan Arthur
op arthur.denzler@planet.nl
De middag wordt afgesloten met soep en broodjes. Graag voor 15 oktober aanmelden via
bovenstaand e-mailadres of telefonisch 0512-342707, zodat ik weet hoeveel soep ik moet maken.
Tot de 22e

Ina de Hoop.

Regio Zuid:
Zaterdag 29 oktober 2016 rijden we de 28° LTV-nachtrit.
In dat weekend schakelen we over naar de wintertijd. We krijgen dus een extra uur om te
'nachtrijden'.
De voorbereidingen zijn al een tijdje bezig en de route is zo goed als klaar.
We gaan dit jaar weer starten en finishen in Kerkrade, Abdij Rolduc.
We hebben een optie op een aantal kamers en jullie kunnen reserveren met vermelding
LTV-Nachtrit.
Vanaf Rolduc gaat de route dan onmiddellijk de grens over richting Eifel.
De opzet van de nachtrit blijft weerom dezelfde. Een duidelijk bolletje-pijltje routeboek, bijkomende
informatie, tussen 250 à 300 km over vooral hele leuke wegen en weggetjes.
Ongeveer halverwege zijn er gelegenheden voor een pauze om de inwendige mens wat te
versterken, waarna de route via andere wegen terugkeert naar de Abdij van Rolduc in Kerkrade.
De teams die in mijn adressenbestand zitten krijgen sowieso in de tweede helft van augustus een
mail met inschrijfformulier. Op de clubsite komt ook een inschrijfformulier. Iedereen die een old- of
young-timer heeft mag deelnemen.
We wensen jullie eerst nog een zonnige zomer met veel rijplezier!!
Groeten
De organisatie van de LTV-nachtrit.

19 november 150 miles in the Darkness”
De nachtrally voert u over zeer donkere en uitdagende wegen. In de Rally worden weer bijzondere
uitdagingen aan u voorgeschoteld. Zij vragen om u inzicht en creativiteit. Maar het overgrote deel
van de route vindt u via het Bol-Pijl systeem. Wanneer gaan we rijden?
Zaterdag 19 november2016
De kosten voor deelname bedragen € 90 per equipe. Hiervoor krijgt u koffie/thee bij ontvangst, een
warm/koud buffet en 4 consumptiebonnen per equipe, routeboek incl. rallyschild en zijn er zijn
prijzen te verdienen. Geef u snel op. Om 16:45 uur starten we en iets voor 24:00 uur de finish. Begin
november zullen we u over de details berichten. Start locatie omgeving Eindhoven.
Houd verder de actuele informatie in de gaten op onze website www.triumph.nl
De organisatie rekent op een grote opkomst.
Groet van de Organisatie Herman en Paul Mail; regio-zuid@triumph.nl

Regio Oost :11 december Oliebollenrit
Het toetje van het clubjaar, zeker voor wat betreft Regio Oost, is altijd de “vette rit” van Jeroen

Rothman. Met 100 % bochten en bollen garantie. De start is dit jaar op een niet eerder aangedane
locatie, namelijk Het Wapen van Vriezenveen, Westeinde 6, 7671 CC te – jawel – Vriezenveen.
Aanvang met koffie is om 12 uur. Als je een Triumph meeneemt vinden we dat uiteraard prachtig,
maar het is niet verplicht, als je vindt dat december daar niet geschikt voor is. Een goed humeur is
wel verplicht. Goede ideeën voor en sterke verhalen over club- of andere uitjes zijn welkom.
De bochten en bollen regelt de familie Rothman.

EVENEMENTEN - BIJEENKOMSTEN / Oktober 2016
Op de CTH website treft u altijd de laatste info aan van
landelijke en regionale activiteiten.Cth biedt u in
2016 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 regiosite met meer info.
22 oktober Regio Noord
sleutelmiddag
Lokatie:Surhuizum
29 oktober Regio Zuid
Nachtrit
Locatie Kerkrade

Verzoek aan de regiocoordinatoren om op de CTH website de aktiviteiten van je regio in te
vullen,zodat de directe link weer gaat werken.

Niet club aktiviteiten
Oldtimervereniging "OTO-mobiel" organiseert:

