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Beste clubleden, 
 
Voor u ligt weer een nieuwbrief met diverse info over de TSC. 
 

Algemene ledenvergadering 
Op zondag 26 maart 2023 vindt de algemene ledenvergadering van de TSC plaats. Dit keer 
zijn we te gast bij Metropole Classics in Druten (Meubellaan 1 6651 KV Druten). U wordt van 
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De agenda van de ALV is de volgende: 
 
AGENDA ALV TSC 2023 

1. Opening vergadering / terugblik 2022 
2. Huldigen jubilarissen 
3. Notulen 2022 
4. Bestuursactiviteiten 
5. Financiële verslagen 

a. Penningmeester 
b. Kascommissie 

6. Verslagen overige commissies 
a. Clubblad 
b. Clubshop 
c. Rittencoördinator 
d. Website 
e. Ledenadministratie 
f. TAC 
g. Evenementencommissie 

7. Pauze 
8. Verkiezing bestuursleden 
9. Afsluiting vergadering / bezoek Metropole Classics 
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De notulen van de ALV van 2022 worden als bijlage met deze nieuwsbrief meegestuurd en 
zijn ook te vinden op de website onder het kopje ‘Documenten TSC’. 

Evenementen 
Evenementen commissie 
Vanuit de TSC-Events, 
 
Met het vet en olie nog op de handen schrijf ik jullie een stukje. Jaja, leuk die 
winterklussen…Blij kunnen wij als Events terug kijken op een goed en gezellig 2022. Met 
toch wel aardig wat Events die voor 2 personen te behappen zijn, en een redelijk Corona-vrij 
jaar werkte daar ook aan mee. Gelukkig maar.  
Wij kijken terug op de jaarlijkse DNTD in Enspijk, de BCCD in de Expo in Houten, ons 40 jarige 
Jubileum weekend in Appeltern, Eelde Classics (Ben en Ria). Wij merken dat de leden weer 
wat meer naar de Evenementen komen. En dat is erg fijn, tenslotte zijn wij achter de 
schermen aan het werk voor jullie als leden maar ook om als Spitfire Club “acte de 
préséance” te geven op een Event.  
Vanaf begin september 2022 zijn wij samen met de andere 3 Triumph Clubs in gesprek 
gegaan over het jaar 2023. Een jaar waarin het automerk Triumph 100 jaar zou bestaan. En 
dat laten wij natuurlijk niet onopgemerkt aan ons voorbij gaan. Echter gaat het wel ten koste 
van de jaarlijkse DNTD. Die komt dus te vervallen. De gesprekken zijn volop gaande maar de 
datum kunnen jullie alvast reserveren. 26 & 27 aug 2023 in Baarn. Het gaat een 2-daags 
Event worden. Aan de invulling wordt al hard gewerkt. Waaronder een Spitfire en GT6 
modellen om die vanuit de TSC tentoon te stellen. Belangstelling?? Geef je dan op via 
onderstaand mailadres. 
De aftrap naar 100 jaar Triumph-Day zouden wij samen met de CTH, SCN en de TRCH op 11 
en 12 maart bij de British Car & Lifestyle in Rosmalen doen. Hiervoor kregen wij de 
beschikking over een aparte hal waar we meer dan 40 auto’s kwijt konden en zo een mooie 
aftrap konden geven aan het 100 jarig bestaan van Triumph automobiel. Zouden, kregen en 
konden, inderdaad, alles was al bijna in kannen en kruiken van onze kant maar door te 
weinig belangstelling van standhouders voor deze beurs heeft de organisatie het hele 
evenement afgeblazen. Geen BC&L dus dit jaar. 
Ondertussen waren wij ook al in de voorbereidingen voor de British Car Club Day in de Expo 
te Houten. Deze zal op 22 oktober 2023 gehouden worden. Afgelopen jaar met een record 
aantal bezoekers, ook werd er enthousiast gereageerd op het autoplein die weer aanwezig 
was. Theo Hogers had een enorme aanloop en bekijks met zijn “rode rakker”. Mocht u/jij 
hiervoor ook belangstelling hebben om je oldtimer te showen, mail ons dan gerust.   
Echter, zonder hulp en inzet van jullie als leden…..geen Events. Graag willen wij jullie dan 
ook vragen of jullie een helpende hand kunnen uitsteken, of op beide genoemde Events je 
oldtimer te showen? 
Graag horen wij van jullie, en stuur een mail naar evenementen@spitfire.nl. Want alleen 
samen maken wij een Evenement en onze club tot een succes.  
Groet, 
Bjorn & Esther, Events TSC 
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PAASBRUNCH 
Heerlijke Paasbrunch 

Beste Clubleden hierbij extra informatie met betrekking tot de Paasbrunch 2023.  
Wanneer en wat 
Het is op zondagochtend 1e Paasdag en dat is dan 9 April van 10.00 tot 12.30 uur. 
 
We hebben inmiddels definitief een heerlijke brunch in paas sfeer kunnen bedingen voor het 
in onze ogen zeer schappelijk bedrag van € 30,- per persoon, bij de brunch is dit inclusief 
(standaard) koffie, thee, sappen en water, overige soorten drankjes zijn voor eigen rekening 
en dienen door u zelf achteraf afgerekend te worden bij het restaurant. Vegetarisch en/of 
dieetwensen kunt u, uiterlijk 5 dagen van tevoren, doorgeven en dan wordt daar rekening 
mee gehouden. 
 
De locatie 
Wij denken in Restaurant “De Heerlijkheid” in Eck en Wiel een prima locatie te hebben 
gereserveerd. 
Dit restaurant bevindt zich vlakbij de Betuwse fruitgaarden en dichtbij de dijken van de 
Nederrijn. 
Er is een ruime parkeerplaats om onze Spitjes netjes te kunnen parkeren. 
Na de brunch, als iedereen zijn buikje rond heeft gegeten, zullen we ons uiterlijk 12.30 uur 
naar buiten begeven voor een middagritje door de bloeiende Betuwe. De rit zal eindigen 
bij… 
 
Tijd 
De Paasbrunch in het restaurant zal zijn vanaf 10.00 uur. 
Om 12.30 uur dienen wij ons naar buiten te begeven zodat het restaurant weer door 
reguliere gasten gebruikt kan worden. En waar een ieder die daar zin in heeft een 
middagritje kan gaan rijden. 
Uiteraard is dit geen verplichting! Dit is zonder begeleiding en uiteraard zoals gewoonlijk op 
eigen risico ;-). 
 
Parkeren + Adres 
Er is zeer ruime, goed bereikbare en toegankelijke parkeerplaats naast het restaurant. 
Heerlijkheid Eck en Wiel     
Veerweg 5      
4024 BP Eck en Wiel     
 
Wij kijken er heel erg naar uit, komt u ook gezellig?  Geef u dan snel op!  
Via de website (www.spitfire.nl) of per email (evdorp@gmail.com / 
esther.van.hilten@gmail.com ) 
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Doe dit dan uiterlijk tot 3 april, dit in verband met het doorgeven van het definitieve aantal 
gasten aan het restaurant (de brunch dient vooraf aan ons betaald te worden). 
 
Edwin & Esther 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noorwegenreis 
Door ons clublid Arthur Denzler wordt voor het eerst een Noorwegenreis georganiseerd, en 
wel van 11 juni t/m 21 juni. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor meer details 
van deze reis bekijk de gegevens op onze website onder ‘Meetings / Overige meetings’ 
 

Sleutelweekend TAC 
5e Interactief Sleutel Weekend Olst 
22 en 23 april 2023 
 

Veur de 5e keer pakt wulle mar weer an. Ons eerst lustrum. 
 
Op 22 en 23 april 2023 vieren we eindelijk ons eerste lustrum. Na vele jaren dat het niet 
mogelijk was om dit weekend te organiseren i.v.m. corona zal ons lustrum eindelijk 
plaatsvinden bij Autobedrijf Timmer in Olst. 
Reden om er een speciaal weekend van te maken! 
Jullie zijn allemaal uiteraard weer van harte welkom. 
We pakken we het concept van voorgaande jaren weer op. Wat inhoud dat we op zaterdag 
demo’s en presentaties geven en op zondag gaan we lekker sleutelen. 
Heb je problemen aan je Spitfire die je graag zondag verholpen of veranderd wil hebben, 
stuur dan een email naar geert@autobedrijftimmer.nl . 
De demo’s en presentaties voor zaterdag zijn: 
Verkorte cursus lassen 
Wij hebben Jan Niemeijer, sinds kort gepensioneerde medewerker, van Fource te Raalte 
bereid gevonden om ons mee te nemen in de wereld van het lassen. Zoals we allemaal 
weten is het laswerk bij een restauratie/reparatie een grote kostenpost. Hier zou je heel veel 
geld mee kunnen besparen door het zelf te doen. Maar hoe?  De meesten van ons hebben 
nog nooit een lasapparaat vastgehouden, laat staan mee gewerkt. 
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Jan gaat ons aan de hand van een presentatie de geschiedenis van het lassen uitleggen, de 
verschillende soorten lasapparaten behandelen en hoe daarmee te werken. Na deze korte 
introductie zal hij in de praktijk tonen hoe een en ander in zijn werk gaat. Tevens is er de 
mogelijkheid om zelf het lasapparaat ter hand te nemen en te ervaren hoe het werkt. 
Wij verwachten een grote belangstelling voor dit onderwerp, daarom zal het zowel in het 
ochtend- als middagprogramma staan.  
Vervolg Elektro 
In navolging op de vorige jaren zal Jan Slagter, ons verder meenemen in de geheimen over 
en de problemen met elektriciteit.  
Het eerste jaar heeft Jan de basisbegrippen spanning, stroom en weerstand behandeld. Het 
tweede jaar heeft Steef Odijk ons uitgelegd hoe je een elektrisch schema van de auto moet 
lezen. 
Om ons geheugen op te frissen zal Jan Slagter het voorgaande nog even kort herhalen om 
daarna daadwerkelijk bezig te gaan met storingen op te sporen in de auto. Zoals 
bijvoorbeeld het zwak branden van de koplamp, verschil in de sterkte van de lampen, 
werkingen van temperatuursensoren en meer. 
Ook deze presentatie wordt zowel voor als na de middag gehouden, zodat je niets hoeft te 
missen. 
Werking versnellingsbak en overdrive 
Wij zijn heel blij dat we Hans Friedrich bereid hebben gevonden om ons deze dag mee te 
nemen in de wereld van versnellingsbakken en met name de overdrive bakken. De 
overdrivebak is een zeer gewilde optie, maar bijna niemand weet, hoe het daadwerkelijk 
werkt. Laat staan om een storing te zoeken in een overdrivebak. Als er een iemand is die hier 
alles over kan vertellen, dan is het Hans Friedrich wel. Hij gaat ons door middel van een 
presentatie alles uitleggen. 
De grootste uitdaging zal de strijd tegen de tijd worden, want als Hans eenmaal begint te 
praten over versnellingsbakken, is het einde vaak zoek. Daarom zal dit ook onderwerp in de 
ochtend en de middag behandeld worden, zodat je niets hoeft te missen. 
Basisprincipe motor 4-takt en 2-takt principe 
Ron en Gerben geven een presentatie waarin ze uitleggen wat het verschil is tussen een 4-
takt en een 2-takt motor. Waarom heeft de een wel in-/uitlaatkleppen en de ander niet? 
Wat zijn de voor- en nadelen van een lange slagmotor, zoals in de Spitfire zit? Benieuwd hoe 
zo’n motor nu echt werkt? Volg dan zeker deze superinteressante presentatie en aan het 
eind van de dag weet je veel meer over de vermogensbron onder jouw motorkap. Ook deze 
presentatie zal zowel in de ochtend als de middag plaatsvinden, zodat je niets hoeft te 
missen. 
Jubileum cadeau 5 jaar ISW 
Omdat het alweer het 5e jaar is dat we het ISW op deze manier organiseren, willen wij jullie 
een leuk aandenken aanbieden. Zowel op zaterdag als zondag zal Margré Philippo aanwezig 
zijn met haar borduur-atelier. Op vertoon van je lidmaatschapspas kun je je Spitfire/GT6 in 
de door jouw gewenste kleur gratis laten borduren (1 per pas). Neem hiervoor je eigen T-
shirt, poloshirt, overhemd, fleecetrui/vest, overall of dunne jas mee. 
Dus wil je ook een gratis aandenken aan 5 jaar ISW, neem dan je lidmaatschapspas en 
kledingstuk mee! 
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De beruchte BBQ 
Op zaterdagavond gaan we uiteraard gezellig met elkaar BBQ-en. Uiterlijk 17.00 uur houden 
we op met het technische gezeur en gaat (letterlijk) knorretje aan het spit. 
Voor deze maaltijd rekenen wij € 19,00 p.p. Dit is inclusief uitgebreid buffet. Laat je 
verrassen door BBQ 2.0. 
Consumpties tijdens de BBQ worden i.v.m. het jubileum gratis aangeboden door Autobedrijf 
Timmer. 
 
Zondag 
De zondag hebben we wederom uitgeroepen tot een ouderwetse sleuteldag. Heb je 
problemen met je Spit of GT 6? Wil je je motor afgesteld hebben en/of elektronische 
ontsteking gemonteerd hebben? Op zondag is dit allemaal mogelijk. 
Heb je problemen en/of wensen, maak dit dan uiterlijk voor 8 april 2023 bekend aan 
geert@autobedrijftimmer.nl. Dan gaan we die dag proberen om jou weer technisch op weg 
te helpen. 
 
Deelname 
Uiteraard is de deelname voor alle TSC-leden geheel gratis. Zowel de zaterdag als de zondag 
staat de koffie vanaf 09.30 uur klaar (met lekkers!). Gezien het overvolle programma starten 
we dit jaar al om 10.30 uur. 
Tussen de middag zijn er weer de bekende broodjes kroket, ham of kaas. 
 
Voor overnachtingen op een camping of B&B adres is er wederom een lijst beschikbaar (op 
te vragen bij petra@autobedrijftimmer.nl).  
Op zondag word het uiterlijk 16.00 uur “tiet om noar oe eig’n huus an te goan (of te wel dan 
zwaaien we jullie uit). 
Inschrijven kan via het inschrijfformulier in deze clubkrant of op de website. Vul deze 
volledig en duidelijk in OOK als je alleen overdag komt, i.v.m. broodjes. Het is zonde om eten 
weg te moeten gooien! Als dat niet mogelijk is, stuur dan een email naar 
geert@autobedrijftimmer.nl . Geef dan wel duidelijk aan met hoeveel personen je komt, op 
welke dagen en of je wel/niet meedoet met de BBQ en/of de lunch. 
Opgeven kan tot uiterlijk zaterdag 8 april 2023! 
De reservering van de BBQ is pas definitief als we de betaling ontvangen hebben. 
Het weekend vindt plaats bij Autobedrijf Timmer, Rijksstraatweg 14 te Olst. (navigatie 
Benedendijk 22, Olst) 
Tot het ISW!!! 
Namens de TAC, 
Geert Timmer 
geert@autobedrijftimmer.nl 
(0570)561451 (zaak bijna altijd) 
(0570)561981 (thuis heel soms) 


