Kawasaki GTR 1000 / Concours Owners of Europe

Wat is de GCE?

Hoe kan ik lid worden?

GTR Club Europa is ontstaan nadat enkele
Europese GTR eigenaren in contact kwamen
met Amerikaanse Concours (type aanduiding
voor de GTR in de VS) eigenaren. In Amerika
is al heel lang de Concours Owners Group actief.
In Europa is er in het verleden in verschillende
landen ook wel zoiets geweest, maar deze
initiatieven hebben de tand des tijds niet
overleefd. GCE is een nieuwe, internationale
GTR Club en gelieerd aan de COG.

Lid worden gaat het eenvoudigst via internet.
Op de startpagina na de Europesche vlag,
staat onder aan de pagina een regel: “Feel
free to contact us and become a member it´s free”; klik op “member” en je komt op
het inschrijfformulier.

Wat doet de GCE?
•
•

•
•

Op (inter)nationale basis activiteiten
ontwikkelen in de vorm van tourritjes.
Het voeren van een mailinglist via email
waarop allerlei (GTR)vragen kunnen
worden gesteld.
Het organiseren van sleutelsessies.
Internationale ontmoetingen met andere
GTR rijders. (GTR rally in Ahlborg, DK)

Wat kost dat?
Helemaal niets! Nou ja, een beetje tijd en een
beetje input worden natuurlijk bijzonder op
prijs gesteld, maar wil je dat niet, dan kost
het letterlijk niets.

Dit formulier wordt vervolgens naar Mark
Harling (de ledenadministrateur) verzonden.
Deze zal je vervolgens per e-mail van harte
welkom heten als lid van de GTR Club Europe.

Waar kan ik meer te weten
komen over de GCE?

Wat is mijn directe voordeel als
ik lid word van deze club?

Op internet heeft de GCE eigen website's
(http://www.concours.org/eu en
http://members1.chello.nl/~e.kleefstra)
en door te bellen met Marc Kleefstra
(0321-318784). Een kleine noot hierbij: de
GCE site en de mailinglist zijn engelstalig.

Hadden we al gezegd dat je over een enorme
bron aan GTR-kennis kunt beschikken via de
mailinglist? De internationale contacten die
kunnen ontstaan middels de mailinglist en het
feit dat je mede daardoor in wisselende
samenstelling met elkaar kunt deelnemen aan
(het organiseren van) evenementen zowel in
eigen land als in andere europese landen.

