
Velen van jullie weten dat ik een ex-works TR2 gehad heb.  Deze TR2  reed in 1954 en 1955 verschillende 
rally?s voor de fabriek Triumph.

Een fabrieks rally team toen en nu zijn wel enorme verschillen.  Niettegenstaande er zo goed als geen 
sprake was van bijzondere uitrusting/aanpassing deden de Triumph TR2s het toch zeer goed.

Op zo goed als alle wedstrijden waar gestart werd bekwam OVC276 een prijs.

Door contact met de zoon van Ken Richardson, namelijk Paul kreeg ik meer inzicht in wat zijn vader 
allemaal gedaan had.  In het bijzonder wat er zo al met OVC276 gepresteerd werd. Paul vertelde mij dat 
hij als kleine jongen meerdere keren in OVC gezeten had. Zijn vader nam de wagen na de werktijd 
gewoon mee naar huis. Zondags werd er mee ter kerke gereden.  Kun je je zelf nu al inbeelden een full 
rally wagen met rolkooi, harnas en alle andere aanpassingen waar op zondag een ritje over de openbare 
weg mee gedaan wordt in het huidige drukke verkeer.

Nu na vele restaurantbezoekjes op mijn conto begon Paul meer en meer te lossen. Eerst verkocht hij wat 
kleine dingen om uiteindelijk met deze Val Saint Lambert vaas boven te komen. Die had zijn vader 
gewonnen met OVC in 1955 na deelname aan de Liege Rome Liege.

Het is namelijk de Coupe de la ville de Liege.  Speciaal gemaakt door Val Saint Lambert voor deze rally.

Vader had die blijkbaar gewoon mee naar huis genomen, niettegenstaande hij in loondienst was bij 
Triumph.  Daar mocht ze eerst in het interieur prijken om uiteindelijk in de shed te belanden.  Daar heeft 
ze naar het schijnt jaren tussen de grasmaaier, en allerhande rommel gelegen.  Ongelooflijk maar er is 
geen enkele beschadiging aan deze vaas.  In 2007 kon Paul behoorlijk wat extra cash gebruiken en 
verkocht mij dit toch bijzondere item dat eigenlijk bij de wagen hoort te blijven.

Tijdens mijn bezoek aan Kit Heathcote, de toenmalige navigator tijdens de Liege Rome Liege, kwam die 
trots met zijn deelnemersbadge boven en schonk die mij.  Hij meende dat dit beter bij mij kon zijn dan in 
zijn schuif met oude aandenken aan zijn rally carrière.

Een zeer mooi gebaar wat ik altijd enorm geapprecieerd heb.

Over die oude rallytijden kan veel verteld worden maar er zullen weinig ex works zijn waar de bekers nog 
bij zijn.

                                                                                  Pascal
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