
  

Grand Gathering op 1 en 2 september 2012 
  

Brooklands Museum 

  
De thuishaven van alle Panthers 

 

  De Grand Gathering 2012 zal worden gehouden in en bij het Brooklands 

Museum in Weybridge, Surrey. Dit is de meest uitgelezen plek om te vieren 

dat de productie van Panthers 40 jaar geleden begon.  Het centrale thema van 

de dag zullen de zeventiger jaren zijn. Dus ga op zoek naar je broeken met 
uitlopende pijpen. 

 , hotpants en schoenen met plateauzolen!!  Er zijn kamers gereserveerd in het 

Hilton Hotel in Cobham, Weybridge Surrey.  De kosten voor een 

weekendarrangement, inclusief diner op vrijdag en galadiner-dansant op 

zaterdag zullen binnenkort bekend worden gemaakt.  De algemene 

ledenvergadering zal worden gehouden op zondagmorgen in het hotel. Voor 

vrijdag en zondag na de A.L.V. zullen activiteiten worden georganiseerd. 

Omdat in 2012 rond de datum van de Grand Gathering de Paralympics worden 

gehouden met tal van evenementen in de regio, ben ik er zeker van dat er van 

alles te beleven zal zijn.  Dit is één van de redenen om deze aankondiging al 

heel vroeg te publiceren, vooral om er zeker van te zijn dat accommodatie 

voor ons beschikbaar zal zijn.  

 

De Grand Gathering start om 10.00 uur op 1 september en de verwachting is 

dat Panthers de gehele parkeerruimte voor en bij Brooklands in beslag zullen 

nemen. Natuurlijk zullen de clubartikelen en Bruno’s reserve-onderdelen 

beschikbaar zijn voor hen die willen ‘winkelen’.  Er is heel veel te zien en te 

doen op Brooklands en voor iedereen die niet de uitdaging is aangegaan van de 

heuvelklim in 2010 hebben we geregeld dat dit evenement opnieuw 

beschikbaar is. Een unieke kans voor ieder om de eigen vaardigheid te testen 

en eventuele eerdere prestaties te verbeteren.  Voor ieder die de heuvel 

bedwingt is een Brooklands oorkonde beschikbaar. Dit is ‘big fun’ en daarmee 

een ervaring die je niet mag missen.  Voor de meest speciale auto’s in hun 

klasse worden afzonderlijke prijzen beschikbaar gesteld.  

 

Met de Concorde op het terrein en de mogelijkheid om de vluchtsimulator te 

proberen en veel andere vliegtuigen te verkennen, deel te nemen aan 

workshops en rond te kijken in het onlangs geopende busmuseum kan het niet 



anders dan dat het een heel bijzondere dag ‘uit’ zal worden.  Ook deze keer 

zal er een fotosessie worden gehouden op de oude racebaan met toegang tot 

de brug om ook zelf foto’s te schieten.  

 

Wij hopen van harte dat dit bijzondere moment, de veertigste verjaardag en 

deze vroege aankondiging voor alle leden van de club aanleiding zal zijn om te 

komen. Dat geldt niet minder voor onze overzeese leden, hetzij ze komen 

rijden of vliegen. Het zal ongetwijfeld een groot plezier zijn om iedereen 

weer te zien en te ontmoeten. Laten we er een happening van maken die we 

ons nog heel lang herinneren. Aarzel niet om contact met mij op te nemen als 

er behoefte is aan meer gedetailleerde informatie.  

Val Bridges 

Voorzitter.  

  


