
  

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

3 de 100 km van OPHAIN  

Zondag 25 JUNI 2017 

  
 
Met de medewerking van: - Mr André Plasch. 
                                             - Ets P Russo  
                                                   - Etn Actif  
                                                   - Bedrijf 1.2.3 Compta. 
                                             - Carrosserie Janssens. 
                                             - Rocassur SCRL. 
 - Werkplaatsen Wautier. 
 
 
Alle voertuigen van de RVCCB die gehomologeerd zijn of waarvan de aanvraag hiertoe ingediend is kunnen deelnemen. 
Vertrek en aankomst van deze derde editie gebeuren in de “ Ferme de Bertinchamps” , rue de Bertinchamps 51 te 1421 
Ophain BSI. Op 800 m van de Ring, uitrit Ophain BSI. 
Ontbijt en onthaal vanaf 9 uur . 
 

 

R E G L E M E N T 
 

Alle voertuigen moeten in perfecte rijdende staat zijn. De wegcode geldend in de landen die aangedaan worden dient te worden 
gerespecteerd. Er moet een gevarendriehoek, een achteruitkijkspiegel, een brandblusser, een eerste-hulp kistje en een 
veiligheidsjasje aan boord zijn. Het inrichtend comité houdt zich het recht voor het parcours te veranderen en alle maatregelen te 
nemen die zich zouden opdringen voor een goed verloop van het evenement. De commissaris-generaal heeft ook het recht een 
deelnemer uit te sluiten die de wegcode niet zou naleven of die door zijn gedrag de club oneer zou aandoen. 
Elke deelnemer blijft verantwoordelijk voor zijn eigen goederen en zijn wagen. De verantwoordelijkheid van de Club zal niet 
kunnen ingeroepen worden in geval van brand, diefstal, verlies, schade, vandalisme of ongeluk met de voertuigen. 
De rol van de wegcommissarissen beperkt zich tot het duidelijker maken van de signalisatie, maar zij kunnen zich in geen geval in 
het verkeer opdringen. De grootste voorzichtigheid blijft geboden voor de volledige rit. Bij ernstige pech beperkt de taak van de 
volgwagen zich tot het terugbrengen van het voertuig aan de start of op een veilige plaats.   

 

 P R O G RA M M A 
 

De rit is 102,00 km lang  
 
• Om 10u00, start van de minder snelle voertuigen, gevolgd door de andere voor een rit van 52,5 km langs, hopen wij, 
zonnige wegen door Vlaams Brabant en Henegouwen, tot aan het aperitief in restaurant ; Les 9 Tilleuls, 24 Place 
Communale, 7830 Silly  

 

• Rond 13u00, start van de 2de rit, lang 49,4 km, langs mooie wegen terug naar de startplaats  waar de wagens op de 
binnenkoer zullen worden opgesteld. Wij zullen er ‘met mate’ genieten van de bubbels aangeboden door onze vriend André 
Plasch die ons telkens erg steunt, 
Daarna volgen de lunch en de prijsuitreiking. 
 
De wisselbeker “CHALLENGE LEON WAUTIER” wordt opnieuw uitgereikt. De winnaar is de jongste deelnemer, lid van de 
RVCCB, die deelneemt met het oudste voertuig en het volledige parcours aflegt. Daartoe zal het jaar van in verkeersstelling 
van het voertuig opgeteld  worden bij de ouderdom van de bestuurder. 
Bijvoorbeeld: jaar voertuig: 1914, leeftijd piloot:30 jaar = totaal 1944. De wisselbeker komt toe aan het laagste totaal. 
Bijex-aequo komt het oudste voertuig in aanmerking. Indien er toch een ex-aequo zou zijn, wordt het aan de eigenaar van 
het voertuig met de kleinste cilinderinhoud toegekend. De wisselbeker komt hem/haar toe en zal voor de 100 KM van 
Ophain 2018 weer worden ingezet. De wisselbeker blijft eigendom van Christian Wautier. 

 

Einde der inschrijvingen: 12 juni 2017 en,  BELANGRIJJK: De inschrijving wordt pas geldig na betaling ervan.  
Wij zijn ervan overtuigd dat bij gunstig weer jullie een heel aangename dag zullen beleven.. 

  



I N S C H R I J V I N G  
 
Omvat: 
- Genummerde rallyplaat 
- Ontbijt 
- APERITIEF – halte tijdens de rit 
- De lunch (drank inbegrepen) 
- Technische bijstand verzorgd door Carrosserie Janssens 
 

Voor het organiserend Comité:             Voor de Raad van Bestuur van de R.V.C.C.B.: 
Algemeen Commissaris: Christian, Jocelyne & Michèle Wautier        Didier LIEGEOIS, Voorzitter 

Mobil: +32475541924                                                                        Xavier DURIEU, Secretaris     
Adjunct commissaris : Christian Thibaut mobile: +32472643894 
                      
Hierbij inschrijvingsformulier te sturen per mail(rvccb@rvccb.be), of fax (02/219.82.34)uiterlijk tegen 12 juni 2017 
samen met het inschrijvingsgeld naar RVCCB: 53 Beekmanstraat - 1180  BRUSSEL 

                                                                            
INSCHRIJVINGSBULLETIN  

 
 

Ondergetekende…………………………………Voornaam ………………………Geboortedatum………. 

wonende te ………………………………………………..postcode ……………………………………… 

Straat ………………………………………………………………………….N°………………………… 

N° Tel.  ….……………  E-mail …………………………………………………N° GSM………………………… 

Verbind mij deel te nemen aan de “100 km van OPHAIN” van zondag 25 juln 2017, met mijn wagen : 

Merk……………………………………… Type …………………………… Jaar…..….………………... 

Nummerplaat  ………………      chassis N° ………………   motor N°  ….…….......  

Gehomologeerd N°   …………. of in afwachting ervan.              

De ondertekenaar van huidig inschrijvingsbulletin ontslaat de organisatoren van de RVCCB van elke 
verantwoordelijkheid die voortvloeit uit zijn deelname aan de 3de « 100 km van Ophain » op 25 juni 2017. Hij 
verklaart dat de staat van zijn voertuig en de inschrijving t beantwoorden aan de wettelijke normen en geldende 
reglementen en dat die geldig verzekerd is voor de ganse duur van het evenement. Hij verbindt zich alle regels 
betreffende de wegcode en de daarbij horende koninklijke besluiten te eerbiedigen. In geval van overmacht kan de 
organisator een andere wagen aanvaarden dan die die ingeschreven is voor zover die beantwoordt aan de criteria 
van de rit. 
 

 
Ik stort heden op rekening van de  RVCCB,  ING : BE38 3101 4396 6072 - BIC: BBRUBEBB 
 

       –     piloot en copiloot:     130 €      .......................  € 

− piloot alleen:       70 €     ........................ € 

− medereiziger in oldtimer :                    65 €      ........................ € 

− kinderen tussen 6 en 12 jaar                            40 €                                                             …......................€ 

− kinderen joger dan 6 jaar gratis 

− Iniet  RVCCB lid                                                60 €                                                           ………………….€    

       Total:  ........................ € 

 

Het invullen en terugsturen van dit bulletin impliceert het eens zijn met de inschrijfvoorwaarden    

                           

Datum:……………………………………….Handtekening…………………………………… 


