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6de Herdenkingsrit “Circuit des Ardennes”

Beste vrienden,

De VIe editie van het Circuit des Ardennes luidt de zomer in, begin juli. Zoals 
voor de voorgaande edities hopen wij de leden van de RVCCB talrijk te mogen 
verwelkomen in twee categorieën:

• Voor 1919

• De jaren 20 en 30

In bijgevoegde bladzijden vindt u:

• Een overzicht met de verschillende deelname-opties (4, 3, 2 of 1 dag)

• Het inschrijvingsdossier voor de “pre 1919” (die we extra steunen !)

Voor deze deelnemers zijn er hotelkamers gereserveerd in Bastogne zelf.

En onze vriend André Plasch schenkt een JEROBOAM (niet met BENZINE)  
aan de deelnemer met de oudste auto….

• Het dossier voor de « 1919-40 » categorie

Heeft u nog vragen, stuur een bericht naar onderstaand e-mailadres, of bel één 
van de leden van de organisatie die je kent. 

Met vriendelijke groeten,

PS : Indien u dat wenst, en in samenspraak met de Club, zal er een « RVCCB plateau » 
worden georganiseerd met een tentoonstelling op de Place Mac Auliffe in Bastogne, 
en een groepsstart. 

Leden van het organisatiecomité
 Jacques Deneef   Jean-Pierre Vanden Berghen Jean-Pierre Alvin
  Freddy Cambier E. Jacmard
 Historische controle  Spokesman 
 Paul Sonet et Jacques VanderStappen Philippe Casse

Over 3 maanden...
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S
Deelnamemogelijkheden

voor de leden van de Royal Veteran Car Club of Belgium

(2 personen)

A. Basisdeelname  (zaterdag)   (€ 235 + € 95) € 330
 (lunch en diner inbegrepen)

 Overnachting zaterdag en zondag (€ 120 x 2) € 240
   .............    

   € 570

B. Basis + pre-run vrijdag   € 570
 + run (lunch inbegrepen)  € 150 
 + een extra overnachting  € 120
   .............    

   € 840

C. Basis + pre-run vrijdag en donderdag   € 570
 + 2 runs (lunch inbegrepen) (€ 150 x 2) € 300 
 + twee extra overnachtingen  (€ 120 x 2) € 240
   .............    

   € 1.110

André Plasch zal een JEROBOAM schenken aan de oudste deelnemende auto !

 CATEGORIEËN A, B, C (<1919)

A. Deelname zondag (€ 175 + € 65) € 240
 (inclusief lunch)

B. Optie diner van de deelnemers   (€ 75 x 2) € 150
 (zaterdagavond)   

C. Optie run zaterdag  
 (enkel cat. D > 1930 ingeschreven voor zondag) (€ 65 + € 55) € 120 
 + 1 nuitée  € 120
   .............    

   € 240

D. Bij keuze van A + B + C  € 630
   

CATEGORIEËN D & E (1919>1941)


