
4 de « Rit der Generaties » op zaterdag 29 april 2017

Een uitgelezen moment om de passie voor oude mechanieken te delen en vooral 
door te geven. De ideale gelegenheid ook om het stuur van oldtimers en 
exclusieve auto’s van vóór 1940 door te geven aan de komende generaties piloten 

Een aangename, landelijke route over heuvels en door dalen in de streek van de 
Champagne-Ardenne. Gegarandeerd een ontdekking , adembenemende 
landschappen die aan de Hoge Venen, de Vogezen en zelfs aan de Elzas doen 
denken.

De inschrijvingen kunnen tot zondag 23 APRIL 2017. Gelieve deze datum te 
respecteren.
BELANGRIJK  : de inschrijving wordt pas effectief na de betaling ervan.

                                                

 R E G L E M E N T

Alle voertuigen moeten aan de RVCCB criteria voldoen ,  in perfecte rijdende staat zijn. In regel
met inschrijving en verzekering. 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. Het gebruik van geestrijke dranken valt enkel onder de
verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf. Hij 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. De wegcommissarissen zijn
er enkel om de signalisatie te versterken, doch hebben geen enkel gezag over het verkeer.
Iedereen dient voorzichtig te zijn.



Programma:

07u30 – 8u30:  - Samenkomst in «  la Brasserie des Fagnes, rue de Nismes, 26 te
5660 Mariembourg (Couvin) voor het ontbijt.

8u30 – 9u 00:    - uitdelen roadbooks en rallyplaten + aanzwengelen van de 
mechanieken.

11u00:               - algemeen nazicht  (water, olie, benzine en aperitief).

12u30:               - Bubbels in Rocroi met de plaatselijke gezagdragers en hun 
gevolg.

13u00:               - rustige maaltijd in het militair hospitaal onder de omwalling van
een kleine versterkte stad

16u30                 - terug naar de bron van de Fagnes voor een laatste glas en de 
wisselbeker van de Generaties*

* prijs voor de beste berekening van de leeftijd van de kapitein, min de leeftijd van 
zijn tweede matroos, gedeeld door de ouderdom van het schip. Om deel te nemen 
vergeet niet de nodige info hiertoe aan te vullen. 

I N S C H R I J V I N G

omvat:
* De genummerde rallyplaat
* Souvenirs en + souvenir voor de kinderen
* Het ontbijt
* Het glas tijdens het algemeen nazicht
* Bubbels in Rocroi
* Middagmaal in Rocroi (1/2 fles wijn  + soft)
* Laatste glas bij aankomst
* Assistentie (zijnde terugbrengen tot de startplaats )

Voor het organiserend Comité :       Voor de raad van bestuur van de RVCCB :
Michel Baccus & Nicolas Stalon             Guy Mahy & Christian Wautier, ondervoorzitters

Hierna  het  inschrijvingsformulier  te  sturen  per  mail  naar  info@rvccb.be,  te  faxen
(02/219.82.34) of per post naar het Secretariaat van de  RVCCB :  53 Beeckmanstraat  - 1180
BRUSSEL  UITERLIJK  TEGEN  23  APRIL  2017  ,  samen  met  het  storten  van  het
inschrijvingsgeld , I.N.G. BE38 3101 4396 6072 -  BIC : BBRUBEBB  .
Het terugsturen van het ingevulde bulletin en de betaling impliceren het instemmen met de
regels van deze rit en van de Club.

  

mailto:info@rvccb.be


           

I   N S C H R I J V I N G S  B U LL   E T I N  

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

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

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

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

Verbind mij deel te nemen aan de “Rit der Generaties” van zaterdag 29 april 2017, met mijn wagen :

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

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

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

(Mocht u het homologatie nummer van uw wagen niet kennen gelieve de club te contacteren

Om deel te nemen aan de prijsvraag  : leeftijd van de piloot : naam van de copiloot : leeftijd 

van de copiloot :

 
 De ondertekenaar van huidig inschrijvingsbulletin ontslaat de organisatoren van de RVCCB van elke
verantwoordelijkheid die voortvloeit uit zijn deelname aan de 4de « Rit der Generaties » op 29 april 2017.
Hij verklaart dat de staat van zijn voertuig en de inschrijving 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  ING BE38 3101 4396 6072 -  BIC : BBRUBEBB:

- volwassene met menu paëlla : 39 €  .......................  €

- volwassen met menu balletjes : 39 €                                                          .......................  €

- kind met menu paëlla :                29 € .......................  €

- kind met menu balletjes :               29€                                          .......................  €

- indien lidgeld niet voldaan (*):               60€                                          .......................  €

-----------------------

   Total : ........................ €

       ========================

(*) Met de bedoeling voor eenieder gelijk te zijn wordt deze bijdrage gevraagd indien geen enkele 

persoon die in de wagen meerijdt lid van de RVCCB is. Deze bijdrage kan als jaarlijkse bijdrage 

beschouwd worden indien de persoon de toetredingsaanvraag doet en ook aanvaard wordt.

Datum : Handtekeni  ng :




