
                                         

42e  RANDONNEE DU HAIN van ZONDAG 3 SEPTEMBER 2017

Met de medewerking van : 

 La Carrosserie Janssens
 La Ferme du Bon Dieu qui croque
 Les Ateliers Wautier SPRL

 André Plasch
 Pierre Gérard
 ISFI

Deze rit wordt hoofdzakelijk georganiseerd voor wagens van het type cyclecar, grand sport of course van vóór 1940. 
De wagens moeten gehomologeerd zijn door de R.V.C.C.B. of de aanvraag hiervoor moet ingediend zijn.  
Het organiserend comité behoudt zich het recht voor de auto's buiten deze categorieën te selecteren in functie van hun
historisch of technologisch belang . 

 Wisselbekers :
1) De challenge André Van Ackeren voor een eerste deelname.
2) De challenge Léon Wautier voor de jongste piloot.
3) L’As du Volant – Trophée Luc Janssens voor de handigste piloot bij een nader te definiëren onderdeel. 
De wisselbekers kunnen enkel door leden gewonnen worden. 

BELANGRIJK  : De inschrijving wordt pas definitief na de betaling ervan. Uiterste datum voor inschrijving  : 
Woensdag 30 augustus 2017 .

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 R A M M A  (+-150 km)

Afspraak  : Ferme du Bon Dieu qui croque – Ferme Smette 2   1460 Haut-Ittre 

Van 8u30 tot 10u : ontvangst der deelnemers en ontbijt. Er is plaats voor aanhangwagens
10u :                      Start 
12u00 :                  Verfrissende en ontspannende halte.
15u30 :                  Aankomst en einde van de rit in  La Ferme du Bon Dieu qui croque
                              gevolgd door een Walking Dinner.
Technische bijstand wordt verzorgd door carrosserie Janssens.



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

Omvat:  
 Ontbijt
 Verfrissende stop
 Walking Dinner
 Technische bijstand
 Rallyplaat
 Receptie bij de aankomst
 Mooie herinneringen en goed humeur

Voor het Organiserend Comité :  
Vincent (0475.296.703), Luc en Catherine Janssens, 
Commissaris Generaal

                   
Voor de Raad van Bestuur van de R.V.C.C.B
Didier Liégeois, Voorzitter
Xavier Durieu, Secretaris

Gelieve  het  inschrijvingsformulier  ingevuld  terug  te  sturen  uiterlijk  tegen  30  augustus  2017, per
mail(rvccb@rvccb.be), per fax (02/219.82.34) of per post naar RVCCB: 53 Beekmanstraat - 1180  BRUSSEL, samen
met het inschrijvingsgeld 

                                                                          
INSCHRIJVINGSBULLETIN 

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

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

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

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

Verbindt zich deel te nemen aan de “42 Randonnée du Hain” van zondag 3 september 2017, met zijn 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 “42 ste Randonnée du Hain”» op 3 september
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 rekening van de  RVCCB,  ING :  BE38 3101 4396 6072 - BIC: BBRUBEBB

       –     piloot en copiloot:  140 €  .......................  €

       –     piloot alleen:    80 € ........................ €

       –     medereiziger in oldtimer :                   70 €  ........................ €

       –     niet  RVCCB lid                                     60 €                                                             ..….…………….€   

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

Het invullen en terugsturen van dit bulletin, al dan niet getekend,  impliceert het eens zijn met de 

inschrijfvoorwaarden                       

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