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Sun Child Brussels VETERAN CAR DAY
De Rally van de mooie loca es en ongewoonelijke plaatsen
Zondag 24 september 2017

DE KOMENDE SUN CHILD RALLY ZAL LANGS DEZE
DEUR BEGINNEN ....

DE HOEVE VAN HOUGOUMONT

Beste Deelneemster, Beste Deelnemer,
Vele zijn degene die 5, 10, 15, zelfs 22 maal deelgenomen hebben aan onze vorige edi es.
Dit jaar zal het vertrek plaats vinden in de historische HOEVE VAN HOUGOUMONT waar een belangrijke deel
van de veldslag van Waterloo 1815 zich afspeelde.
Alhoewel 8000 Franse soldaten aanwezig waren ,konden ze de weerstand van 2000 Britse en Pruisen soldaten
niet overwinnen.
De hoeve is herstelt geweest ter gelegenheid van de 200 jaar van de veldslag en is toegankelijk
voor het publiek.
Wij hopen Uw interesse en Uw lust opwekken om de nieuwe memoriaal aan de voet van de leeuw van
Waterloo later te bezoeken.
Zoals al jd zijn de winsten van onze manifesta e ten bate van SUN CHILD die hulp biedt aan beguns gde
pa ëntjes lijdend aan kanker of erns ge chronische ziekte.
Wij nodigen U uit om onze website www.sunchid.be te bezoeken om de gelegenheid te hebben U inschrijving
per mail door te sturen.
Hopende op een talrijke deelname verwachten wij U op zondag 24 september 2017.
Met vriendelijke groeten,
Laurent Vanneste & Chris an Willocq
Voor het organisa e Comité
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VERTREK VAN HOUGOUMONT
AANKOMST DE OUWE SCHUUR
Rondrit met Old mers ( met de eerste gebouwde wagens tot en met 1977)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Samenkomst van de wagens en ontbijt in HOUGOUMONT
• Lunch , prijsuitreiking en slui ng van de rally in DE OUWE SCHUUR TE OVERIJSE

Algemene Inlich ngen
_________________________________________________________________________________________________________________________________

• De Sun Child Brussels Veteran car day is een ini a ef opgestart in 1995 onder de Bescherming van Zijne Majesteit Koning AlbertII
• Met Steun van Royal Veteran Car Club Belgium en Historical Vehicle Club Belgium
• Met de beschermheerschap van vele persoolijkheden.
De volledige winst wordt besteed aan de hulp aan kinderen lijdend aan kanker of ernstige ziekte.

Modaliteiten en Reglement
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wagens toegelaten tot inschrijving
De rondrit is voorbehouden voor wagens van oorsprong tot 1977
Old mers
van oorsprong tot 1904
_____________________________

Veteran
van 1905 tot 1915

MET HARTELIJKE DANK AAN ONZE VRIJWILLIGE MUZIKANTEN
DIE GEDURENDE ZOVEEL JAREN AANWEZIG WAREN

_____________________________

Vintage A
van 1916 tot 1925
_____________________________

Vintage B
van 1926 tot 1930
_____________________________

Vooroorlogse Classic
van 1931 tot 1939
_____________________________

Naoorlogse Classic
van 1945 tot 1977
_____________________________

Reglement
°De wagen en zijn bestuurder dienen alle maatregelen van het verkeersreglement te volgen.
° Elke wagen die deelneemt aan de rondrit dient door zijn verzekering gedekt te zijn tegen iedere burgerlijke aansprakelijkheid.
Enkel de ingeschreven wagens mogen deelnemen aan de rondrit.
° Iedere wijziging aan de inschrijving moet aan het organisatie comité voorgelegd worden voor akkoord.
° Het organisatie comité heeft het recht het rondrit te wijzigen en op ieder ogenblik de nodige dringende beslissingen te nemen
voor de goede afloop van deze rondrit.
° De sportcommissaris heeft de mogelijkheid iedere deelnemer aan deze rondrit te schrappen indien deze het Verkeersreglement niet
naleeft en wiens houding het imago van SUN CHILD zou kunnen schaden.
° Iedere deelnemer is alleen verantwoordelijk voor zijn persoonlijke spullen en wagen.
° In geen enkel geval kunnen, SUN CHILD of de organisatoren verantwoordelijk gesteld worden bij diefstal, verlies, brand,
schade of andere vandalisme daden.
° De deelnemers stellen SUN CHILD en de organisatoren vrij van alle verantwoordelijkheid.
° De organisatoren kunnen de inschrijving van het aantal deelnemers beperken volgens de beschikbare plaatsen.

XXIII

- SUN CHILD BRUSSELS VETERAN CAR DAY - 24 SEPTEMBER 2017

Programma en uurooster
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8u00 à 9u00
Samenkomst en tentoonstelling van de wagens
Ontbijt
9u00
Vertrek van de rondrit

13u15
Aankomst in DE OUWE SCHUUR
Terhulpensteenweg 454
3090 Overijse
13u30 tot 14u00
Aperi ef
14u00
Lunch

De rondrit zal geen ... 100 kms .. overschrijden

DE PLAATSEN WAAR U ONTVANGEN ZULT WORDEN
Chemin du Goumont - 1420 Braine-l'Alleud

Vele Prijzen !
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Iedere deelnemer krijgt een foto van zijn wagen en equipage
• « Fidelity plaat « voor iedere deelnemer die 10 maal , 15 maal en 20 maal deelgenomen hee aan onze
Rally
• Prijsuitreiking voor de drie oudste wagens
• Prijsuitreiking voor de drie beste antwoorden op de foto vragenlijst

XXIII --SUN
XXIIème
SUNCHILD
CHILDBRUSSELS
BRUSSELSVETERAN
VETERANCAR
CARDAY
DAY--25
25SEPTEMBER
SEPTEMBRE2016
2016

Parcours

SUN CHILD vzw

........................................................................................................................................................................................................................

• Iedere deelnemer ontvangt een road-book
• De Ploeg van Edouard Thuer, die de rondrit hee getekend, zorgt
voor de veiligheid en nodige bijstand in geval van moeilijkheden
van de deelnelmer

Inschrijvingen
___________________________________________________________________________________________________________________
_

Het inschrijvingsgeld bedraagt 90€ voor de chauﬀeur en zijn voertuig.
80€ per passagier (kinderen jonger dan 10 jaar : 50€)
Het inschrijvingsgeld voor de rit omvat:
• koﬃe/croissant bij het vertrek
• de genummerde plaat voor het voertuig
• een verfrissing onder weg en bij aankomst
• de lunch bij aankomst
• een foto van uw voertuig en het team
• deelname aan verschillende prijzen en bekers

(Vroeger Fonds Georges Kamp)

Sun Child is een vereniging geboren
uit de fusie in 2008 van het vroeger
“ Fonds Georges Kamp” ges cht in 1991
en
“ Prendre un Enfant par la main”
ges cht in 1993
Sun Child hee als doel het helpen
van kinderen die lijden aan kanker
of zware chronische ziekten

Het inschrijvingsformulier en -geld moet ons ten laatste toekomen op 18 september

Met de steun van
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...

DE OUWE SCHUUR
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INSCHRIJVINGSFORMULIER

Inschrijvingsbedrag te storten op rekening van SUN CHILD :
BIC : GEBABEBB / IBAN : BE68 2710 2242 6634 (271-0224266-34)
Inschrijvingsformulier te zenden ten laatste op 18 september 2017 naar:
SUN CHILD a.s.b.l. c/o Chris an Willocq Avenue Henri Houssaye 10 - 1410 Waterloo
Tel : 02/ 384 05 00 - Fax : 02/ 735.25.04
Email : chris an.willocq@skynet.be

Inlich ngen
T. 02/ 384 05 00 of e-mail : chris an.willocq@skynet.be • T. 02/ 734.04.01 of e-mail : sunchild.pem@gmail.com

Naam

Voornaam

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode

Gemeente

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wagen
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Type

Bouwjaar

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Plaat nummer

Lid van (Club

)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.

Mijn wagen komt op plateau : o Ja o Nee

Deelneming
.................................................................................................................................................................................................................

...............Wagen en bestuurder voor 90 €/W hetzij ....................€
...............personen à 80 €/pers.
hetzij ....................€
...............kinderen (-10 ans) voor 50 €/kind hetzij ....................€
Totaal ....................€
Uw betaling wordt beschoudt als aanvarding van het reglement.
Ik heb deelgenomen aan volgende Sun Child Brussels Veteran Car Day (vroeger Waterloo Veteran Car Day) :
(Gelieve de deelnemingsjaren te omringen om mee te kunnen deelnemen aan de prijs voor Fidelity)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

o 1995 Paleizenplein / Waterloo
o 1996 Jubelpark / Gemeentehuis Waterloo
o 1997 Jubelpark / Autoworld
o 1998 Conrad Hotel / Conrad Hotel
o 1999 Paleizenplaats / Soﬁtel te Diegem
o 2000 Atomium / Conrad Hotel
o 2001 Museum Tervuren / Moriensart
o 2002 Atomium / Ubizen nv te Leuven
o 2003 Val Duchesse / Paleis der Koloniëen
o 2004 Heysel / Heysel
o 2005 Scandinavian School / Moulin de Villers
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o 2006 Atomium / Domaine Smet
o 2007 Golf Hulencourt / Hilton te Bruxelles
o 2008 Royal Military Academy / Royal Military Academy
o 2009 Cercle de Wallonie à Namur / Waterloo
o 2010 Kasteeldomein St Hubert te Ronse/ Waterloo
o 2011Kasteel van Cocriamont / Leeuw van Waterloo
o 2012 UCB / Huis van Automobiel
o 2013 Transport Museum / Aula Magna te LLN
o 2014 Paleizenplaats/ Kasteel Fond’Roy
o 2015 Brussel Hilton / Brussel Hilton
o 2016 Dolce La Hulpe / Dolce La Hulpe
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