
58 ste Fagnes Hivernales – 24 & 25 Februari 2018

Met deelname van : Keukens OPTO-BI (D. Liégeois)

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen deel te nemen aan de 58 ste editie van de «  Fagnes Hivernales » die dit
jaar naar Francorchamps leidt, welbekend voor zijn racecircuit, en met overnachting in het 4****Hotel de la Source.
Deze traditiegetrouwe winterrit  wordt  voorbehouden aan  open auto's  behorende tot  de categorieën “ ancêtres”',
“veterans”,  en “vintages” (1930 incluis) die door de RVCCB zijn gehomologeerd of waarvan de aanvraag hiertoe is
ingediend.

Het parcours zal niet bewegwijzerd zijn maar elk team zal een geplastificeerd  Road Book ontvangen.

De parking van het hotel is overdekt en gesloten, de verantwoordelijkheid van de organisatoren zal niet kunnen
worden ingeroepen in geval van brand, diefstal of schade aan de voertuigen. Geen enkele verzekering ten dien
einde werd afgesloten.

BELANGRIJK : de inschrijving wordt slechts effectief na het ontvangen van het bedrag van de inschrijving
De inschrijvingen worden onherroepelijk afgesloten op :  VRIJDAG 9 FEBRUARI 2018

OPGELET: In geval van annulering na de einddatum van de inschrijvingen, zal een forfaitair bedrag van 200 €
per persoon ingehouden worden voor de administratieve kosten, elke annulering na 15 februari 2018 zal niet
worden terugbetaald.

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.  

De volgende wisselbekers  worden  opnieuw in  competitie  gebracht  en  zullen  enkel  aan  leden  van  de  RVCCB
uitgereikt worden voor de duur van één jaar  Zij worden geen twee opeenvolgende jaren aan hetzelfde lid uitgereikt.

Lucien BOZET : voor de piloot met het grootst aantal deelnames aan de Fagnes Hivernales sinds het begin.
Ennio GIANAROLI : voor de jongste piloot eigenaar van het voertuig en die de volledige rit uitrijdt.
Olivier HALLEUX : voor de piloot die voor de eerste maal deelneemt. Bij ex-aequo, komt de oudste auto in 

aanmerking..
Fernand TIQUET : voor de oudste Belgische piloot van de categorie « vétérans » die het ganse parcours aan 

het stuur van zijn wagen uitrijdt.
De EEUWLING : voor de auto  die 100 jaar of meer is. Bij ex-aequo, komt de kleinste cilinderinhoud in 

aanmerking.



P R O G R A M M A

Zaterdag 24 februari 2018. (Francorchamps - Francorchamps +/- 130 Km)

9u00           Samenkomst op de parking van het Hôtel La Source, Rue du circuit 22, 4970 Francorchamps  
                   Parkeergelegenheid voor moderne auto's  eveneens bij Hotel La Source.
9u tot 10u   Tentoonstelling van de oude auto's op de parking van Hotel La Source
                   Overhandigen van de documenten tot uiterlijk 9u45 in het Hotel .
10u       Vertrek van de eerste auto.
11u       Verkwikkende stop
12u30         Jacht middagmaal in So Bechefa (Vielsalm)
14u             Vertrek van de eerste wagens voor de namiddagrit
15u             Pauze voor de auto's, verkwikkende stop voor de piloten
15u30         Vertrek richting Francorchamps
16u30          Aankomst in Francorchamps – Hotel de la Source.
19u30          Aperitief en avondmaal in Hôtel de la Source, route du Circuit 22 te B-4970 Francorchamps
                    Tel 087/79.58.00, Fax 087/79.58.02 web www.hotel-de-la-source.com  

Zondag 25 februari 2018. (Francorchamps - Verviers +/- 65 Km)

9u00            Vertrek uit Francorchamps.
10u30 Verkwikkende stop.
12u Aankomst in Francorchamps, laden op de aanhangwagen.
12u30 Slotdiner, overhandigen van trofeeën en aandenkens in Hôtel La Source, rue du Circuit, 22 te 4970

Francorchamps.  Tél : 087/30.56.56 Fax : 087/30.56.57 Web : www.hotelverviers.be

I N S C H R I JV I N G
Omvat:

- genummerde rallyplaat voor de auto
- souvenirs
- jachtmaal op zaterdagmiddag (drank inbegrepen)
- maaltijden zaterdag avond en zondag middag (½ fles wijn + koffie per persoon inbegrepen) in Hotel La 

source.
- overnachting en ontbijt in Hotel La Source te Francorchamps
- minibar met softdrinks in elke kamer
- toegang tot de Welness (fitness, sauna en chromatische douches) van het Hotel de la Source.
- Internettoegang in Hotel de la Source.
- Overdekte en gesloten garage voor de oldtimers in Hotel de la Source.
- verkwikkende stops.
- de traditionele « millésimes » … vergeet het bijpassend schildje niet.
- de taste péket
- bekers en wisselbekers

Voor het organiserende comité     : Voor de raad van bestuur van de RVCCB   :
Thierry LERUTH, Commissaris-generaal Didier LIEGEOIS , Voorzitter
en het voltallig team van de Fagnes                                 Xavier DURIEU,  Secretaris

http://www.hotelverviers.be/


58 ste FAGNES HIVERNALES
 I N S C H R I J V I N G S  B U L L E T I N  

Terug te sturen, VOOR VRIJDAG 9 FEBRUARI 2018 naar het secretariaat van de  R.V.C.C.B. Beeckmanstraat 53  -
1180 BRUSSEL, per fax of per mail samen met de betaling

Ondergetekende ……………………………………………………….geboortedatum ……………………………….

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

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

N° Tel.  ….………………………………………………………………....  N° Fax …………………………………………...

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

Verbind mij deel te nemen aan de 58 ste editie van de « Fagnes Hivernales » van 24 & 25 februari 2018. Met mijn 
wagen :

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

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

Naam co-piloot …………………………… Voornaam ………………………………  Geboortedatum ……………...

De  ondertekenaar  van  huidig  inschrijvingsbulletin  ontslaat  de  organisatoren  van  de  RVCCB  van  elke
verantwoordelijkheid die voortvloeit uit zijn deelname aan de 58 ste « Fagnes Hivernales » op 24 & 25 februari 2018. Hij
verklaart  dat  de  staat  van  zijn  voertuig  en  de  inschrijving  beantwoorden  aan  de  wettelijke  normen  en  geldende
reglementen en dat de auto 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 dan de ingeschreven wagen aanvaarden voor zover die beantwoordt aan de criteria van de rit.

Geen enkele inschrijving zal aanvaard worden zolang de betaling ervan niet op de hierna vermelde rekening
is gestort, en dit uiterlijk tegen 9 februari 2018. Geen enkele inschrijving zal de dag zelf aanvaard worden.

Ik stort heden op rekening van de  RVCCB, Beekmanstraat 53  – 1180 BRUSSEL
ING : BE38 3101 4396 6072 - BIC: BBRUBEBB

- Piloot alleen (één-persoonskamer) 330,00 € ………… €

- Piloot en co-piloot (dubbele kamer) 525,00 € ………… €

- Piloot et co-piloot (2 afzonderlijke kamers) 660,00 € ………… €

- 1 passagier (één-persoonskamer) 330,00 € ………… €

- 2 passagiers  (dubbele kamer)              525,00 € ………… €

Mogelijke optie     : Deelname voor één dag op zaterdag :

- Piloot allen  (zonder avondmaal)  70,00 €                 ………… €

- Co-piloote of passagier (zonder avondmaal)                 70,00 €                              ………… €

                                   ▬▬▬▬▬▬

ALGEMEEN TOTAAL: ………… €

  Oldtimer op aanhangwagen :     J A         N E E N

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

De deelnemers die graag reeds op 23 februari 2018 in Francorchamps wensen aan te komen kunnen een overnachting in 
Hotel La Source boeken met vermelding van de code « Rallye d’hiver ».


