59 ste Fagnes Hivernales – 16 & 17 februari 2019
Met de steun van Keukens OPTO-BI (D. Liégeois)
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen deel te nemen aan de 59 ste editie van de « Fagnes Hivernales » die dit
jaar naar Clervaux leidt, klein stadje in het noorden van het Groot-Hertogdom Luxemburg met overnachting in het
4****Hotel (Hotel International). Aan deze traditionele winterrit kunnen enkel open auto's behorende tot de
categorieën “ ancêtres”', “veterans”, en “vintages” (1930 incluis) deelnemen die door de RVCCB zijn gehomologeerd
of waarvan de aanvraag hiertoe is ingediend.
Om in orde te zijn met de rallyverzekering moet de deelnemer zijn lidmaatschap en de inschrijving voldaan hebben .
Het parcours zal niet bewegwijzerd zijn maar elk team zal een geplastificeerd Road Boek ontvangen.
Voor de nacht zal een overdekt en gesloten parking ter beschikking zijn voor de oldtimers; de verantwoordelijkheid
van de organisatoren zal niet kunnen ingeroepen worden in geval van brand, diefstal of schade aan de voertuigen.
Geen enkele verzekering werd ten dien einde afgesloten, evenmin voor de bagages die in de dienstwagen zullen
worden vervoerd.
BELANGRIJK : de inschrijving wordt slechts effectief na het ontvangen van het bedrag van de inschrijving
De inschrijvingen worden onherroepelijk afgesloten op : MAANDAG 28 JANUARI 2019
OPGELET: In geval van annulering na de einddatum van de inschrijvingen, zal een forfaitair bedrag van 175 €
per persoon ingehouden worden voor de administratieve- en reserveringskosten, elke annulering na 29
januari 2019 zal niet worden terugbetaald.
REGLEMENT
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.
De volgende wisselbekers worden opnieuw in competitie gebracht en zullen enkel aan leden van de RVCCB
uitgereikt worden voor een periode van één jaar Zij worden geen twee opeenvolgende jaren aan hetzelfde lid
uitgereikt.
Lucien BOZET :
Ennio GIANAROLI :
Olivier HALLEUX :
Fernand TIQUET :
De EEUWLING :

voor de piloot met het grootst aantal deelnames aan de Fagnes Hivernales sinds het begin.
voor de jongste piloot eigenaar van het voertuig en die de volledige rit uitrijdt.
voor de piloot die voor de eerste maal deelneemt. Bij ex-aequo, komt de oudste auto in
aanmerking.
voor de oudste Belgische piloot van de categorie « vétérans » die het ganse parcours aan
het stuur van zijn wagen uitrijdt.
voor de auto die 100 jaar of meer is. Bij ex-aequo, komt de kleinste cilinderinhoud in
aanmerking.

PROGRAMMA
Zaterdag 4 februari 2017. ( voormiddag Francorchamps-Wanne: ±65 Kms – Namiddag:Wanne-Clervaux :±70 Kms)
9u00

Samenkomst van wagens en deelnemers op de parking van het Hotel de la Source, Rue du Circuit 22, 4970
Francorchamps. Tél : 087/79.58.00 Fax : 087/79.58.02 Web : www.hotel-de-la-source.com
Koffie - Parkeergelegenheid voor moderne auto's bij Hotel de la Source
9u tot 10u Tentoonstelling van de oude auto's op de parking van Hotel de la Source
Overhandigen van de documenten tot uiterlijk 9u45 in Hotel de la Source
10u
Vertrek van de eerste auto.
11u
Verkwikkende stop
12u30
Jacht middagmaal in Wanne (Trois-Ponts)
14u
Vertrek van de eerste wagens
15u
Pauze voor de auto's ,verkwikkende stop voor de piloten
15u30
Vertrek richting Clervaux (GHL)
16u30
Aankomst in Clervaux – Hotel International
19u30
Aperitief en avondmaal in Hotel International, 10 Grand Rue , L-9710 Clervaux
Tel +352 92 93 91 , Web www.interclervaux.lu
Zondag 5 februari 2017. ( Clervaux - Francorchamps +/- 75 Km)
9u00
10u30
12u
12u30

Vertrek uit Clervaux
Verkwikkende stop.
Aankomst in Francorchamps, laden op de aanhangwagen.
Slotdiner, overhandigen van trofeeën en souvenirs in Hôtel de la Source, Rue du Circuit 22, 4970
Francorchamps
I N S C H R I JV I N G

Omvat:
-

-

-

genummerde rallyplaat voor de auto
Zaterdag ontvangst met koffie, koffiekoekjes, fruit, fruitsap, water in Hotel de la Source
Middagmaal zaterdag (drank inbegrepen)
Aperitief en driegangen menu zaterdagavond (drank inbegrepen ½ fles wijn, + koffie) in Hotel
International /
in Clairveaux
overnachting en ontbijt in Hotel International Clervaux
gebruik van zwembad, cascade, bubbelbad, fitnesscenter en wellness ( Hotel International)
kamerjas en slippers bescikbaar
Wifi toegang in Hotel International
Overdekte garage voor de oldtimers in Hotel International Clervaux ( beperkt tot 22 wagens).
verkwikkende stops.
Middagmaal zondag in Hotel de la Source (drank inbegrepen ½ fles wijn, + koffie).
de traditionele « millésimes » … vergeet het bijpassend schildje niet.
souvenirs
de taste péket
bekers en wisselbekers
vervoer van bagages
volgwagen op het parcours
Parkeergelegenheid bij het hotel

Voor het organiserend comité :
Thierry LERUTH, Commissaris-generaal
en het voltallig team van de Fagnes

Voor de raad van bestuur van de RVCCB :
Didier LIEGEOIS , Voorzitter
Xavier DURIEU, Algemeen Secretaris

59 ste FAGNES HIVERNALES
INSCHRIJVINGS BULLETIN
Terug te sturen, VOOR MAANDAG 28 JANUARI 2019 naar het secretariaat van de R.V.C.C.B. Beeckmanstraat 53
- 1180 BRUSSEL, samen met de betaling of per mail rvccb@rvccb.be
Ondergetekende ……………………………………………………….geboortedatum ……………………………….
wonende te …………………………………………………………… postcode ………………………………………
Straat ……………………………………………………………………… N° …………………………………………………
GSM N°. ….…………………………………………….E-mail …...............…………………………………………………
Verbind mij deel te nemen aan de 59 ste « Fagnes Hivernales » van 16 & 17 februari 2019 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 59 ste « Fagnes Hivernales » op 16 & 17 februari 2019. Hij verklaart dat de staat van zijn
voertuig en de verzekering die de wagen dekt beantwoorden aan de wettelijke normen en geldende reglementen. De
ingeschreven wagen is geldig verzekerd voor de ganse duur van het evenement.

Geen enkele inschrijving zal aanvaard worden zolang de betaling ervan niet op de hierna vermelde rekening
is gestort, en dit uiterlijk tegen 28 januari 2019. Geen enkele betaling zal de dag zelf aanvaard worden.
Ik stort op rekening van de RVCCB, Beeckmanstraat 53 – 1180 BRUSSEL
ING : BE38 3101 4396 6072 - BIC: BBRUBEBB
- Piloot alleen (één-persoonskamer)

340,00 €

………… €

- Piloot en copiloot (dubbele kamer)

535,00 €

………… €

- Piloot et copiloot (2 afzonderlijke kamers)

680,00 €

………… €

- 1 meerijder (één-persoonskamer)

340,00 €

………… €

- 2 meerijders (dubbele kamer)

535,00 €

………… €

20,00 €

…............€



niet leden

▬▬▬▬▬▬
ALGEMEEN TOTAAL:
Oldtimer op aanhangwagen :

………… €

J A /N E E N

Enkel de 22 eerste ingeschrevenen zullen gebruik kunnen maken van de gesloten parking. De anderen worden
verzocht een beschermzeiltje te voorzien. Zij die geen toegang tot de garage hebben worden persoonlijk verwittigd.
Mocht er op het laatste moment een probleem opduiken met de ingeschreven wagen, kan die enkel vervangen
worden door een open wagen van vóór 1931, of kan er met de moderne auto deelgenomen worden.

Datum :

Handtekening :

Zij die reeds op vrijdag 15 februari 2019 in Francorchamps wensen aan te komen kunnen een nacht boeken in Hotel
de la Source aan en voorkeurstarief. Gelieve daarbij de code “Rallye d’Hiver” te vermelden .

