38e "RANDONNEE 1900 AUTOTOCHT" 10, 11 & 12 mei 2019
Beste vrienden,,
Hierna het programma, reglement en inschrijfformulier voor de « 38e Randonnée 1900 Autotocht ».
Dit jaar gaan we richting Haspengouw met vele mooie kastelen . De streek is redelijk vlak met mooie vergezichten.
De volgende wisselbekers worden weer op het spel gezet :
- Prijs « Bruxelles-Spa », gratis deelname aan de 2020 editie voor een buitenlandse deelnemer
- Challenge René Druart (voor de jongste piloot)
- Challenge Jules Stekelorum (voor de piloot die onderweg iets verliest)
- Challenge Vital Durieu (voor de oudste piloot )
- Challenge André Plasch (voor het voertuig dat nog nooit aan de « 1900 » deelnam)
- Challenge Le Déchaîné (voor de meest enthousiaste deelnemer)
- Challenge « De Deurstop » voor de deelnemer die de rally bij hem ontvangt.

De 1900 is een rit voor voertuigen gebouwd vóór 1 januari 1905, gehomologeerd door de RVCCB of
waarvoor de aanvraag hiertoe werd ingediend. (voor de Belgische leden).

Belangrijk. de inschrijving wordt pas definitief na betaling ervan.uiterlijk tegen vrijdag 5 april 2019
:

REGLEMENT
Alle voertuigen moeten in perfecte rijdende staat zijn. De bestuurder moet alle wetten en reglementen over het verkeer naleven..
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 seingevers zijn er enkel om te helpen op moeilijke
plaatsen, maar hebben geen voorrang op de geldende signalisatie. Iedereen moet dus voorzichtig blijven. Bij pech beperkt zich de
technische bijstand tot het terugbrengen van de auto naar de start of op een veilige plaats.

PROGRAMMA
Vrijdag 10 mei 2019:
Ontvangst vanaf 17u. In Hôtel Château de Limont Rue du Château 34 te 4357 Limont – Donceel . Tél. +32 (0)19 54 40 00
info@chateaulimont.com
19u30 :
Aperitief en maaltijd in het hotel.

Zaterdag 11 mei (+- 100 km) :
Van 08u00 tot 09u00 :
09u30 :
11u00 :
12u30 :
13u45 :
15u30 :
17u30 :
19u30 :

Ontbijt
Start van de rit door het Haspengouwse platte land
Koffiestop in Château de Longchamps
Lunch in Château de Waleffe
Wij rijden verder door Haspengouw.
Bezoek en degustatie in de Whisky stokerij Belgian Owl
Aankomst in het hotel
Opgelet : er is geen overdekte parking, gelieve dus een zeiltje te voorzien
Aperitief in het hotel ons aangeboden door onze vriend André PLASCH, en avondmaal

Zondag 12 mei (+- 50 km):
Vanaf 8u :
09u30 :
11u00 :
12u00 :
15u30 :

Ontbijt
Vertrek van de rit door het domein van Château de Oudoumont Verlaine
Koffiestop op het binnenplein van Château de Jehay..
Lunch met zoute en zoete pannenkoeken in de jachttzaal van de kasteelhoeve Château de Gerbehaye in
Bodegnée.
Rit naar het hotel.

De Inschrijving omvat :
 Rallyplaat
 de souvenirs
 de overnachtingen van vrijdag en zaterdag, ontbijt inbegrepen
 alle maaltijden (drank inbegrepen) van vrijdag avond tot zondag namiddag
 de verfrissende en koffie stop
 technische bijstand langs het volledige parcours
 de mooie herinneringen…. en de formidabele familiale sfeer !
Bij forfait is schriftelijke annulering mogelijk vóór 10 april 2019 en een terugbetaling ten belope van 70% van het gestorte
inschrijfgeld is mogelijk. Na die datum is geen enkele terugbetaling meer mogelijk gezien de verbintenissen van de
organisatoren tegenover hotel, restaurants, pechverhelping, … .
Voor het organiserend Comité :
Didier LIEGEOIS, Commissaris
André PLASCH,
Ere-Commissaris

Voor de raad van bestuur van de R.V.C.C.B. :
Didier LIEGEOIS, Voorzitter
Xavier DURIEU, Secretaris Generaal

Hierna het inschrijvingsformulier terug te sturen uiterlijk tegen 5 april 2019 per mail of fax (02/219.82.34) naar Didier
Liegeois Grand Vinâve 16 B.4654 Charneux. Gelieve ook tegen die datum de deelname te storten op rekening ING
BE38 3101 4396 6072 - BIC : BBRUBEBB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGS BULLETIN
Ondergetekende …………………………………………Voornaam ……………………………….
wonende te ………………………………………………..postcode ………………………………………
Straat ……………………………………………N° …………………………tel : ………………………
E-mail …………………………………………………… N° GSM …………………………………………
Verbind mij deel te nemen aan de 38° “1900 Autotocht” van 10, 11 en 12 mei 2019, met mijn wagen :
Merk ……………………………………… Type …………………………… Jaar…..….………………...
Nummerplaat ………………
chassis N° ……………… motor N° ….…….......
Gehomologeerd N° …………. of in aanvraag.
De ondertekenaar van huidig inschrijvingsbulletin ontslaat de organisatoren van de RVCCB van elke
verantwoordelijkheid die voortvloeit uit zijn deelname aan de 38° “Randonnée 1900 Autotocht” op 10, 11 en 12 mei
2019. Hij verklaart dat de staat van zijn voertuig en de verzekering die de wagen dekt beantwoorden aan de
wettelijke normen en geldende reglementen en dat de ingeschreven wagen 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.

Ik stort heden op rekening ING van de RVCCB : BE38 3101 4396 6072 - BIC: BBRUBEBB





piloot en copiloot (dubbele kamer) :
ploot alleen ( enkele kamer)
:
extra passagiers in twee persoonskamer
extra passagier in éénpersoons kamer



bijdrage als niet-lid

595,00 Euro
380,00 Euro
595,00 Euro
380,00 Euro

……………………Euro
……………………Euro
…................;.........Euro
…………..............Euro

20,00 Euro

…........................;Euro
=========================
TOTAAL ………………….…Euro

In de mate van beschikbaarheid verkies ik een twee persoonskamer met
Datum :

O 1 groot bed

O met twee apparte bedden

Handtekening :

Door dit inschrijvingsformulier in te vullen stemt de deelnemer in met alle reglementen van huidige activiteit.

