
9 de  RONDRIT « DEBLOC’BIELLES »
Zaterdag 27 april 2019

Traditiegetrouw zal de 9° Débloc’Bielles gereden worden in de ‘Hauts-Pays’.  Wij spelen haasje-over
op de Franse grens.

Deze zeer ontspannen organisatie, zal u toelaten uw  « Ancêtres » en « Vétérans » op punt te stellen
voor het seizoen 2018.

Het  parcours  van  ongeveer  85  km  werd  speciaal  voor  deze  voertuigen  uitgestippeld  en  pech
verhelping wordt eveneens voorzien.

Enkel Auto’s en Moto’s gebouwd vóór 1919, gehomologeerd of waarvoor de aanvraag hiertoe werd
ingediend (voor onze Belgische leden) kunnen deelnemen. 

Einde der inschrijvingen :  20 APRIL 2019  Gelieve deze datum te respecteren.

BELANGRIJK : de deelname is slechts geldig na storting van de inschrijving.

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 verkeersregels met inbegrip deze over het gebruik van alcohool in het
verkeer ten allen tijde diennen te worden gerespecteerd      

P R O G R A M M A 

OPGELET : vroege START om 8u30

's Morgens : ± 45 km 's Namiddags : ± 40 km

Vanaf 07u30 : samenkomst op place de Cuesmes.  Parking aanhangwagens en wagens.
         Koffie en documenten in  « L’Embuscade »

08u30 : Start van de rit.
09u30 : Streekgebonden ontbijt.
12u00  : Aperitief halte
13u00 : Middagstop in – Auberge « Le Passe Tout Outre » in Autreppe – tél : 065/75.90.59
14u30 : Start van de namiddagrit.
15u30 : Mechanische afkoelingspauze.  
17u30 : Aankomst op place de Cuesmes en……afscheidsdrink!



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

Omvat : 
- Genummerde rallyplaat voor de auto.
- Souvenir.
- koffie in “l’ Embuscade” – Place de Cuesmes
- Landelijk en streekgebonden ontbijt. 
- Middagmaal, drank inbegrepen, in l’ Auberge “Passe Tout Outre” in Autreppe
- Stop om de mechanieken af te koelen
- Afscheidsdrink bij de aankomst
- Technische bijstand

Voor het organiserende comité     : Voor de raad van bestuur van de RVCCB   :
Philippe BREBANT & Pol SONET              Didier LIEGEOIS, Voorzitter

Hierna het inschrijvingsformulier te sturen per mail naar info@rvccb.be, te faxen (02/219.82.34) of per post naar het Secretariaat
van de  RVCCB :  53 Beeckmanstraat  - 1180  BRUSSEL UITERLIJK TEGEN 20 APRIL 2019 , samen met het storten van het
inschrijvingsgeld , I.N.G. BE38 3101 4396 6072 -  BIC : BBRUBEBB  .
Het terugsturen van het ingevulde bulletin en de betaling impliceren het instemmen met de regels van deze rit en van de Club.

I N S C H R I J V I N G S  B U L L E T I N  

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

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

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

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

Verbind mij deel te nemen aan de “Débloc-Bielles” van zaterdag 27 april 2019, met mijn 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 8ste « Debloc-Bielles » op 27 april 2019. Hij
verklaart dat de staat van zijn voertuig en de inschrijving t 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, 53 Beeckmanstraat – 1180 BRUSSEL
ING : BE38 3101 4396 6072 - BIC: BBRUBEBB

- piloot en copiloot :    140 €  .......................  €

- piloot alleen :      80 € ........................ €

- moto :                                                                75 €                                                          …………………€

- medereiziger in oldtimer  :                    65 €  ........................ €

- deelnemer in volgwagen :                                 70 €                                                          …......................€

- lidmaatschap indien niet voldaan                       60 €                                                          …………………€   

   Total : ........................ €

                      =======================

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

mailto:info@rvccb.be

