
 
Donderdag 18 - zondag 21 mei 2023 
4 rijdagen - 3 nachten 

De 2e editie van de Roadworx "Rally van het IJ" is een relaxe 4-
daagse tourrit voor classic cars door Nederland, geënt op de ronding 
van het IJsselmeer. 


Nederland biedt een verrassende afwisseling van landschappen : niet 
zomaar "één grote platte pannenkoek" maar een aaneenschakeling 
van eigenzinnige natuurgebieden met de alomtegenwoordige dijken en 
windmolens, rivieren, plassen, kanalen, duinen en polders, ook dikwijls 
beneden zeeniveau. 





2e RALLY VAN HET IJ

GREAT ROADS 
GREAT PEOPLE 

GREAT FUN

Rondom het IJsselmeer …
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Hoofdkenmerken 
★ Toeristische rally voor classic cars in 4 etappes (geen 

snelheids- of regularitywedstrijd)


★ Uitgebreid ontbijt (op donderdagmorgen) en "closing 
dinner" (op zondagavond) in de Bakkersmolen in Essen, telkens 
voor 2 personen 

★ 3 hotelarrangementen telkens met uitgebreid ontbijtbuffet en 
3-gangendiner (inclusief drankenforfait) voor 2 personen


★ Bagageservice tussen startplaats, hotels en finishplaats


★ Professioneel roadbook met rallyprogramma, aanbevolen route 
van ca. 1.000 km in overduidelijke "bemeterde bol-pijl" (ook 
bestemd voor beginnende rallykoppels) met aanduiding van 
interessante stops, visits, viewpoints, leuke koffie- en lunchspots 
(een tripmaster in de wagen is ideaal maar ook met een rally-app 
met GPS-functie komt u een heel eind)


 
★ Digitale kaarten van alle etappes in de vorm van GPX-

bestanden die u kan lezen op smartphone of tablet, steeds 
handig voor de navigator of een piloot alleen




★ Enkel verharde of goed berijdbare wegen (snelwegen zijn dan 

weer uit den boze)


★ Een front-runner die u tijdens de rally op de hoogte houdt van 
eventuele wegomleggingen of andere aandachtspunten


★ Meereizende technische interventieservice voorzien door 
Roadworx Technix om u te helpen bij pech onderweg 

★ VAB-bijstandspolis in optie (repatriëring van de wagen + 
personenbijstand)


★ Maximaal 15 wagens (30 personen) - minimaal 10 wagens (20 
personen)


Hotels 
Wij selecteerden voor u volgende sfeervolle klassehotels :


Hotel Flora Batava **** in Breukelen (1 nacht)


Van Der Valk Hotel Leeuwarden **** in Leeuwarden (1 nacht) 

Van Der Valk Hotel Harderwijk **** in Harderwijk (1 nacht)






Hotel Flora Batava **** in Breukelen is 
een idyllisch gelegen boutique hotel aan 
de oever van de Vecht, vlakbij de 
Loosdrechtse Plassen. De traditie van 
gastvrijheid komt hier tot leven in 
stijlvolle kamers en in Restaurant Bloei.




Van Der Valk Hotel Leeuwarden **** is 
centraal gelegen in het prachtige 
Friesland en is voorzien van een 
fitnessruimte en sauna. Restaurant 
"Martinus" biedt u een gezell ige 
ambiance om te genieten van een zalig 
diner.


 

Van Der Valk Hotel Harderwijk **** ligt 
in de Veluwebossen. Er hangt een zalige 
geur van dennenappels.


Vanuit zijn Toekantoren heeft u een 
prachtig uitzicht op het noord-westen 
van de Veluwe. 

In al deze hotels voorzien wij voor u parking, een luxe dubbele of twin kamer, bubbles-bar 
"à volonté" aan de Roadworxvlag bij aankomst van elke etappe, gevolgd door een 3-
gangendiner (inclusief drankenforfait) en een uitgebreid ontbijtbuffet voor vertrek van de rit 
’s anderendaags.




Programma en timing 

De rally start op Hemelvaartdag met een rijkelijk ontbijt in De Bakkersmolen in Wildert-
Essen, toepasselijker kan haast niet !


We doorkruisen dan Noord-Brabant via Wouw en Dinteloord richting Willemstad, alvast een 
eerste hoogtepunt aan de oever van het Hollands Diep.




Verder oostwaarts dan naar Nationaal Park 
De Biesbosch, tussen Merwede en Bergsche 
Maas, het grootste zoetwatergetijdegebied 
van Europa.


In het oer-Hollandse rivierenlandschap, aan 
de oever van de Waal, kan u Slot 
Loevestein bezoeken, het leukste uitje van 
Gelderand, gebouwd door ridder Dirc Loef 
van Horne in 1358, maar ondertussen ook 
UNESCO werelderfgoed.


We eindigen de dag in het prachtige boutique hotel Flora Batava **** in Breukelen aan de 
oevers van de Vecht.


Donderdag 18/05/23 : Essen - Breukelen






"De Hollanders en hun niet aflatende strijd tegen het water" heeft de vorige eeuw geleid tot 
ronduit verbluffende infrastructuurprojecten. Uit eerdere rally’s kennen we al Neeltje Jans en 
de Deltawerken in Zeeland. Vandaag staat in het teken van de landwinning op de Zuiderzee 
en de bescherming van het land tegen overstromingen door “herfstnoordwesters”.


Na het ontbijt in Flora Batava gaat het richtig Loosdrechtse Plassen, met een afwisseling 
van ongerept moerasbos en wuivende rietoevers waar de grote karekiet z'n nestje maakt en 
purperreigers broeden.


Dan verder naar Almere in de oksel van het Gooimeer en het Markermeer op Flevoland, 
ontstaan door de gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee en zodoende het grootste 
kunstmatig eiland ter wereld. Geniet hier van de kleurenpracht van de eindeloze 
tulpenvelden.


In Lelystad, genoemd naar Cornelius Lely, architect van de eerste plannen voor de 
afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee, nemen we de indrukwekkende Houtribdijk 
richting Enkhuizen aan de overkant van het Markermeer om verder te rijden naar de Kop 
van Noord-Holland.


Via de Afsluitdi jk , de meer 
noordelijke waterscheiding met 
links zicht op de Waddenzee en 
rechts op het IJsselmeer, belanden 
we in Friesland.


Vrijdag 19/05/23 :  Breukelen - Leeuwarden



Na vele waterpartijen en de doortocht van Franeker en Sneek eindigen we de dag in Hotel 
Van Der Valk in Leeuwarden.





Vandaag is een rondje Drenthe geprogrammeerd, met z'n mysterieuze hunebedden en een 
afwisselend palet van veenmoeras, heideveld en zandverstuiving. Zo passeren we in 
Dwingelderveld en bezoeken we het kasteeldorp Coevoorden aan de Duitse grens.


 


Zaterdag 20/05/23 : Leeuwarden - Harderwijk



’s Namiddags zakken we af naar The Gallery 
Aaldering in Brummen. Hier loopt elke classic car 
liefhebber de zever uit de bek.




Aan de overkant van de IJssel 
s t o p p e n w e o o k e v e n i n 
Bronkhorst, het kleinste stadje 
van Nederland met dorpsallures.


De dag eindigt in Van Der Valk Hotel Harderwijk **** in de dennenbossen van de Veluwe.



Op de slotdag zakken we terug zuidwaarts af door Nationaal Park De Hoge Veluwe, 
misschien wel het schoonste van wat Nederland aan natuurpracht te bieden heeft. Opletten 
voor de kangoeroes die hier vóór de oorlog voor de jacht werden uitgezet !


Zondag 21/05/23 :  Harderwijk - Essen



Via Rijn, Lek en Linge, Maas en Waal en de Loonse & Drunense Duinen dan terug de 
Vlaamse Noorderkempen in waar we in de Bakkersmolen in Essen genieten van het 
afsluitdiner.

Hopelijk brengen deze 4 dagen u een verrassend leerrijke doorsnede van Holland, zo 
dichtbij maar toch zo anders ...


Prijs basispakket 
Deze prijs omvat :


★ 3 overnachtingen in een deluxe dubbele of twin kamer

★ 4 x uitgebreid ontbijt voor 2 personen

★ 4 x 3-gangendiner (inclusief drankenforfait) voor 2 personen

★ bubbles-bar "à volonté" bij aankomst van elke etappe

★ professioneel roadbook met ca. 1.000 km “bolleke-pijl”

★ digitale kaarten van de aanbevolen route via GPX-bestand

★ voorbehouden parking aan de hotels

★ bagageservice

★ rallyplaat

★ rallybag met "goodies"

★ meereizende technische assistentieservice verzorgd door 

Roadworx Technix

★ B.T.W.


Niet inbegrepen :


★ lunches

★ aperitief en alle andere dranken buiten het forfait tijdens de diners


EUR 
1.990 
per 

wagen



Prijs opties (inclusief B.T.W.) 
3 overnachtingen o.b.v. 2 enkele kamers





VAB autorepatriëringsverzekering





VAB personenbijstandsverzekering


Inschrijven 
Graag on-line inschrijven op :


Gelieve bij inschrijving een voorschot van EUR 1.000 te voldoen op rekeningnummer BE86 
0018 5224 9150 op naam van Roadworx Rallies B.V., Frans Birontlaan 8, 2600 Berchem. 
Uw inschrijving is pas definitief na storting van het voorschot.


Gelieve het saldo, hetzij nog EUR 990 + opties te voldoen tegen uiterlijk 21/04/23.


Roadworx Rallies B.V. zal u facturen uitreiken voor voorschot en saldo.


De inschrijvingsperiode sluit op 14/04/23 of eerder indien het maximum aantal deelnemers 
(15 wagens) bereikt is. In dit laatste geval zal gewerkt worden met een chronologische 
wachtlijst.


Geruime tijd voor aanvang ontvangt u nog een gedetailleerd programma met het dagelijks 
verloop van de rally.


Deze rally draagt de kenmerken van een pakketreis en valt dus onder de toepassing van de 
Wet op de pakketreizen en de dekking van het Garantiefonds Reizen.


Op basis van uw on-line inschrijving zullen wij u een pakketreisovereenkomst met bijlagen 
overmaken. Betaling van onze voorschotfactuur heeft op zich de draagwijdte van een 
akkoord over deze pakketreisovereenkomst met bijlagen.


Roadworx Rallies B.V. is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen 
onder lidnummer 9148.


EUR 600 per wagen

EUR 30 per wagen

EUR 30 per persoon

www.roadworx.be  >  Geplande events  >  2e Rally van het IJ

http://www.roadworx.be
http://www.roadworx.be


Overige inlichtingen 
We verwijzen naar de betreffende pagina op onze website waar u volgende documenten 
kan downloaden in het kader van de wetgeving op de organisatie van pakketreizen :


★ Standaardinformatieformulier

★ Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen

★ Bijzondere Voorwaarden voor deze “2e Rally van het IJ”


Hopelijk kan u er bij zijn !





