
 
Zaterdag, 2 september 2023 

Marathon door Zeeuws-Vlaanderen 
De Zeeuws-Vlaanderentrail is een toeristische rondrit voor classic 
cars langs de mooiste wegen van het stukje Nederland bezuiden de 
Westerschelde, aan beide zijden van het Kanaal Gent-Terneuzen, van 
Aardenburg tot Zuidzande, van Cadzand tot Saeftinghe.


Maak tijdens deze "driver's marathon" van circa 300 km uitgebreid 
kennis met de Zeeuwse vergezichten, stranden, dijken, polders, 
kreken, knotwilgen en ultragezellige dorpjes.


Het professioneel roadbook is opgesteld in overduidelijke "bemeterde 
bol-pijl" en is bestemd voor zowel beginnende als meer gevorderde 
rallykoppels. Het heeft oog voor tal van leuke en interessante 
bezienswaardigheden en horecastops onderweg.


Er is geen competitief aspect verbonden aan deze rally.


ZEEUWS-VLAANDERENTRAIL

GREAT ROADS 
GREAT PEOPLE 

GREAT FUN
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Hoofdkenmerken 
★ Toeristische rondrit voor classic cars uit onze marathonklasse, 

dus met de nadruk eerder op het rijden dan op de combinatie 
met het culinaire. Het is nochtans geenszins een snelheids- of 
regularitywedstrijd !


★ Zowieso wel een uitgebreid ontbijtbuffet voor 2 personen


★ Glaasje bubbles bij aankomst voor iedere deelnemer


★ Professioneel roadbook van ca. 300 km op basis van 
overduidelijke “bemeterde bol-pijl” met aanduiding van 
tankstations, bezienswaardigheden, mogelijke pauze-, koffie- en 
lunchstops (een tripmaster in de wagen is ideaal maar ook met 
een rally-app met GPS-functie komt u een heel eind)




★ Enkel verharde of goed berijdbare wegen (snelwegen zijn dan 

weer uit den boze)


★ Routeverificatie daags voor de rally met opgave van “last 
minute” wijzigingen


★ Mobiele interventieservice van Roadworx Technix om u bij te 
staan bij pech onderweg


★ Minimaal 20 wagens (40 personen) - maximaal 50 wagens (100 
personen)


★ Wagens van modeljaar 1993 of vroeger (enkele “wildcards” zijn  
wel mogelijk).


Start, finish en timing 
Start- en finishplaats van deze rally is De Baeckermat, Bernhardstraat 80, 4554 BD 
Westdorpe (NL), nabij Sas-van-Gent.


Vanaf 08:00 

	 09:00 

17:00 - 19:00

Onthaal, check-in, overhandiging van de rallybags en ontbijt 

Start 1e wagen - vrije start van alle volgende wagens 

Aankomst met glaasje bubbles 



Prijs 



Deze prijs omvat :


★ professioneel roadbook “bolleke-pijl” met een route van ca. 300 km

★ “last minute” informatie n.a.v. wegenwerken e.d.m. na routeverificatie 

daags voordien

★ uitgebreid ontbijtbuffet voor 2 personen

★ rallyplaat

★ technische bijstand door de mobiele interventiewagen van Roadworx 

Technix

★ B.T.W.


Inschrijven 
Graag on-line inschrijven op :


Gelieve het inschrijvingsgeld van EUR 199 te voldoen op BE86 0018 5224 9150 op naam 
van Roadworx Rallies B.V., Frans Birontlaan 8, 2600 Berchem. Uw inschrijving is pas 
definitief na storting. Roadworx Rallies B.V. zal u hiervoor een factuur uitreiken indien 
gewenst.


De inschrijvingsperiode sluit op 27/08/23 of eerder indien het maximum aantal deelnemers 
(50 wagens) bereikt is.


Enkele dagen voor de rally ontvangt u nog een briefingnote met alle nuttige “last minute” 
informatie.


Toelatingsvoorwaarden 
De wagens moeten voldoen aan volgende toelatingsvoorwaarden:


★ de wagen is van modeljaar 1993 of vroeger (de organisatie kan hierop “wild cards” toekennen voor 
jongere wagens);


★ de wagen is geldig in het verkeer ingeschreven en beschikt over een conform kentekenbewijs;

★ de wagen moet verzekerd zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid bij een verzekeringsmaatschappij 

erkend in de Europese Gemeenschap en moet beschikken over een groene internationale motorrijtuig-
verzekeringskaart die geldig moet zijn tot minstens na afloop van de rally;


★ er moet een Europees aanrijdingsformulier in de wagen aanwezig zijn;

★ de wagen moet beschikken over een autokeuringsbewijs (oldtimerkeuring of gewone keuring waarvan 

de geldigheidsduur loopt tot minstens na afloop van de rally);

★ de wagen moet conform de wegcode zijn uitgerust met een gevarendriehoek, verbandskist, niet 

vervallen brandblusser en 2 reflecterende veiligheidsvestjes.


Tijdens de ganse duur van de rally moeten de deelnemers zich schikken naar de voorschriften van het 
geldende verkeersreglement. De piloten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en het recht tot sturen 
mag hen niet ontnomen zijn. Er wordt voorafgaandelijk aan de rally geen verplichte “scrutineering” van de 
wagen georganiseerd. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om hun wagen in goede staat van onderhoud 
en rijwaardig aan de start te brengen. 


EUR 199 
per 

wagen

www.roadworx.be  >  Geplande events  >  Zeeuws-Vlaanderentrail

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


Overige Roadworx rally’s 2023 
Deze Zeeuws-Vlaanderentrail is slechts 1 van 10 Roadworx rallyevenementen in 2023 :




 




WWW.ROADWORX.BE 

WWW.ROADWORXTECHNIX.BE

BALADES RALLYREIZENMARATHONS


