stelt voor

RONDE VAN HENEGOUWEN

INFORMATIEBROCHURE

ZONDAG, 31 MAART 2019
TOERISTISCHE CLASSIC CAR RALLY MET LEUKE PRECISIEPROEVEN

WWW.ROADWORX.BE

TOERISTISCHE CLASSIC CAR RALLY MET LEUKE PRECISIEPROEVEN
AARD VAN HET EVENEMENT
De Ronde van Henegouwen is in de eerste plaats een relaxe toeristische rondrit bestemd voor duo’s die er graag
eens een dagje op uit trekken langs de mooiste wegen van de meest onbekende van onze 10 provincies en onderweg
wat tijd willen nemen voor een terrasje of een viewpoint. Het parcours van ca. 250 km met start en finish in Enghien is
alleszins met die bedoeling uitgetekend.
Na een rijkelijk ontbijt in de Golfclub van Enghien gaat u op weg om kennis te maken met o.m. Belgisch Picardië (de
streek rond Moeskroen), Le Pays des Collines (Ellezelles en omgeving), Le Parc des Canaux et Châteaux (La
Louvière - Ronquières) en La Botte de Hainaut (de laars geprankt tussen Frankrijk en de provincie Namen die uitmondt
in Chimay).
Daarnaast bestaat het (optionele) sportieve aspect van de rally uit een aantal praktische proeven die langsheen het
parcours zijn uitgezet. Hoewel op het einde van de dag een eindklassement en prijsuitreiking volgt, primeert hier
zowieso ook steeds het relaxe en collegiale (er zijn geen prijzen van waarde te winnen). Deze proeven zijn meer
bepaald :
Doorgangscontroles

Op diverse geheime locaties langsheen het parcours zijn doorgangscontroles opgesteld. Hier noteert u de code die
is afgebeeld op het bord met de stempel, telkens goed zichtbaar aangebracht, rechts van de weg en in de rijrichting.
Een gemiste of foutieve code levert strafpunten op.
Precisieproeven

Op diverse locaties aangegeven in het roadbook zijn proefopstellingen geplaatst waar u de afstand tussen startpunt
A en eindpunt B in een opgegeven aantal seconden dient af te leggen (bv. “rijd 60 meter in 10 seconden”). De layouts van elke proef (afstand, normtijd, richtsnelheid) zijn in detail in het roadbook opgenomen. Roadworx-marshalls
noteren uw strafpunten, d.w.z. de afwijking tussen uw reële tijd en de normtijd in 1/100 seconden. Het spel van de
precisieproeven is verder uitgelegd in de aparte brochure die u van op onze website kan downloaden.
De route wordt aangegeven in een professioneel roadbook op basis van de navigatietechniek “bemeterde bol-pijl”.
Een tripmaster in de wagen is dus ideaal maar ook een app met GPS-functie op smartphone of tablet is al voldoende

om gemakkelijk uw weg te vinden. Het gebruik van een GPS-toestel is toegelaten. Het roadbook zal ook toeristische
bezienswaardigheden, viewpoints en leuke pauzestops aangeven. Er wordt enkel op verharde of goed berijdbare
wegen gereden. Er worden nergens minimum of gemiddelde snelheden opgelegd !
De stopplaats voor de lunch met dessert is natuurlijk ook voorzien in het roadbook.
Er is een technische interventieploeg voorzien om u bij te staan bij eventuele pech. Een afsleepdienst of -verzekering
is evenwel niet inbegrepen.
De rally staat open voor oldtimers van modeljaar 1989 of vroeger (er zijn “wildcards” beschikbaar).

BENODIGDHEDEN
1 x oldtimer
2 x goed humeur
2 x chronometer (met het oog op de precisieproeven) !

PRAKTISCH PROGRAMMA EN TIMING
De uitvalsbasis van het evenement is Golf Club Enghien, Chaussée de Brunehaut, Parc Château 4, 7850 PetitEnghien.

Het vooropgestelde programma is als volgt :
08:00 – 09:30 : onthaal, check-in, overhandiging rallybags met roadbooks en uitgebreid ontbijtbuffet
09:30 : start eerste wagen (alle wagens vertrekken met telkens 1 minuut interval)
12:30 – 13:30 : lunch ergens halverwege het parcours
16:30 – 18:00 : aankomst terug in de Golf Club Enghien, bubbles, eindklassement met prijsuitreiking
> 18:00 : diverse drank- en eetmogelijkheden in de Golf Club Enghien (niet inbegrepen)

KOSTPRIJS EN INSCHRIJVEN
We bieden u deze rally aan voor EUR 190 per wagen inclusief B.T.W. en omvat :
-

ontbijtbuffet voor 2 personen
lunch voor 2 personen
professioneel roadbook “bolleke-pijl” met een route van ca. 250 km
deelname aan de precisieproeven
set rallyplaten
set portiernummers
bijstand van een technische interventieploeg

-

rallybag met aandenken

Gelieve deze EUR 190 te storten bij inschrijving op rekeningnummer BE62 0017 6332 0661 op naam van Roadworx
B.V.B.A., Frans Birontlaan 8, 2600 Berchem. Roadworx B.V.B.A. zal u een factuur uitreiken voor uw deelname.
U kan on-line inschrijven via het invulfomulier op onze website www.roadworx.be > Geplande events > Ronde
van Henegouwen.

TOELATINGSVOORWAARDEN
De wagens moeten voldoen aan volgende toelatingsvoorwaarden:
-

de wagen is van modeljaar 1989 of vroeger (de organisatie kan hierop “wild cards” toekennen);
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 motorrijtuigverzekeringskaart 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.

Er wordt voorafgaandelijk aan de rally geen verplichte “scrutineering” van de wagen georganiseerd. De deelnemers
blijven nochtans verantwoordelijk om de wagen in goede staat van onderhoud en rijwaardig aan de start te brengen.
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.

.

