
	  

Wanneer de passie voor oldtimers twee generaties samenbrengt 

23, 24 et 25 augustus 2019 

Deze regelmatigheidsrally met een innovatieve formule die uniek is in haar soort is 
uitsluitend voorbehouden voor teams die bestaan uit een vader + zoon, moeder + 
dochter of deelnemers met een andere familieband van 2 generaties. 

Ook de vierde editie belooft een groot succes te worden. Deze gaat door in het hart van 
onze Ardennen, met start in Aarlen in het gloednieuwe viersterrenhotel Van der Valk. 
Het wordt een uniek weekend waarin u het beste van de Belgische, Franse en 
Luxemburgse Ardennen ontdekt.  

Zoals het is een inleidende rally, de tweede editie zal zijn gemakkelijker dan de eerst 
editie. 

Het roadbook met bol-pijlsysteem en afstanden, het leuke klassement, de 
toegankelijke zij het selectieve regelmatigheidsproeven waarborgen een geweldig 
avontuur en een gezellige ervaring met unieke herinneringen. 

Deze rally is dan ook een ideale gelegenheid voor ouders om hun passie voor 
oldtimers door te geven en dit historische erfgoed ook bij onze jonge generaties te 
laten voortleven. 

PAS OP ! Om de kwaliteit van de omkadering te garanderen, wordt het aantal 
deelnemende auto’s aan dit evenement beperkt tot 70. Er zal voorrang verleend 
worden aan de vader + zoon en de moeder + dochter teams. Al naargelang het 
resterend aantal beschikbare plaatsen zal de inschrijving ook worden opengesteld voor 
ooms, tantes, neven en nichten. 

Deze rally is voorbehouden aan klassieke auto’s gebouwd tussen 1920 en 1978. 

Omdat dit een familierally bij uitstek is, stellen wij voor dat uw gezin en uw vrienden ons 
gezelschap te komen houden op zaterdagavond 24 augustus voor een feestelijke DJ-
avond. Het wordt een unieke kans om de sfeer van een regelmatigheidsrally van 
binnenuit te beleven. 

Opleiding voor navigatieformatie en regelmatigheid 

Voor beginners wordt op vrijdag 23 augustus namiddag & s’ avonds, een navigatie, copiloteren 
en regelmatigheids cursus & test gratis voorgesteld. 



PROGRAMMA: 

Vrijdag 23/8 

ARLON – Hotel Van der Valk – Luxembourg - Arlon **** 

Verwelkoming deelnemers 

-‐ Technische controle 
-‐ Welkom briefing 

Training & test in navigatie, roadbook lezen, copiloteren 

Zaterdag 25/8 

Riet 1:   ARLON – ROCHEHAUT – ARLON 

-‐ De vallei van de Semois 
-‐ De Belgische en Fransen Ardennen 
-‐ Lunch en special proef op het Gaume land 
-‐ DJ night ‘s avonds in het hotel 

Zondag 26/8 

Riet 2:   ARLON – HUY 

-‐ De provincie Luxembourg en de Condroz 
-‐ Laatste aankomst van de rally voorzien rond 13u00 
-‐ Reuze BBQ en prijsuitreiking in het prachtige  Golf Domein van Naxhelet 

 

	  

	  

	  


