Beste vrienden,
Uw favoriete proef, achttiende editie zal plaats vinden op zaterdag 29 october 2022 onder de vorm van
een orientatie proefrit met een lus in het donker in totale eerbieding van de wegcode.
Drie categoriën zijn voorzien:
 Balade (Wandeling): gemeterd bolleke-pijl zonder moeilijkheden, geen klassement
 Toerisme (toer rit): Moeiteloos niet- en gemeterd bolleke-pijl, opneming van CP’s, kilometers
opname en klassement
 Classic (met ervaring): Kaartlezen (ingetekende + in te teken), niet gemeterd bolleke-pijl en
andere methoden van navigatie.
Dit evenement is open voor alle liefhebbers, italiaanse, klassieke en bijzondere wagens zijn zeker
welkom.
Dit evenement is open voor alle liefhebbers, italiaanse, klassieke en bijzondere wagens zijn zeker
welkom.
De deelnamekosten bedragen:
Deelnemers 2 personnes 65 € - 10 € per extra passagier
In deze prijs is inbegrepen : het road-book, het rallyplaat, een hapje en 3 drankjes per persoon en
natuurlijk de ambiance en prijzen.
Voor een optimale organisatie, zullen een maximum van 40 deelnemers kunnen ingeschreven zijn, de
inschrijvingen mogen per post of E-mail verzenden worden

VOOR 24 OCTOBER 2022.
Niet te vergeten: zaklamp, rekenmachine en ... een sterk dosis goed gezindheid !
Mogelijkheid om ter plaatse te eten.

Onthaal
Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous, 11
5537 Denée

Aankomst
Restaurant YUMBO
Chaussée de Louvain, 495
5004 Bouge (Namur)

14h00 u Opening van het secretariaat 15h30 u
15h00 u Briefing

Vertrek 1ste Ronde

23h00 u Resultaten en prijsuitreiking

Covid regels van kracht, verdere instructies zullen volgen bij bevestiging
Inlichtingen:Giuseppe LA RUSSA  0476 / 93 80 05
E-mail:

baladeauclairdelune.glr@gmail.com

Bulletin de participation
Deelnameformulier
Conducteur
Bestuurder

Passager
Passagier

Nom / Naam
Prénom / Voornaam
Adresse / Adres
Téléphone / Telefoon
E-mail:
Club:
Véhicule / Wagen
Marque / Merk
Type / Type
Année / Bouwjaar
Cc
Choisissez votre Catégorie / Kies uw Categorie
Balade

Tourisme / Toerisme

Envoyer le bulletin de participation à:
Deelnemingsformulier opsturen naar:

Classic
Giuseppe LA RUSSA
Avenue de Smet de Nayer, 2/35
B - 5000 Namur
baladeauclairdelune.glr@gmail.com

De deelnamekosten bedragen:
Deelnemers 2 personnes 65 € - 10 € per extra passagier
In deze prijs is inbegrepen : het road-book, het rallyplaat, een hapje en 3 drankjes per persoon en
natuurlijk de ambiance en prijzen.

Frais de participation à verser au compte avec
mention «Balade au Clair de Lune»:

377-0262990-60
LA RUSSA Giuseppe

Deelnamekosten te betalen op rekening met
vermelding «Balade au Clair de Lune»:

IBAN : BE73 3770 2629 9060
BIC : BBRUBEBB

