3-daags CLUBRITJE & Safari Classic
POSBANK & IJSSEL
Vr/Zo 11/13 oktober 2019

3-daags Clubritje POSBANK & IJSSEL
Toertocht & Safari Classic (Kaartlezen)
met Minicursus Kaartlezen en Oefentrajecten

Zaterdag toeristisch over de Posbank & Veluwe, o.a.
langs Openluchtmuseum & Burgers Zoo/Safaripark.
Zondag beeldige route langs de IJssel met
fraaie Kastelen en Landhuizen
o.a. via het beeldige dorpje Bronckhorst.
Optioneel: wie zijn collectie klassiekers wil uitbreiden
kan ‘om de hoek’ terecht bij Aalders in Brummen.
2 overnachtingen in een romantisch hotel:
LANDGOED AVEGOOR in Ellecom incl. diner op zaterdag,
(Diner op vrijdagavond: facultatief) €

245 p.p.

Ter afsluiting van 2019 organiseren we in oktober 2019
een gezellig Clubritje als SAFARI TOERRALLY geheel
binnen Nederland, waarop we ook de verassende bestemmingen voor 2020 bekend zullen maken.
Als uitvalsbasis voor dit lange weekend van vrijdagmiddag t/m zondagmiddag fungeert het romantische
hotel LANDGOED AVEGOOR in Ellecom in een heel
mooi stukje Nederland: tussen Posbank en de IJSSEL.
Vrijdag 11 oktober 2019: starttafel open vanaf 16.00 uur
Wie vroeger arriveert kan om de hoek in Brummen zijn
collectie Klassiekers uitbreiden bij Aalders ‘Gallery’.
Omdat veel deelnemers van verre komen, is het diner
facultatief, maar bij aankomst bieden we iedereen een
drankje aan. Zaterdagmorgen arriveren kan ook.
Zaterdag loopt de route over de Veluwe en door het
prachtige natuurgebied rond de Posbank met de enige
echte hairpins in Nederland, terwijl bekende attracties
zoals Burgers Zoo/Safaripark, en Bedriegertjes en het
Openluchtmuseum ook langs de route liggen.
Zondag is de IJssel aan de beurt, en rijden we in rustig
tempo langs fraaie Kastelen en Landgoederen terwijl
de lunch in het beeldige dorpje Bronckhorst is gepland.
Toerklasse: Routebescheiden, Borrels & Medailles
In het inschrijfgeld zijn naast de beide overnachtingen
met ontbijt ook het diner op zaterdagavond en de beide
Bonusborrels inbegrepen. Aan de start ontvangt men
een rallyschild en het Bol-Pijl-Routeboek, waarin ook
TOMTOM-instructies zijn opgenomen waarmee U de
toeristische routes over de mooiste NRS-weggetjes
moeiteloos kan rijden, ook als onervaren debutant.
Aan de finish worden de Gouden, Zilveren en Bronzen
medailles uitgereikt die met het bezoeken van extra
toeristische Bonuspunten en/of het uitvoeren van (foto)
bonusopdrachten verdiend kunnen worden.
Alleen een stukje of dagje meerijden?
Even aanwippen en wat losse trajecten op zaterdag of
zondag meerijden kan ook, maar alleen indien u zich
vooraf tijdig aanmeldt!

Liever Kaartlezen?
SAFARI CLASSIC: za/zo 12/13 oktober 2019
Kaartleesritje met Minicursus & Oefentraject

Op zaterdag en zondag worden door dezelfde
streek ook KAARTLEESTRAJECTEN aangeboden
binnen een Sport- en Debutantenklasse in de vorm
van een eenvoudige Puntenrit met vrij route tussen
controlepunten die al zijn ingetekend op gekleurde
wegenkaarten. Niet moeilijk, maar met enkele verrassende, erg leuke CP’s.
Tijdens de Kaartleesborrel aan het eind van de
middag worden de controlekaarten gezamenlijk
uitgerekend.
Debutanten krijgen extra uitleg en allerlei nuttige
aanwijzingen, ook vooraf, als een soort minicursus
om de elementaire beginselen van navigeren op
wegenkaarten onder de knie te krijgen. Aan de winnaars worden Gouden, Zilveren of Bronzen medailles uitgereikt.
Deelnemen zonder hotelarrangement kan ook!

(à € 45)
Hotelarrangement: We hebben maximaal 30 kamers kunnen bemachtigen (vrijdagavond iets minder), omdat dit aantrekkelijke hotel meestal al lang
tevoren geheel volgeboekt is. Extra kamers boeken
zit er dus niet in.
Advies: maak gebruik van de bon voor vrijblijvende
reservering, of nog beter: schrijf zo vroeg
mogelijk in!
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