3-daags CLUBRITJE & Safari Classic

POSBANK & IJSSEL

inclusief Technische Keuring Klassiekers

Vr/Zo(Ma) 8/10(11) april 2022 (Let op: 2022 !!)

3- of 4-daags Clubritje POSBANK & IJSSEL
Toertocht (Bol-Pijl) & Safari Classic (Kaartlezen)
Tevens: Minicursus Kaartlezen met Oefentrajecten

Met 2 overnachtingen in een romantisch hotel:
LANDGOED AVEGOOR in Ellecom incl. diner op zaterdag,

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.

Gratis TECHNISCHE KEURING KLASSIEKERS
op ZONDAG bij Michiel Capelle in ‘s Heerenberg
NIEUW/After-Corona-AANVULLING:
Boek tevens de zondagnacht incl. diner en bezoek maandag
in alle rust de bezienswaardigheden waar u niet aan toe kwam!

Als uitvalsbasis voor dit lange weekend van vrijdagmiddag t/m zondagmiddag fungeert het romantische
hotel LANDGOED AVEGOOR bij Ellecom in een heel
mooi stukje Nederland tussen Posbank en de IJSSEL.
De kans is groot dat autoverkeer over de hairpins in de
Posbank binnen afzienbare tijd geheel verboden wordt!
Vrijdag: starttafel open vanaf 16.00 uur
Wie vroeger arriveert kan om de hoek in Brummen zijn
collectie Klassiekers uitbreiden bij Gallery Aaldering, of
via een kort ritje de mooie omgeving alvast verkennen.
Zaterdagmorgen arriveren, of aan Toertocht of Classic
meedoen zonder hotelarrangement is ook mogelijk.
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.
Via een klein ommetje langs ‘s Heerenberg kunt u uw
klassieker(s) na de winterstalling gratis laten keuren
door de NRS-serviceteams, incl. restauratie-adviezen.
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. Ook
zijn GPX-tracks beschikbaar: inlezen en rijden maar.
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.
Deelnemen zonder hotelarrangement kan ook!

Toertocht POSBANK-IJSSEL & Safari Classic 8 -10 april 2022
Initialen + Achternaam (Rijder):

Initialen + Achternaam (Navigator):

Straat - Huisnr. van de Rijder:

Postcode - Woonplaats:
Tel.Nr.:

Gsm:

 Is /  wordt NRS-Lid:

Uw Adresnummer (zie adres-etiket)

 Begunstiger /  Donateur

. . . . . . . . . . . /  ? (Weet ik niet)

Automerk,Type:
Kenteken

Bouwjaar:

 S.v.p. als passagier(s) in het Seniorenbusje (zonder toeslag)
Met aantal personen: .......................
Toertocht Posbank-IJssel:
 JA, ik wil deelnemen in de
 Toer-Klasse

via Bol-Pijl-Routeboek.
S.v.p. tevens:
 GPX-tracks via email

Pers:

Safari Classic (Kaartlezen)
 JA, ik wil deelnemen in de:

 Sport-Klasse
 Debutanten-Klasse
 Met ‘Minicursus’

Pers:

Hotelkamer(s):  NEE /  JA
 2 nachten (Vr/Za+Za/Zo)
 3e nacht (Extra: Zo/Ma)

 met Diner op Vr 8/4
Diners op Za 9/4 en
Zo 10/4 zijn inbegrepen

Pers.:

Gewenst Kamertype:

 2-Pers /  1-Pers

Type Bed  Geen voorkeur/of:  1 Grand Lit (2-Ps Bed)
 2 gescheiden Bedden (of apart opgemaakt)

Liever Kaartlezen?
SAFARI CLASSIC: za/zo 8/10 april 2022 (!)
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!
Hotelarrangement: We hebben 30 kamers kunnen
bemachtigen (vrijdagavond iets minder), omdat dit
aantrekkelijke hotel meestal al lang tevoren geheel
volgeboekt is. Advies: schrijf zo vroeg mogelijk in!

......
.......
Pers:

 S.v.p.TECHNISCHE KEURING op ZONDAG in ‘s Heerenberg
 Van de auto zoals hierboven vermeld
 Van andere auto(’s) (Merk/type, kenteken/Bouwjaar):
..........................................................................................................

KOSTEN OVERZICHT (Zelf aankruisen, s.v.p.)
 Aankomst Vrijdag: 2 Nachten l/o+1 diner (Zat): € 265 p.p.
 1-persoons Comfort kamer, toeslag per nacht: € 35 p.p.
 Tevens 3-gangen Diner op vrijdag 20.00 uur € 29,50 p.p.
Incl. 2 dagen TOERTOCHT (Routeboek, Medailles/2xdrankje
 DeLuxe kamer (ruimer), per nacht
: € 10 p.p.
 Extra nacht incl. diner (Zo/Ma 10/11 april 2022): € 95 p.p.
 2 dagen SAFARI CLASSIC, Toeslag op hotelarr.: € 25 p.p.
2 dagen SAFARI CLASSIC: zonder hotelarrang. : € 45 p.p.
Betreft Gekleurde wegenkaarten, wedstrijdmateriaal, minicursus, medaille(s), 1 drankje p.p., incl Toertocht-Routeboek
 2 dagen TOERTOCHT (gratis)/Zonder hotelarrang.: € 20 p.p.
Betreft Routeboek, medaille(s) en 1 drankje p.p.p.d.
 TECHNISCHE KEURING Klassiekers ‘s Heerenberg: Gratis

U ONTVANGT TIJDIG EEN ACCEPTATIEBRIEF met FACTUUR
I.v.m. CORONA: (rest)betalingen pas als wij er om vragen !!
Bij aanmeldingen MET hotelarrangement s.v.p. € 95 per team
aanbetalen op bankrek. NL55 RABO 0391 6264 77
t.n.v. NRS, Zuidscharwoude met vermelding: Posbank 2022
Inschrijven kan alleen indien de bestuurder OF de navigator NRS-Begunstiger of
Donateur is (of wordt), of als huisgenoot of als gastrijder staat ingeschreven.
Begunstigers betalen bij deelname aan evenementen een toeslag, Donateurs niet!

k

Gastrijders genieten tijdelijk de status van donateur.)

INSCHRIJFFORMULIER OPZENDEN (of Scannen en per e-mail) aan:
NRS - Reiger 65 - 1722 DS ZUID-SCHARWOUDE
Email: nrs.autorecreatie@planet.nl
Site: www.autorecreatie.nl

Autorecreatie: Rijden & Restaureren

AVONTUURLIJKE

lassiekers

Brochures & info:

REIGER 65
1722 DS
ZUID-SCHARWOUDE
Tel. (0226) 342559
Fax (0226) 342837
www.autorecreatie.nl
nrs.autorecreatie@planet.nl
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