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T  H E      GREAT     Y E A R 

BLUE KNIGHTS BELGIUM X nodigt jullie uit voor hun eerste 
MASTERS’S RALLY die zal plaats vinden van 18 tot 20 september 2020

 Het betreft een toeristische rondrit « op ouderwetse wijze » dit houdt in dat  we een reisweg volgen 
aan de hand van een roadbook op papier.  De opbrengsten zijn bestemd om de hospitalisatie-
omstandigheden van minderbedeelde kinderen te verbeteren in het Centre Hospitalier Régional de 
Liège (C H R), beter gekend als het Ziekenhuis van de Citadelle.

R E G L E M E N T

Artikel 1     :  

Het evenement bestaat uit een verkenningsrit in de valleien van de Mehaigne, van de Samson en 
van de Hoyoux, klassement aan de hand van de nauwkeurigheid van registratie van de verschillende
controlepunten beschreven in art3.

Het parkoer bestaat uit asfaltwegen open voor alle verkeer. Geen Off Road wegen !!!

DE DRIE EERSTE VAN HET KLASSEMENT WORDEN BELOOND MET     :  

- Een prijs van +/- 200€ voor de winnaar
- Een prijs van +/- 140€ voor de tweede
- Een prijs van +/- 100€ voor de derde

Iedereen moet zich houden aan de geldende verkeersregels, zowel de leden van de organisatie, de 
vrijwilligers als de deelnemers.   En dit geldt voor alle regio’s en landen waar we doorkomen.  

Chaptersleden die niet meer in staaat zijn om met hun motor te rijden mogen deelnemen aan 
het evenement met hun auto, op voorwaarde  van een verkaring op ere dat hun nomogelijheid
bevestigd. Dit moet bij het registratieformulier worden gevoegd

Een begeleide rit wordt aangeboden onder dezelfde vooraarden als de Masters’s Rally

Leden van de raad van bestuur en vrijwilligers  mogen niet deelnemen aan het evenement.
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Artikel 2     :  

Het roadbook is van het type bol-pijl, gebruikt tijdens rally’s door oudere motorrijders gedurende 
tientallen jaren, lang voor de opkomst van de GPS.

Elk vakje van het roadbook is de vereenvoudigde afbeelding van een kruispunt of een bijzonder 
kenmerk van een plaats.

- het bolletje vertegenwoordigt uw positie
- De te volgen route wordt voorgesteld door de dikke lijn tussen het bolletje en de  pijl.
- De dunne lijnen vertegenwoordigen de andere wegen van het kruispunt.

Het roadbook is van het type « afstand pijl » zoals hieronder

 De afstand tussen punt 1 en 2 = 730 
meter

 Totale afgelegde afstand sinds vertrek = 
740 meter

      Afstand tussen het bolletje en het 
kruispunt = 10 meter

                   Nummer van het punt 
                   
                                                                             
Het eerste punt bevindt zich links onder op het eerste blad van het RB. Je leest het dus van onder 
naar boven. De pagina’s bevatten twee kolommen van punten.



OPMERKING : Het kan gebeuren dat de afstand tussen twee punten niet aangegeven is. In 
dergelijk geval moet je blijk geven van scherpzinnigheid en observatie.

Artikel 3 :

Gedurende heel de toeristische rondrit moeten jullie de controlepunten noteren.
Het is een eenvoudige opdracht die eruit bestaat om de eerste twee letters te noteren van elk woord 
die de ingang van een belgische agglomeratie aankondigt.

U moet het aantal verkeersborden tellen op de kruispunten, zelfs als er meerdere staan en zelfs als 
ze al dan niet naast verkeerslichten staan.

 

U moet ook de door ons gemaakte borden met een rode letter of een rode letter +cijfer noteren

                         

                                                                                                    

ENKEL de borden en verkeerstekens rechts van de weg dienen genoteerd te worden                          

ArtikeL  4     :

Het is GEEN SNELHEIDSWEDSTRIJD – R W P     !!!  
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Artikel 5     :

Een voorschot van 50€/pp dient gestort op rekening nr BE63 0014 9401 4208 van chapter BK BX 
bij inschrijving.  Het volledige bedrag dient betaald vòòr 18/08/2020. Bij annulatie na deze datum 
wordt het voorschot niet meer terugbetaald.

Artikel 6     :

Een beveiligde  parking is voorzien

Opgelet, gezien de parking zich bevindt op het erf van een boerderij waar huurders wonen, wordt 
een shuttle voorzien.

De uren van vertrek  zullen vastgelegd worden om ongewenst heen en weer rijden te vermijden en 
zo de rust van de bewoners niet te verstoren

Er zijn enkele plaatsen voor motorhomes voorzien op de site, zonder accomodatie.

Andere parkeerplaatsen zijn ter beschikking langs de openbare weg.

Artikel 7     :

De gite beschikt over 55 bedden. Het aantal deelnemers daarentegen, is onbeperkt.

MASTERS’S RALLY:  Dranken niet inbegrepen

BESTUURDER : Wagen = 90 € – Motorfiets = 110 € – Mobilhome = 80 €
PASSAGIER :      Wagen = 85 € – Motorfiets = 85 €  –  Mobilhome = 55 €    
BEDDEGOED:    10 € 

BEGELEID  E RIT  :  Dranken niet inbegrepen

BESTUURDER: Wagen = 85 € – Motorfiets = 105 € – Mobilhome = 80 €
PASSAGIER:      Wagen = 85 € – Motorfiets = 85 €  –  Mobilhome = 55 €     
BEDDEGOED:    10 € 

FORMULE  B     : Dranken niet inbegrepen.
Zaterdag : Avond eten + feest  =  20 € 

                                                                                                
Artikel 8     :

Een depannagedienst wordt voorzien.

Artikel 9     :

De in- en uitschrijvingsformulieren moeten verplicht gedateerd en ondertekend  worden door 
bestuurder en begeleider.

Artikel 10     :
TIMING

18/09/2020



- 14.00 hrs : 
Onthaal van de deelnemers in moulin de HOSDENT, rue du Moulin n° 50 te 4261 LATINNE

INFORMATIE     :
Vrije namiddag, breng uw petanqueballen of andere spelen mee. Mogelijkheid om te wandelen in 
het ontdekkingspark van de molen.

NUTTIGE LINK :
https://www.braives.be/loisirs/tourisme/que-faire/promenades

- 17.00 hrs : 
Vertrek van de moto’s naar de beveiligde parking.  Terugkeer naar de site per shuttle.
- 18.00 hrs à 21.00 hrs: Maaltijd.
- 21 .30 hrs : Laatste vertrek van de moto’s naar de beveiligde parking.  Terugkeer naar de site per 
shuttle.

19/09/2020

- 07.00 hrs : Ontbijt
- 07.45 hrs : Briefing + verdeling roadbooks
- 08.30 hrs : Vertrek van de shuttle naar de beveiligde parking
- 09.30 hrs : Vertrek om de minuut. De motorrijders zonder passagier vertrekken eerst.  Duo’s 
vertrekken 10 minuten later.
- 11.00 hrs : Koffiepauze + maaltijd.  GEEN BANCONTACT !!!
- 16.00 hrs : Begin van contrôle van de routebladen.
- 18.00 hrs : Vertrek van de moto’s naar de beveiligde parking.  Terugkeer naar de site per shuttle.
- 19.30 hrs : Aperitief + BBQ maaltijd = dansavond
- 21.00 hrs : Bekendmaking van het klassement en verdeling der prijzen

20/09/2019 :

- 08.00 hrs : Ontbijt
- 09.30 hrs : Vertrek van de shuttle naar de beveiligde parking

Artikel 11     : 

Ingeval van geschil, enkel het document opgesteld in het frans zal dienen als basis voor het 
reglement hiervan.

https://www.braives.be/loisirs/tourisme/que-faire/promenades

