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Uitnodiging
In oktober 2011 werd gestart met de eerste Lionsrally. De deelnemers waren allen
enorm enthousiast. De organisatoren willen op de ingeslagen weg voortgaan en
komen nu met de 7e rally, de WF rally. (West-Friesland rally)
De WF rally zal in 2019 gereden worden op zaterdag 6 april.
Er kan worden ingeschreven in 2 klassen te weten:
A klasse: Historische wagens tot en met 1979
B Tourklasse: Autoʼs vanaf 1980.
De rally start vanaf 08.01 bij het autobedrijf Ronald Wester te Wognum. Naar
verwachting zal de eerste auto weer omstreeks 16.00 uur finishen bij een prachtige locatie in Medemblik. De route kan worden samengesteld op basis van o.a.
bol-pijl, visgraat en ingetekende kaartfragmenten.
Om hen, die dat willen, wat ervaring te laten opdoen zal er eind maart een zaterdagochtend training gegeven worden in de diverse routebeschrijvingen.
Hier kan men zich bij inschrijving voor opgeven. Kosten €2,50 pp.
Deelnemende autoʼs moeten voldoen aan de wettelijke verkeersnormen en een
APK keuring hebben. De rally wordt zodanig uitgezet dat met normale snelheden
gereden kan worden. Immers het gaat niet om de snelheid maar de combinatie
van navigeren en behendigheid. Per deelnemend equipe (2 personen) wordt
een inschrijfgeld gehanteerd van € 70,-. (Extra inzittende à €20,-)
Hiervoor ontvangt men het routeschild, routeboek, drankjes en lunch onderweg en
technische bijstand indien nodig.
Het moet een leuke dag worden voor elk equipe en de organisatie.
Informatie kan verkregen worden op www.lionsopmeer.nl/rally of een mailtje
naar Hans Broekmeulen via Broekmeulen@bpbureau.nl.
Inschrijven kan vanaf 27 december 2018 via de mail en overmaking van €70,- op
de bankrekening NL62INGB0663333210 tnv. JLVE Broekmeulen.
Iedere inschrijver ontvangt binnen 48 uur een reactie.
Schrijf op tijd in, want bij 100 autoʼs wordt de inschrijving gesloten.
Mogen wij u begroeten?
Met vriendelijke groet van,
Nico Nuijens, Hans Broekmeulen & Piet van Doesburg
Het WF rallyteam van de Lionsclub Opmeer-Medemblik
Mogen wij u begroeten?

Er wordt gereden voor een nader te bepalen goed doel.

