Club Triumph Holland
Regio Zuid presenteert de

Crocus Rally
Zondag 8 April 2018
De CTH Bokaalrit “Crocus Rally” wordt dit jaar voor de vierde maal verreden. De
“Crocus Rally” zal u wederom gaan verrassen. We hebben weer een mooie en
uitdagende route kunnen maken welke u zelfs over onze landsgrenzen heen zal
voeren. Vergeet daarom uw paspoort en groene kaart niet. We gaan er samen weer
een fantastische dag van maken.

Zowel voor de ochtend als de middag is een aantrekkelijk traject in het roadbook
opgenomen. De pauze locatie mag dit jaar gerust “bijzonder” genoemd worden. U kan
daar genieten van een overheerlijke lunch voor slechts € 12,50 pp. Op de startlocatie
‘Bij de Neut’ aan de Dorpstraat 8 in Westerhoven staat vanaf 10:00 uur de koffie voor
u klaar en om 10:45 uur vertrekt de eerste deelnemer. Deelname aan de rit kost
€ 10,00 per equipe voor leden van CTH en onze zusterclubs SCN en TSC. Overige
deelnemers betalen € 20,00 per equipe. Alvast veel plezier gewenst en tot ziens.
Maak uw agenda dus vrij voor zondag 8 April 2018 en geef u snel op. U kunt het
bijgaande inschrijfformulier na invullen terug sturen aan regio-zuid@triumph.nl
Vriendelijke groet, CTH Regio Zuid / Herman Boonstra & René Hustinx

Inschrijfformulier CTH Bokaalrit “Crocus rally” 8 april 2018
De Crocus Rally wordt georganiseerd door CTH regio Zuid en is een Bokaalrit.
•
•
•
•
•

Deelname per team € 10 voor leden CTH / TSC / SCN en € 20 voor overige deelnemers.
Inbegrepen zijn de kosten van de ontvangst, het roadbook en rallyschild met startnummer.
Inschrijfgeld graag overmaken voor 1 april 2018 onder vermelding van “Crocus 2018” op
rekeningnummer NL49 ABNA 0605 7242 29 t.n.v. R. Hustinx te Veldhoven.
Inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen!
Tijdig wordt via de mail alle noodzakelijke informatie gestuurd.

Alle velden graag volledig invullen! Daarna dit formulier s.v.p. mailen naar regio-zuid@triumph.nl
Startnummer Bokaalritten 2018 (als
eerder aan de deelnemer is uitgegeven):
Naam van de chauffeur :
Naam van de navigator:
Alleen Tourklasse :

Alleen Tourklasse

Adres:
Postcode / woonplaats:
Land:
Telefoon tijdens de rit:
E-mail adres:
Lid van Triumph club

CTH / TSC / SCN / anders ….

lidnummer:
Merk en type voertuig
Kenteken:
Doet mee aan de lunch met x personen: ….

Personen á € 12,50 = € ……………..

Algemene informatie:
•

Samenkomst en inschrijving: 10:00 uur met koffie e/o thee ‘Bij de Neut’ in Westerhoven.

•

Vergeet niet, de vooraf ingevulde “vrijwaring”, in te leveren tijdens de inschrijving

•

Briefing om 10:40 uur; Om 10:45 uur eerste start om de minuut in volgorde van aanmelding.

•

Lengte van de rit is ongeveer 125 km. Er is een pauze locatie in de route opgenomen alwaar u
een lunch wordt aangeboden voor de speciale prijs van € 12,50. Deelname gaan de lunch
graag vooraf melden op het inschrijfformulier. Betaling s.v.p. tegelijk met het inschrijfgeld voor
de rit. Bij de uitbater kunt u vragen om een vegetarische lunch indien gewenst. De genoten
drankjes dient u zelf bij de uitbater te voldoen.

•

Finish zal rond 16:30 zijn; Uitslag wordt rond 17:15 verwacht

Tot ziens op het vertrekpunt ‘Bij de Neut’ aan de Dorpstraat 8, 5563 BD te Westerhoven.
Groeten en tot ziens, team Regio Zuid / Herman en René

