
     Briefing “Staon Nostalgica” 2022 

INLEIDING: 

        - 07u30—09u: Ontbijt. 

        - Vanaf 09 u stipt kan er gestart worden vanop het podium. Aan het podium krijgt U dan ook het roadbook overhandigd.  

          De rit van ongeveer 160 km loopt over rustige, landelijke wegen en is ingedeeld in 2 delen.    

        - DEEL 1: Korte stop onderweg. Oplossen schiftingsvraag en invullen antwoordblad. (af te geven na deel 1 in de zaal) 

        - Max. 1u eetgelegenheid aan de diverse eetstandjes. 

        - DEEL 2:    Start vanaf 13u. Opnieuw een korte stop voorzien. Antwoordformulier dient deze maal afgegeven worden op 

           het eindpodium ten laatste om 19u !! 

PRE-WARS: 

         - Deelnemers aan de Pre War klasse kunnen vrij tussen de andere wagens starten. Zij rijden een kortere, andere route. Voor  

          hen is er geen zoektocht voorzien. Genieten is de boodschap! 

 

ROADBOOK:         

         - Volg de route zoals aangegeven in de gemeterde bol-pijl situaties. 

         - Soms worden specifieke herkenningspunten (vb kerk, water,…) aangegeven. 

         - Wegen met borden “uitzonderlijk plaatselijk verkeer”, doodlopende wegen, private wegen, … enz. worden niet bereden en  

            zijn dus niet vermeld in het roadbook. Alle andere wegveranderingen, aangegeven of niet, tellen wel. 

 

CONTROLES: 

          - Zoals eerder vermeld dienen de antwoordformulieren per deel afgegeven worden.  Onderweg kunnen bemande of  

            onbemande stempelcontroles opgesteld worden. Bij de onbemande controles stempel je uiteraard zelf je controleblad op       

            het  eerstvolgende vrije vakje. 

          - Letters staan steeds rechts van de weg op een hoogte tussen 30—70 cm. 

 

ZOEKTOCHT: 

           - Oplossingen te noteren op het voorziene antwoordblad. Doorstrepingen zijn altijd fout ! 

           - Oplossingen moeten in volgorde van passage genoteerd worden. Foto’s kunnen zowel links als rechts opgemerkt worden.  

           - Noteer de eerste drie letters van de straatnaam. 

 

EXTRA: 

            - Verzekerings– en boordpapieren zijn verplicht in de auto aanwezig. Niet aanwezig = GEEN START ! 



                   - Respecteer steeds de geldende verkeersreglementen en hou je aan de toegelaten snelheid. Dit is geen autorally !! 

                      ( politiecontroles zijn voorzien) 

                   - Wie opgemerkt is voor roekeloos rijgedrag door onze eigen vliegende controles krijgt zonder pardon geen vervolg       

                      meer van de roadbook en mag aldus huiswaarts keren !! 

                   - Daar we met een groot aantal deelnemers zijn vragen we jullie om zeker de starturen aan beide delen correct op te    

                      volgen. 

 

 

     Veel plezier alvast gedurende deze 2e “ Staon Nostalgica” !! 


