Via Luxemburg 2014 van start!
November 2013
As vervanger voor Retourtjes België die de afgelopen jaren zijn gehouden wordt u
hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan Via Luxemburg 2014.
Steekwoorden: prachtige gebieden, afwisselende
natuur en wegen, afhankelijk van uw eigen te bepalen
route vijf te bezoeken landen. Uitdagingen naar keuze
uit rivieroversteken, grensovergangen en
schitterende natuur.
Alleen een te gering aantal deelnemers zou nog roet in het eten kunnen gooien.
Een groot deel van de routes is reeds uitgezet.
Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen Retourtje België 2013 en Via Luxenburg
2014.
De opzet van het bezoeken van zelf uitgekozen punten op de kaart via een zo kort mogelijke
route voeren blijft in stand. Enkele kleine wijzigingen om een nog eerlijker beoordeling te
krijgen zullen worden toegepast. Dit maakt het voor u nog uitdagender om een goed
resultaat te behalen. Er is dit jaar extra geïnvesteerd in het uitzetten en narijden/controleren
van de punten
Het programma is globaal als volgt :
Donderdag 1 mei 2014
Verzamelen voor de start in het echte zuiden van Nederland. De start is vanaf 10.30 uur. We
beginnen deze dag gelijk met kaartlezen, hetgeen meteen een beroep doet op uw
inlevingsvermogen van km en punten. Zeker met het bepalen van uw tijdstip van het
bezoeken van de lunchlocatie. Iedere equipe krijgt exact dezelfde tijdmogelijkheden om de
route te rijden. U gaat al kaartlezend via een zelf te bepalen route en een aantal door u zelf
te kiezen punten naar de finish in het mooie Luxemburg . Hier wacht u na alle
kaartleesvermoeienissen een drankje van de organisatie. Daarna volgt nog een uitlooproute
naar het hotel. Het hotel waar u drie nachten verblijft, is gelegen op het drielandenpunt van
Frankrijk, België en Luxemburg . Met een naar ervaring uitstekende keuken..
Vrijdag en zaterdag 2 en 3 mei 2014:
Zowel in de ochtend als in de middag een kaartleestraject, waarin u bij het uitzetten van uw
route reeds rekening dient te houden met de gedachtekronkels van de uitzetters. Daarna
wordt u weer gastvrij wordt ontvangen bij het finishpunt. Hier kunt u in alle rust even
bijkomen. Het traject naar het hotel is dan niet lang meer. Daar kunt u de andere deelnemers
ontmoeten in de bar, mocht u daaraan nog behoefte hebben. Afhankelijk van de dag zal de
route gekozen kunnen worden uit een wat meer oostelijk dan wel een wat westelijk gelegen
gebied. Natuurlijk bepaalt u nog steeds zelf uw eigen route binnen dat gebied.
Zondag 4 mei 2014:
Jammer, het zit er al weer bijna op. De equipes vooraan in het klassement proberen zich nog
een beetje op te werken. De andere gaan in ieder geval proberen de schade te beperken.
Afsluitende kaartleesrit die voert naar een finishlocatie in Zuid-Nederland. Dit geeft de
rekenkamer de gelegenheid hun werk te doen terwijl u van de lunch geniet.

Alle volgende informatie krijgt u tijdig toegestuurd. Door gebrek aan enige pedagogische
diploma’s bij de organisatie wordt alles maar één keer uitgelegd. Dus houdt uw mailbox in de
gaten. De organisatie communiceert met de deelnemers via e-mail. Deze kan op verzoek
desgewenst ook naar een tweede adres worden verzonden

Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld voor Via Luxemburg 2014 bedraagt onveranderd € 999,-- per equipe van
twee personen. Indien gewenst dient de deelnemende equipe zelf te zorgen voor een
annuleringsverzekering.
In de prijs is inbegrepen:







Het kaartmateriaal dat nodig is om de rit te kunnen rijden;
Ontvangst met koffie op de startlocatie;
Drie overnachtingen in tweepersoonskamers in het rallyhotel, met uitgebreid ontbijt;
Vier lunches op vastgestelde locaties langs de route;
Diner op alle drie de avonden;
Begeleiding door serviceteam.

Er gelden geen extra toeslagen voor kaartleesmateriaal, klokken, officials, stempels, narijden
en controle van de punten en de prijsschalen of -bokalen.
Systeem:
Over de systematiek van de rally kunnen we helder zijn: het lijkt nergens op. Via Luemburg
2014 kent met nadruk een eigen reglement. Voorkennis die u al heeft uit andere
evenementen / edities is alleen maar lastig. Het reglement en de werkwijze zijn voor de
zevende editie op een aantal punten ook bewust anders dan in de eerdere edities, vooral
om te voorkomen dat u eraan gaat wennen. Wij hebben zeker uw opmerkingen van vorig
jaar meegenomen in het reglement. Het verdient dus aanbeveling vooraf het reglement goed
te lezen en te interpreteren. Wat er staat, wordt ook echt toegepast.
Huishoudelijke en andere mededelingen:
Solorijders worden niet geaccepteerd, kaartlezen en veilig autorijden door één persoon
gaan in Via Luxemburg 2014 niet samen.
De deelnemers worden geacht een digitaal fototoestel in de auto hebben, waarmee, indien
gevraagd, een aangegeven bezocht punt kan worden aangetoond.
Tevens dient er per equipe minimaal een mobiele telefoon aanwezig te zijn. Deze mobiele
telefoon dient ook in het buitenland sms te kunnen ontvangen.
Om in de stemming te komen, wordt voorafgaande aan de rit, op een nader te bepalen
zaterdag in de lente een briefing en infomiddag georganiseerd. Na geaccepteerde
inschrijving wordt u via e-mail van alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
Repatriëring van niet te repareren auto’s naar het hotel wordt verzorgd, zo lang dit praktisch
mogelijk is.
Let op!
Al u mee wilt doen verwachten wij van u: opgave per mail van de deelnemende equipe
met volledige adressen en telefoonnummers (ook 06 voor tijdens de tocht) inclusief
merk en type en bouwjaar van de auto waar mee wordt deelgenomen.

U krijgt dan een bevestiging van Inschrijving en deze is definitief zodra het inschrijfgeld vóór
15 februari 2014 is bijgeschreven op bankrekening 50.62.15.377 t.n.v. Trilix (H.’t Hart) te Den
Haag.
Heeft u vrienden, bekenden en/of familie die aan het Via Luxemburg profiel voldoen en mee
zouden willen, overleg dan éérst even met ons. Wacht niet te lang, want er is een limiet aan
het aantal equipes om het gezellige en ontspannen karakter van het evenement te
behouden.
.
Voor meer informatie: trilix@casema.nl.
Met hartelijke groeten,
Namens het organiserend comité
Henk ’t Hart

Via Luxemburg 2014 Profiel
Aardige mensen
Houden van een spelletje
Kunnen tegen hun verlies
Drinken gezellig maar niet te veel
Maken ’s nachts om twee uur geen herrie op de gang
Schelden de uitzetter niet uit
Zorgt voor voldoende drank in de rekenkamer (helpt niet )
U weet het wel, want u bent zelf zo’n levensgenieter waar we graag mee op pad gaan

