TRiumph Brabant Rit 2017

Een rit op beginnend ‘toerklasse’ niveau voor onze leden en leden van onze ‘zusterclubs’.
Een rit met weliswaar een sportief tintje, maar vooral gericht op het rijden van een mooie, leuke
tocht waarbij ook de navigator tijd heeft een beetje om zich heen te kunnen kijken. Ook een rit om
te oefenen in het rijden van een klassieke rit op basis van aanwijzingen, van
routebeschrijvingsopdrachten zoals die in de klassieke rittensport voorkomen. Een rit voor diegenen
die het leuk vinden om samen een rit te rijden die weer wat verder gaat dan in een treintje achter
elkaar “eerste weg rechts, tweede weg links”. Een rit geschikt voor alle leden van onze clubs.
Laagdrempelig maar wel serieus en uitdagend.
De route
De rit start in Esbeek, net onder Hilvarenbeek, in de Brabantse Kempen. Een uitgestrekt, nog rustig
gebied tussen Tilburg en België. De route leidt vervolgens via mooie weggetjes door de weilanden en
bossen, langs oude dorpjes als Haghorst, Netersel, Reusel, Lage en Hoge Mierde en door het
Landgoed ‘de Utrecht’. We lunchen ergens onderweg en de finish is dan weer in Esbeek. Zo, dan
weet u alvast een beetje waar we naar toe gaan. Reken op een rit van in totaal zo’n 150 km verdeeld
over een ochtend- en een middagtraject.
Kortom, een dag gezellig met gelijkgezinden ‘puzzelen’ en rijden in onze Triumph door een prachtige
streek in Brabant.
Na inschrijving ontvangen de deelnemers vooraf tekst en uitleg over de diverse ‘routesystemen’.
Vooraf aan de start van de rit krijgt u ook nog een laatste briefing.
Wanneer?
De ‘Triumph Brabant Rit’ gaan we rijden op zaterdag 6 mei 2017 met maximaal zo rond de
25 equipes. We starten dus in Esbeek. Vanaf 9.30 uur koffie met de laatste uitleg van de rit. We
lunchen onderweg op de route. Daarna het middagdeel dat ons weer via een aantal trajecten terug
naar Esbeek leidt.
Inschrijven kan vanaf nu via ons mail adres: teamtr@trclub.nl Stuur een mail met de naam en adres
van de berijder en de navigator, de auto met kenteken, en uw ‘ervaring’ op ritten/rally gebied. Na
inschrijving ontvangt u verdere informatie van ons.
Inschrijfgeld voor de rit inclusief de koffie/thee/fris bij aankomst, lunchbuffet, routeboeken met
aparte uitleg voor- en achteraf en een aandenken bedraagt €60,-- per equipe voor de gehele dag.
Een leuke dag met elkaar en onze Triumph en als het goed is, steek je er nog wat van op ook….!
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