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Inloopmiddag 7 april 2019
Beste Trophy-rijders!
Ook dit jaar organiseren we weer een Inloopmiddag. Zo beleef je alvast de nodige voorpret voor het echte
werk, de BCT-Trophy van 18 en 19 mei!!

De kaartleessystemen tijdens de Trophy 2019 zijn grotendeels gelijk aan die van de voorgaande edities.
Maar, om er weer een beetje in te komen (en de bolide weer aan het rollen te brengen!), is er tijdens deze
middag een korte uitleg over de kaartleessystemen. Die brengen we vervolgens in de praktijk door in de
omgeving van Assen een mooie, korte oefenrit te rijden.

Deze middag stelt geen eisen aan de auto. Je kunt gewoon met je dagelijkse auto meedoen, maar voor
de sfeer is uiteraard het leukst wanneer je in je speciale bolide komt!

Startlocatie
Heavy Crane Operators
Pottenbakkerstraat 39D, 9403 VX Assen
Tijdstip: 13:00 – 13:30 uur
Na de ontvangst bij Heavy Crane Operators (zoals altijd met koffie en koek!) is er om 13:15 een korte
uitleg over de kaartleessystemen. Daarna gaan we direct van start.

Eindlocatie
' t Huys van Bunne
Donderenseweg 1, 9496 PA Bunne
De finish is in het sfeervolle ‘Het Huis van Bunne’ in Bunne. De verwachte aankomst is tussen 16:00 en
16:45 uur. Onder het genot van een borrelhapje (op kosten van de BCT) en een drankje (op eigen kosten)
volgt een uitleg over de gereden route. Daarna volgt de prijsuitreiking met een uniek prijsje voor de
winnaar! Wilt u hierna nog gezellig blijven eten, dan kan dat.

De Relaxklasse
Nieuw dit jaar is de Relaxklasse. Voor een ontspannen en volledig verzorgd weekendje toeren, langs
schilderachtige weggetjes en plaatsjes! Wanneer je hiervoor inschrijft, rijd je een eenvoudige bol-pijl route
zonder wedstrijdelement. Ook voor beginnende equipes in de relaxklasse is de Inloopmiddag de moeite
waard, de bol-pijl systematiek nemen we ook mee in de uitleg. Het eerste deel van oefenroute bestaat
een eenvoudig te rijden ingetekende lijn. Het tweede deel (ongeveer een derde van de rit) rijd je met
behulp van het bol-pijl systeem.
Aanmelding
Om de middag goed voor te kunnen bereiden, horen we graag of je van de partij zult zijn. Je kunt
je aanmelden via het e-mailadres: bestuur@bcttrophy.nl
Inschrijven voor de Trophy
Het is fijn te kunnen melden dat we op dit moment al meer inschrijvingen hebben dan in dezelfde periode
vorig jaar. Van een aantal vaste deelnemers weten we dat ze nog in moeten schrijven. Dat betekent dat
we nu al kunnen rekenen op ruim 30 equipes. En dat terwijl we nog even te gaan hebben voor de start op
18 mei!
Daarom nog even voor de deelnemers die nog niet van zich hebben laten horen, schrijf je op tijd in, want
vol=vol!! Inschrijven kan op onze website www.bcttrophy.nl, onder het kopje 'Inschrijven'.

Sponsoren
We kunnen het niet genoeg benadrukken, maar zonder sponsoren zouden we de Trophy niet tegen een
scherpe prijs aan kunnen bieden. Let wel, u boekt een volledig verzorgd weekend, inclusief prijzen,
routemateriaal, catering onderweg, een diner, hotelovernachting en ontbijt! Daarom willen wij ook nu weer
onze sponsoren heel hartelijk bedanken!!

Privacy
Vorig jaar 25 mei is de Algemene Verordening Gegevens (AVG) van kracht geworden. Bij deze wijzen we
je nog graag op onze privacyverklaring. Wil je weten welke gegevens we van jou gebruiken en waarvoor,
kijk dan op onze website onder de knop 'Privacy'.

Gaat u voor het laatste nieuws naar onze website: www.bcttrophy.nl

