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Per Minibusje of eigen auto

Speciaal op Senioren afgestemde 4 à 8-daagse vakantiereizen
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Autorecreatie: Rijden & Restaureren

AVONTUURLIJKE

ALLE RITJES in 2018 zijn ook te rijden via
TOERISTISCHE ZWERFTOCHTEN
Kleinschalig
&BOL-PIJL-ROUTEBOEK
Gezellig
een

LASSIEKERS

Tel. (0226) 342559
Fax (0226) 342837
www.autorecreatie.nl
nrs.autorecreatie@planet.nl

over de
NRS: Reiger 65 - 1722 DS Zuid-Scharwoude
- NL mooiste
Info/Brochures: 0226 342 559 - www.autorecreatie.nl

toeristische routes

en/of via
Aangename inschrijfgelden
Recreatief
of Sportief
KAARTLEZEN (Puntenrit)
Kleinschalig,
perfect
verzorgt
en
3 à 6 dagen
meetellend
voor het
Aantrekkelijke
bestemmingen
incl. hotels & diners
met
persoonlijke
aandacht
à € 245/395 -veel
525
NRS TOERRALLY-KAMPIOENSCHAP
2018 (Z.O.Z.)
en
vooral:
betaalbaar!
BEELDIGE ROUTES - KLEINSCHALIG - GEZELLIG - PERFECT VERZORGD - BETAALBAAR
4 dagen Luxemburgse Ardennen
22 t/m 25 maart 2018

Ookideaal
geschikt als
Ook
voor
SeniorenVakantie
metALLEENSTAANDEN
eigen auto of ons Luxe Mini-Busje
5 dagen Monschau-Rursee-Ahrdal
2 t/m 6 mei 2018

4 dagen Luxemburgse Ardennen
22 t/m 25 maart 2018

5 dagen Monschau-Rursee-Ahrdal
2 t/m 6 mei 2018

5 dagen COCHEM aan de Moezel
30 mei t/m 3 juni 2018

6 dagen Deutsche Weinstrasse
Hunsrück - Pfalz - Vogezen
1 t/m 6 juli 2018
SAFARI TOERRALLY
Do/vr 5/6 t/m Zo 8 april 2018
‘Rondje als
Zuiderzee’

Do/Vr
5/6 t/m
Zo
8 april2018
2018
Vr ‘Rondje
6 t/m
ZoZuiderzee’
8 april

NRS Senioren Express

Meerijden in ons
SeniorenBusje
kan altijd

De volledige ORIGINELE brochure CLUBRITJES 2018 met inschrijfformulieren
staat op onze internet site: www.autorecreatie.nl
Nieuw: ALLE CLUBRITJES IN 2018 kunnen nu OOK via een BOL-PIJL-ROUTEBOEK worden gereden.
Op veler verzoek kunnen ALLE Clubritjes in 2018 OOK worden gereden op een BOL-PIJL-Routeboek!
Bij ALLE clubritjes in 2018 wordt dus een Bol-Pijl-Routebeoek verstrekt, ook al staat dat in de reeds
verzonden brochure over de clubritjes soms anders vermeld.
Zoals in de brochures al werd aangeven, kunnen al die beeldige routes over de befaamde smalle
NRS-weggetjes ook altijd GEHEEL via een beperkt aantal TOMTOM-instructies worden gereden.
Voor degenen die toch liever op een Bol-Pijl Routeboek (blijven) rijden, zijn die TOMTOM-instructies
in de routeboeken een uitkomst bij onvoorziene opbrekingen en omleidingen.
Die TOMTOM instructies maken voorrijders die omleidingen afpijlen feitelijk geheel overbodig!
TOMTOM-instructies: steeds meer enthousiaste aanhangers
Veel deelnemers laten hun TOMTOM continu ‘meelopen’ tijdens het rijden van de (Bol-Pijl) routes:
doordat hairpins en bochten in de route op het TOMTOM-scherm tijdig zichtbaar worden, maakt dat het
rijden veel veiliger. TOMTOM is in feite een goede vervanger van de vroegere Rally ‘Pace Notes’.
Hoewel rijden op een Bol-Pijl-Routeboek wat (in)spannender kan zijn, blijken veel debutanten het best
leuk en spannend te vinden om via TOMTOM-instructies een volslagen onbekende route te rijden.
En voor Solorijders is TOMTOM uiteraard ook een enorme uitkomst.
Aanvullend programma Clubritjes 2018
In oktober/november 2018 organiseren we nog één kort Clubritje pal over de grens, en
één Clubritje ergens binnen Nederland. De brochure volgt later dit voorjaar.

NRS TOERRALLY-KAMPIOENSCHAP 2018
Nieuw: ALLE CLUBRITJES in 2018 kunnen desgewenst OOK gereden worden op wegenkaarten via

Recreatief of Sportief kaartlezen
Traditionele NRS Puntenritten met vrije route tussen de ControlePunten (CP’s)
NRS TOERRALLY-KAMPIOENSCHAP 2018
In ALLE meerdaagse clubritjes bieden we de mogelijkheid om zonder
veel vrije dagen op te nemen in te schrijven voor een verkorte versie
waarin de routes op vrijdag/zaterdag (binnen NL op zaterdag/zondag) volledig als nostalgische Kaartlees Puntenrit gereden kunnen
worden, met een aangepast, wat lager inschrijfgeld.
Gewoon aan de hele tocht deelnemer, maar die beide laatste dagen
kaartlezen, is natuurlijk ook mogelijk, voor het normale inschrijfgeld.
Voor het kampioenschapsklassement worden de 3 beste resultaten in
een jaar bij elkaar opgeteld. Vanaf het eerste Clubritje CL1 Monschau/
Ahrdal tellen alle ritten mee, ook de grotere VCT & Tour des Alpes in
september dit jaar, die wat meer kampioenschapspunten opleveren.
Zie bijgaand lijstje met data, inschrijfgelden en puntenwaardering.
RECREATIEF KAARTLEZEN (M-Klasse)
Op de brochure met een aantal kortere kleinschalige Clubritjes werd
boven verwachting positief gereageerd, waarbij we dus nu voldoen
aan het verzoek om altijd Bol-Pijl-Routeboeken te blijven verstrekken.
Velen gaven echter ook een sterke voorkeur aan voor het meer actief
kaartlezen, liever dan rijden op Bol-Pijl. Menigeen gaf aan kaartlezen
en het vinden van allerlei ControlePunten (CP’s) op zich al erg leuk te
vinden, ook zonder veel puzzelwerk of verdekt opgestelde ORC’s.
In de Clubritjes kan daarom via de M-Klasse ingeschreven worden
voor ‘Recreatief Kaartlezen’, zonder tijdsdruk, geheel in eigen tempo,
vooral bedoeld om de Bol-Pijl-routes op alternatieve wijze via leuk
kaartlezen te rijden, met hooguit zo nu en dan even goed opletten als
kaart en werkelijkheid niet helemaal overeen komen.
Tot slot van iedere kaartleesdag wordt alles even doorgespraat op de
gezellige kaartleesborrel en wordt een tussenklassement bepaald.
Debutanten krijgen desgevraagd altijd extra uitleg en begeleiding.

SPORTIEF KAARTLEZEN (S-Klasse)
Liefhebbers van wat pittiger kaartleeswerk krijgen in de Sportklasse
zo nu en dan wat pittiger kaartleesopdrachten, soms afgewisseld met
trajecten waarin op sportieve wijze zonder veel kaartleesproblemen
lekker vlot en veel gereden kan worden over bochtige bergwegen.
Maar bij de NRS draait alles vooral om het spel, niet om de knikkers!
We kwamen op het idee van dit speelse ‘Toerrally-Kampioenschap’
omdat destijds de grote ‘echte’ kampioenschapsrally’s ook in slechts
2 dagen werden verreden, in dezelfde gebieden die we nu met onze
kortere Clubritjes bezoeken. Het blijft bij ons echter slechts een vorm
van onschuldig vermaak, ondanks enkele nostalgische elementen.
Data - Inschrijfgelden - KampioensschapsPunten (KP’s)
CL1 Monschau/Ahrdal
2-6 mei
2 nachten (Vr-Zo) € 275 p.p.
		
3 nachten (Do-Zo) € 375 p.p.
CL2 Cochem/Moezel
30/5-3/6
		

2 nachten (Vr-Zo) € 295 p.p.
3 nachten (Do-Zo) € 395 p.p.

CL3 Weinstr./Vogezen

1-7 juli

4 nachten (Zo-Do) € 395 p.p.

VCT 2018
Tour des Alpes 2018

19-23 sept. 4 nachten (Wo-Zo) Zie folder
21-29 sept. 8 nachten (Vr-Zo) Zie folder

Ardennen (?)

oktober ‘18 2 nachten (Vr-Zo)

Nederland

november

p.m.

1-2 nachten (Vr)/Za p.m.

KampioenschapsPunten per Clubritje
: 27-23-20-18-17-16-15 etc.
Te behalen KP’s in VCT en Tour des Alpes : 32-27-23-20-18-17-16 etc.
Reeds door ons ontvangen inschrijvingen wijzigen? Bel ons!
I.v.m. het beperkte aantal hotelkamers: bel z.s.m. voor reserveringen!

