Kent’s finest

Tour-rally 22 – 26 mei 2019

6th edition

Reeds vele jaren een van onze populairste rally’s,
Brexit or remain, Chrome organiseert wederom
een rally naar de bakermat van het klassieke rijden,
The United Kingdom.

Inschrijving zowel voor Chrome-leden als niet-leden!
De vierdaagse trip voert u door de schitterende Engelse countrysite. Door het juist
interpreteren van diverse rallysystemen, waarvan sommige uniek en nooit vertoond in
de rallysport, ontstaat er een milde vorm van competitie. Onderweg krijgt u een aantal
klassementsproeven en testen wij uw klassieke-automobielkennis.

Deelname uitsluitend in klassieke automobielen!
De organisatie is in handen van Chrome; naast uw ritmeester is ook een technisch team
aanwezig. Inschrijven is mogelijk met automobielen van voor 1980.

Het programma
Op woensdagavond 22 mei scheept u in op de boot naar Harwich. Vanaf de afvaart,
rond 22.00 uur, is het verzamelen in de bar voor een borrel en de eerste rallyopdrachten.
Donderdagochtend staat in het teken van de verplaatsing naar Kent; de battleground van
de rally. In de middag wordt het u al iets lastiger gemaakt met systemen als ingetekende
lijn met barricades en punt-punt kortste route. U overnacht twee nachten in ‘The Black
Horse’ in Thurnham.
Het programma voor vrijdag bestaat uit een ochtend met een tweetal rallysystemen.
Na de lunch bent u vrij om bijvoorbeeld Canterbury of Leeds Castle te bezoeken.
Op zaterdag wacht u een ‘full rally day’ en wordt het verschil tussen toer- en rallyrijders,
kaf en koren, duidelijk. Mooie trajecten worden afgewisseld met zogenaamde ´instinkers´.
Tussen de middag stoppen wij voor een typisch Engelse lunch en de dag eindigt op het
terras van ‘Larkfield Priory’ met een welverdiende pint. Tijdens het diner wordt de
eindstand bekend gemaakt en worden de prijzen uitgereikt.
Zondag 26 mei staat in het teken van een beetje uitslapen en een mooie toertocht
richting Dover of Folkstone.

www.chrome.nl

Kosten
De inschrijvingskosten voor het
evenement bedragen € 375,- per team
van twee personen. Hiervoor krijgt u
volledige organisatie incl. routeboeken,
begeleiding door de ritmeester en
technische dienst.
Daarnaast dient u rekening te houden met
de volgende kosten per team (indicatief);
• Overtocht heen; € 200,- (voor 2 pers.
en een automobiel)
• 3 overnachtingen (op basis van 2 pers.
kamers) en 2 diners; per team van
2 personen £ 400,- (British Pound)
• Tenslotte; lunches, borrels, 1 diner,
retour overtocht op eigen gelegenheid,
benzine en persoonlijke uitgaven
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