
Jaguar Drivers’ Club vzw.  -  Belgian Sec�on -  Area 60 

Uw inschrijving is pas defini�ef NA ontvangst van uw betaling op onze bankrekening.  

Noodzakelijke meldingen bij uw betaling: uw naam, lidnummer en onze referen�e: 701 900 

IBAN: BE48 2100 5620 9027  BIC: GEBABEBB 

Inschrijven doet u op de JDC website op de ‘Kalender’ pagina. 

De deelname prijs is slechts 55 € per persoon. (25 € /kind < 13jaar) 

Kosten noch moeite zijn gespaard om u een BBQ aan te bieden volgens onze oude tradi�es, een BBQ die ieders ver-

wach�ng zal overtreffen. Deze versie wordt gesponsord door, uiteraard uw JDC club, Jaguar Leuven met een uitgebreid 

ontbijt en Bank Nagelmakers met een Champagne ontvangst op de BBQ. De organisatoren zorgen zelfs voor een afzon-

derlijk OLDTIMER parcours naar de gezamelijke BBQ, een gezellig onderonsje !!!  Toela�nsgvoorwaarden voor de old�-

mers: eerste inschrijving uiterlijk op 31/12/1992. Wij kijken er naar uit, U ook? 
 

09.30 uur: Ontvangst met ontbijt bij Jaguar Leuven, Brusselse steenweg 57 te 3020 Herent. 

10.30 uur: Vertrek van de ‘OLDTIMERS’, eerste deel van 70 km, na tussenstop nog 65 km tot BBQ loca�e. 

                    Willy Schoese$ers en zijn team s�ppelden een mooie toeris�sche route uit . 

                     Toela%nsgvoorwaarde voor de OLDTIMERS: eerste inschrijving vóór 31/12/1992 . 

11.00 uur: Vertrek van de ‘New�mers’ voor een toeris�sche rit doorheen het Brabantse hinterland. 

12.00 uur: Tussenstop ‘OLDTIMERS’ in de Abdijruïne Villers la Ville, mogelijkheid tot lunchen. 

12.30 uur: Tussenstop ‘New�mers’ bij The Yearling, Av. Roy De Blique 12 te 1933 Sterre-

beek mogelijkheid tot lunchen. 

13.00 uur: Vertrek deel 2 van beide parcours naar de BBQ loca�e. 

15.30 uur: Aankomst van ALLE deelnemers  op de loca�e van de BBQ te Herent. 

16.00 uur: Aanvang van onze ouderwetse Na�onale BBQ, met alles er op en er aan. !!!  

19.00 uur: Afslui�ng van onze Na�onale BBQ 

Info William: 0495 32 38 89  

William.swdw@live.be  

Zondag 30/06/2019 

Na�onale BBQ met 2° parcours voor ‘Old�mers’. 


