
 
 2 & 3  Juli 

 
EEN GOLFTOERNOOI GECOMBINEERD MET EEN OLDTIMER AUTORALLY ! 

Info : Pierre Barré 0477/403694 
 

 
De formule is niet nieuw, maar de uitdaging zal leuk, vriendelijk en competitief zijn. 
Dit is een gelegenheid om samen te komen met vrienden in een andere context, een 
mooie mix van motorsport en golfemoties. 

 
Dit gecombineerde toernooi zal over een weekend lopen en over kronkelende 
Ardennenwegen. Er zullen drie prestigieuze golfclubs worden aangedaan: Five 
Nations in Méan, Five Nations in Durbuy en de Naxhelet Golf Club. Het eindresultaat 
van deze combinatie van kwaliteitslogies, lekker eten en een gezellige sfeer wordt 
een leuke en exclusieve cocktail voor maximaal 30 teams. 
 
Elk team zal bestaan uit twee golfers, of uit een golfer en een niet-golfer. Voor 
beide categorieën zal een specifiek klassement gelden, met hierin de uitslagen van 
de regelmatigheidsproeven op de weg (6 RT’s van een eenvoudig niveau) en 
partijtjes golf. Er zouden op elke baan 6 holes worden gespeeld, of 18 holes in 
totaal. 
Het toernooi zou op zondagnamiddag worden afgerond met een feestelijke 
prijsuitreiking in een zonnige en ontspannen sfeer. 



 
Deze competitie is een unieke gelegenheid om de wereld van de Classic rally te 
laten ontdekken aan een bevriende golfer (m/v). Of omgekeerd: het is een mooie 
kans voor een golfer om een liefhebber van historische rally’s uit te nodigen. 
 

 

 
PROGRAMMA : 

ZATERDAG 2 JULI 2022: 
 

- Vanaf 8 uur – Hotel Five Nations Méan – onthaal deelnemers – ontbijt, 
technische controle en controle documenten. Practice open vanaf 7.00 uur 

- (Noot: voor zij die van ver komen en op vrijdag 1/7 voor een extra 
overnachting opteren, wordt de avond voordien een onthaal voorzien) 

-  
- 9.00 uur: start met flights van 4 spelers op de Golf de Méan – 6 holes met 

buggy’s – Shotgun – holes 10 tot 15 
- 11.00 uur: start rally, om de minuut: 1e auto om 11.01 uur voor een etappe 

van +/- 70 km – MEAN – DURBUY – stage 1 
- 12.30 uur: lunch in Five Nations Durbuy 
- 13.30 uur: start met flights van 4 spelers op de Golf de Durbuy – 6 holes met 

buggy’s – holes 1 tot 6 
- 16.00 uur: start rally, om de minuut: 1e auto om 16.01 uur voor een etappe 

van +/- 70 km – DURBUY – MEAN - stage 2 
- 18.30 uur: champagne-aperitief op het terras van Five Nations Méan 
- Uitslagen en klassementen na de eerste toernooidag 
- 19.30 uur: driegangendiner in het restaurant van Five Nations Méan 



 
ZONDAG 3 JULI 2022: 
 

- Vanaf 8.00 uur – Hotel Five Nations Méan - Practice open 
- 09.00 uur: start rally, om de minuut: 1e auto om 09.01 uur voor een etappe 

van +/- 65 km – MEAN – WANZE – stage 3 
- 11.00 uur: start met flights van 4 spelers op de Golf de Naxhelet – 6 holes 

met buggy’s – holes 1 tot 6 
- 13.00 uur: lunch, gastronomische BBQ in de Naxhelet Golf Club 
-  
- 14.30 uur: proclamatie van de klassementen en prijsuitreiking 
- 15.00 uur: einde van het gebeuren: mogelijkheid om een supplementaire 

green fee te reserveren in Naxhelet. 
 
Noot: voor zij die de competitie tegen de chrono niet zien zitten, zal er 
naargelang het aantal aanvragen een categorie worden voorzien zonder 
regelmatigheidsproeven op de weg (en met een afzonderlijk klassement). Hierbij 
zal de nadruk enkel liggen op de navigatie en het optimale respect voor het 
parcours in het Roadbook (niet ingewikkeld – check afstanden met Tripy). 
-  

 
 

Toegelaten classic cars:  
- van 1925 tot 1982 (Regularity)  
- tot 1995 (Touring). 

 
Nog meer goed nieuws! De opbrengst van dit toernooi gaat naar de non-profit 
organisatie Stroke & Go, die mensen helpt met een beroerte, en Parthages, die 
mensen helpt met een handicap. Deze rally wordt bovendien gereden onder het 
CO2 Free-label, dankzij de aankoop van aandelen die de CO2-uitstoot op het 
parcours op concrete wijze compenseren. 



 
 

 
 
DEELNAMEPRIJS: 
 
Formule ‘All-in’: 1 hotelovernachting, ontbijt, 2 lunches, 1 driegangendiner, green 
fees, buggy, Roadbook, mechanische assistentie, assistentie bagage & golftas, 
verzekeringen, enz… 
 
- Dubbele kamer (2 bedden of 1 bed): € 690 per persoon 
 
- Single kamer: € 770 per persoon 
 
OPTIES: 
 
Een bijkomende overnachting in Five Nations Golf de Méan (vrijdag 1 juli) 
 
- Dubbele kamer (2 bedden of 1 bed): € 80 per persoon 
 
- Single kamer: € 140 per persoon 
 
Sportieve groeten,      Pierre Barré 0477/403694 
 

 

    


