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Onderwerp Kenmerk Datum 

2-daagse Autotoertocht naar           Eindhoven, december 2017                   

Zuid Limburg en de Eifel                                                                                                      

  
Beste mensen, 
  

Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni 2018 

Tweedaagse Autotoertocht naar Zuid-Limburg en de Eifel 
 

 
Jubileum-editie 
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni 2018 wordt voor de 50

e
 keer de jaarlijkse  

TU/e autotoertocht verreden. Een dubbel jubileum want de PV bestaat dan 60 jaar!  
Het is natuurlijk altijd al heel leuk en gezellig om aan “de toertocht” deel te nemen, 

maar wij (de uitzetters) gaan er samen met de PV volgend jaar een nostalgische en 
extra feestelijke editie van maken…  
Hoe we dat gaan doen gaan we nu nog niet verklappen, want daar willen we u  

tijdens de toertocht mee verrassen. 
 

 
Drie klassementen 
Wilt u op super-ontspannen wijze, zonder dat u een strobreed in de weg wordt  

gelegd, de eindstreep halen?  
Schrijf u dan in voor het C-klassement; u hoeft geen opdrachten te vervullen, foto’s te 

zoeken, vragen te beantwoorden enzovoort.  
Kortom, u krijgt volop de gelegenheid te genieten van de rit, het landschappelijk 
schoon en de leuke plekken die we aandoen. 

 
Het gros van de deelnemers schrijft zich in voor het B-klassement; dit is een  

combinatie van lekker toeren en puzzelen. 
Wij schotelen u een aantal opdrachten voor en stellen u wat vragen, maar overdrijven 
niet.  

U kunt tijdens het puzzelen genieten van de rit en tijdens het genieten van de rit  
lekker puzzelen.  

Dat neemt niet weg dat voor velen winnen (of tenminste hoog of boven een andere 
equipe eindigen) belangrijk is. 
 

Dan resteren de fanatiekelingen!  
Zij schrijven zich in voor het A-klassement waar verwoed voor podiumplekken wordt 

gestreden.  
A-rijders worden geconfronteerd met een aantal moeilijkere opdrachten en wat meer 
of lastigere vragen.  
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Dat maakt de toertocht een stuk intensiever maar daar weet deze categorie  

deelnemers wel raad mee!  
Voor alle klassementen hebben we ons uiterste best gedaan ruim voldoende tijd en 

gelegenheid voor pauzes (koffie, lunch, toilet) in te lassen. 
 
Een tipje van de sluier 
Wij hebben voor deze speciale gelegenheid inspiratie opgedaan uit het   
rijke rijke verleden van dit evenement.  

Deelnemers worden uitgedaagd door opdrachten die nog in de  vorige 
eeuw zijn verzonnen. 
Er wordt zelfs een historisch stukje toertocht hergebruikt.  

Maar het is niet alleen nostalgie dat de klok slaat; ook dit keer hebben  
we weer zaken verzonnen die de deelnemers zullen verrassen.  

 
Op de eerste dag worden de gebaande paden in Zuid-Limburg vermeden; op die dag 
is er sprake van een kruistocht, schone kunsten, prachtige (voorr)uitzichten en het 

nodige vakwerk. 
 

      

 

Van vrijdag op zaterdag overnachten we in Rolduc te Kerkrade. 

 

 

 

Op de tweede dag toeren we door de prachtige natuur van de Eifel.  
Mooie wegen, gezellige stadjes met kastelen, burchten en abdijen.  

Verder komt u de nodige vakwerkhuizen tegen en we hopen voor u dat alle  
opdrachten van een leien dakje zullen gaan! 
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Bij terugkomst op de TU/e staat er voor u in het PVOC een buffet klaar, als u zich 
hiervoor heeft opgegeven.  

Daarna volgt traditiegetrouw de uitleg.  
De opzet van de uitleg zal wel nieuw zi jn. wij gaan niet de hele tocht "terugfi lmen" en 
toelichten hoe u foutloos aan de finish had kunnen komen.  

We houden het kort en beperken ons tot de opdrachten, vragen etc die veel  
strafpunten hebben opgeleverd. 

Na de uitleg sluiten we af met de prijsuitreiking. 
 
Wij hopen dat u bij deze jubileum-toertocht van de partij wilt zijn. 

Kies dan een klassement en schrijf u in! 
 
De deelnamekosten aan de autotoertocht zijn: 

PV-leden:    €   90,00 
Introducés:     € 120,00 

Toeslag 1 persoonskamer:  €   20,00 
 
Optioneel: 

Lunchpakket 2e dag:  €       8,25 (bevat 3 broodjes, 1 stuk fruit,  
                                                                        1 candybar en een flesje water).   

Buffet eind van de 2e dag:     €     19,00 
 
De inschrijving sluit op 1 februari 2018.  

 
Schrijf snel in want voor de inschrijvingen die na deze datum binnenkomen kunnen 

we niet garanderen of we een hotelovernachting kunnen regelen. 
 

De uitzetters : Annerie Mikkers, René, Jan en Anne Joosen. 
 
Bijlage: Inschrijfformulier 

  


