
Uitnodiging
Vechtdalrally

ZATERDAG 18 JUNI 2022

locatie
Prima Equipment |  Van der Spek Vianen B.V.
Noorwegenweg 6, 7776 TB Hardenberg

www.vechtdalral ly .nl

Programma
Ontvangst 1 1 .00 uur |  Start ral ly 12.01 uur

Volg ons ook via:

https://www.facebook.com/vechtdalrally
https://www.instagram.com/vechtdalrally/
https://twitter.com/vechtdalrallysp
https://www.vechtdalrally.nl/site/wp-content/uploads/2019/03/youtubebutton.png
http://www.vanderspek.nl/
http://www.acon.nl/
http://www.vechtdalrally.nl/


zaterdag 18 juni 2022
Graag nodigen wi j  u uit  voor de 18e edit ie van de Vechtdal ral ly  in het mooie Vechtdal
rondom Ommen en Hardenberg. De hele dag is er op het terrein van Pr ima Equipment -
Van der Spek Vianen heel veel te beleven. 
Ons terrein wordt gebruikt als service terrein.  Hier staan al le teams opgesteld met hun
tenten en servicefaci l i teiten. Na iedere klassementsproef worden de ral lyauto’s hier
gecontroleerd, van andere banden voorzien en indien nodig geservicet of gerepareerd. 

In het buitengebied van Hardenberg en Ommen l iggen diverse klassementsproeven waar
de ral lyauto’s op hoge snelheid overheen gaan om zo de best mogel i jke t i jd neer te zetten.
De omgeving van Hardenberg en Ommen is ook buiten de ral ly zeker een bezoek waard.
Dit jaar l igt er ook een klassementsproef op het industr ieterrein ,  zodat u de ral ly auto’s
vanaf ons terrein op snelheid voorbi j  kunt z ien komen. Uniek!

U bent van harte welkom in onze prachtige VIP-ruimte. Hier staat een lekkere lunch
voor u k laar.  Aan het eind van de dag sluiten we af met een buffet .  

Aangezien het aantal plaatsten beperkt is ,  verzoeken wi j  u z ich vooraf aan te melden
via janine.van.dam@vanderspek.nl .
U ontvangt dan een parkeerkaart voor het parkeerterrein op het servicepark.  Uw
badge kunt u ophalen in de VIP-ruimte.

We ki jken uit  naar uw komst!

Voor informatie omtrent vei l igheid en parkeren ga naar www.vechtdalral ly .nl .

Locatie

10 klassementsproeven
130km op snelheid

Historic Ral ly:
10 klassementsproeven
130 km op snelheid

Rally:

Wedstri jdgegevens

Tijdschema
1 1 :00
12:01
19:07

Ontvangst VIP-ruimte
Start Ral ly
Finish Ral ly

Prima Equipment |  Van der Spek Vianen B.V.
Noorwegenweg 6, 7776 TB Hardenberg

http://www.vechtdalrally.nl/

