
GREEN 
TOUR
A BRAND NEW ELECTRIC EXPERIENCE

ZATERDAG
10|10|2020
VAN 10U TOT 20U



Om van de 6de editie van de Aarova Rally een memorabel event te 
maken, heeft de organisatie van SuperStage beslist dit jaar nog een 
stapje verder te gaan. Wat de rally zelf betreft, krijgen we er een 3de 
KP bij. De gemeente Maarkedal heeft beslist om ook hun schouders 
onder het Oost-Vlaamse rallyproject te zetten. De rally wedstrijd zelf 
wordt verreden op zondag 11 oktober.

Maar het verhaal wordt nog intenser … Planet 22 is het 
duurzaamheids- en mobiliteitsplan van Club SuperStage. Zo werd in 
Oudenaarde al een rallybos aangeplant, wordt de afvalstroom nog 
beter onder controle gehouden door elke bezoeker een eigen bio 
afbreekbaar afvalzakje te bezorgen, werd blik verboden, … kortom een 
krachtige statement.

En er is meer …
•  E-voertuigen domineren de toekomst.
•  Superstage is sterk in het inrichten van competities met 

voertuigen en actief bezig met ‘slim rijden’ en Planet 22.
•  Kiwanis Adriaen Brouwer Oudenaarde is sterk in het steunen 

van goede doelen en in het organiseren van evenementen …

 Met een verleden vol geschiedenis en een beloftevolle toekomst, 
hebben we samen gekozen voor... beide. “Green Tour!” is geboren 
en wordt voor de eerste keer georganiseerd op zaterdag 
10/10/20 (de dag voor de eigenlijke rally).

INTRO



DOELGROEP
•  Constructeurs en garagehouders die potentiële E-rijders 

met hun elektrisch voertuig willen laten kennis maken.

•  Bestuurders (ipv mensen) die met een elektrisch voertuig 
(willen) rijden en die uitkijken om met hun auto een 
regelmatigheidsproef af te leggen, samen met vriend(in). 

DOEL
De Green Tour is een regelmatigheidswedstrijd 
voorbehouden voor 100% elektrische voertuigen. 
E-voertuigen promoten wordt zeer gewaardeerd 
door de autofabrikanten evenals door bestuurders 
die graag het technologisch potentieel van hun 
voertuigen willen laten zien.

De Green Tour promoot per definitie nieuwe 
autotechnologieën die ontworpen zijn om alle 
soorten vervuiling (fijne stofdeeltjes, CO2, enz.) te 
beperken. De Green Tour moedigt de bestuurders 
ook aan om een eco-verantwoordelijke rijstijl aan 
te nemen, met als prioriteit de bescherming van 
het milieu dankzij het gebruik van elektriciteit als 
energiebron voor het aandrijven van voertuigen.



HET PARCOURS

De autorally van 11/10/20 rijdt 
door 3 gemeentes in de Vlaamse 
Ardennen, nl. Oudenaarde, 
Kruisem en Maarkedal. Met de 
Green Tour verkennen we de dag 
voordien dezelfde gemeentes,  
doch hanteren we een ander, 
langer parcours (max 100 km). 
Het is immers de bedoeling om 
aan een gematigde snelheid 
te genieten van deze prachtige 
streek. Het parcours echter wordt 
pas vrijgegeven net voor de start.

HET ROADBOOK

Zonder goed uitgestippelde 
route zou het maar saai zijn. De 
organisatie zorgt voor een tot in
detail uitgestippeld parcours en 
dit zal voorgesteld worden door 
zéér duidelijke bol-pijl schetsen 
met afstandsbepaling. Het 
parcours volgen, niet afgeleid 
zijn en het opgelegde tempo 
aanhouden zullen de natuurlijke 
tegenstanders worden van de 
deelnemers! De einduitslag 
zal bepaald worden op de 
regelmatigheidsproeven die 

zich afspelen op de openbare 
weg, zoals de oorsprong van 
de Aarova Rally het wil. Een 
regelmatigheidsrally voor 
E- auto’s waarbij de snelheid 
niet bepalend is voor het 
eindklassement, echter wel het 
uitvoeren van routeopdrachten 
in een vooraf bepaalde tijd. Deze 
opdrachten zullen bepalen hoe 
alert u bent tijdens de rit! 

Op regelmatige plaatsen 
doorheen het parcours wordt de 
snelheid gecontroleerd. Bij het 
niet naleven van de wegcode, kan 
de deelnemer uit de wedstrijd 
gezet worden. 

ENJOY, RELAX AND… EAT

We gaan niet enkel rondjes rijden 
maar eveneens genieten van de 
mooiste bezienswaardigheden 
in de Vlaamse Ardennen. We 
houden af en toe een halte om 
de innerlijke mens te versterken 
want zowel tijdens het luxe 
ontbijt, het lunchbuffet als het 
heerlijke diner zorgen wij voor 
culinaire verwennerijen. 

CONCEPT



DE OPBRENGST?

De opbrengst van deze Green 
Tour wordt integraal overgemaakt 
aan de sociale werken van 
vzw Kiwanis Adriaen Brouwer 
Oudenaarde ten voordele van 
behoeftige en kansarme kinderen 
uit de ruime omgeving van de 
Vlaamse Ardennen.

Een goed georganiseerd event 
slaagt enkel als iedereen zich aan 
de vooropgestelde regels houdt. 
De belangrijkste uitdaging zal 
uw snelheid zijn, want tijdens de 
Green Tour wordt niet geracet! 
Dit doen we op zondag, met de 
rallywagens. Op zaterdag houden 
we ons aan de wegcode. 

Dit en veel meer schrijven  
we uit in een reglement dat  
eind augustus op de website 
www.ypresrally.com/greentour  
zal beschikbaar zijn. 



•  Mooie omkadering (Vlaamse 
Ardennen: Kruisem, Maarkedal 
én Oudenaarde)

•  Genieten van een dagje 
georganiseerd E-rijden 

•  Netwerken: kennismaken met 
andere E-rijders

•  Culinaire verwennerijen
•  Aankomst op de markt van 

Oudenaarde en (geanimeerd 
door onze speaker) over het 
rallypodium rijden

•  U én uw voertuig komen in 
de picture want foto’s worden 
achteraf gedeeld

•  Let op: u komt in beeld! Het 
team van Sporza komt langs. 
De Green Tour reportage wordt 
aangevuld met de Aarova 
Rally van zondag en u kunt 
de uitzending op diezelfde 
zondagavond nog zien op 
Sporza.

•  Uniek en nooit gezien, 
althans niet in België, een 
uitzonderlijke visibiliteit!

•  Wij organiseren, wij ontzorgen, 
terwijl u netwerkt. Maak 
kennis met potentiële klanten, 
leveranciers, liefhebbers

•  Voorstellen van uw E-bolide 
op de markt van Oudenaarde, 
voor het mooiste stadhuis van 
Vlaanderen. Een subliem kader 
omgeven door tal van trendy 
restaurants, café’s en hotels.

•  Geniet tevens van de 
voorstelling van de rallywagens 
op zaterdagavond die na u 
het podium berijden. En als 
het even kan… op zondag 
kan u genieten van het 
heuse spektakel waar de 
rallyvoertuigen voor zorgen

•  Indien gewenst zorgen wij voor 
uw overnachting

•  Enjoy the ride, sit back, relax, 
enjoy networking & wining & 
dining

IN A NUTSHELL
VOORDELEN VOOR U ALS DEELNEMER



PRIJSKAARTJE 
VOOR DE 
DEELNEMER

De inschrijving bedraagt 450 
Euro per deelnemend team.
1 team bestaat uit 1 auto met 
max 2 inzittenden.

Dit inschrijfrecht bevat:
•  De verzekering voor piloot en 

co-piloot
•  Rally plaat (u behoudt uw 

eigen nummerplaat)
•  Souvenir
•  Luxe ontbijt, lunch buffet en 

een overheerlijk diner

Inschrijven kan via 
het formulier op de website 
www.ypresrally.com/greentour 
vanaf 31/08.

Let op: we beperken het aantal 
deelnemers tot 50 wagens. 

ZIN IN EEN 
PARTNERSHIP ? 

Het is tenslotte een uniek 
en nooit gezien event! Laat 
ons contact opnemen en we 
maken een voorstel op maat 
volgens uw wensen. 

TIMING
10:00 
Administratieve en technische keuring

Luxe ontbijt op een exclusieve locatie in 
Maarkedal

11:30 
Uitreiken roadbook deel 1  
+ Start Green Tour deel 1 in Maarkedal

14:30 
Lunch buffet bij Sons (Shoes Or No 
Shoes) in Kruisem  
Uitreiken roadbook deel 2  
+ Start Green Tour deel 2 in Kruisem

17:30*

Aankomst Green Tour op de markt in 
Oudenaarde

Prijsuitreiking podium

Napraten tijdens de apero

Overheerlijk diner in Oudenaarde 

Voorstelling rally cars

Afhankelijk van de Corona maatregelen: 
netwerken op markt Oudenaarde

*  Locatie en exacte timing hangt af van de Corona 
maatregelen die op 10/10 van kracht zullen zijn.  
Wij houden de deelnemers op de hoogte. 



Bij dit alles houden wij uiteraard rekening met uw 
veiligheid. Mondmaskers alsook het respecteren van 
de anderhalve meter zijn verplicht. 

Social distancing zal duidelijk gesignaleerd worden.

Sowieso volgen wij de Corona maatregelen op de voet 
en zal u als deelnemer hierover ingelicht en gevraagd 
worden deze strikt na te leven!

CORONA

CONTACT

Evelien Deschuytter  
Superstage
evelien@ypresrally.com
+32 473 99 03 42

Frank Deconinck  
Kiwanis Adriaen Brouwer Oudenaarde
frank@deconinck-oudenaarde.be
+32 475 46 58 16


