VOORSTELLING TOUR AMICAL 2020
VAN ANTWERPEN VIA BERLIJN NAAR SINT PETERSBURG
Goedenavond allemaal en hartelijk welkom op deze prachtige
nieuwe locatie van Metropool Noord.
Ik ben ervan overtuigd dat ik ook in jullie naam de heren Jourik
Hansma en Jan Adriaenssens mag feliciteren met deze klassevolle
realisatie. Deze showroom weerspiegelt helemaal het stijlvolle en
sportieve cachet van Jaguar en Land & Range Rover.
En wij mogen dan terecht fier zijn dat wij hier de Tour Amicalers
mogen ontvangen, waarvoor onze oprechte dank Jourik en Jan.
And we also have the honor to welcome the Russian Consulgeneral, Mr EVGENY EGOROV and the Vice-consuls Mr ALEXEY
KUNITSKIY and Mr DMITRY SIVOV.
Thank you so much for joining us for the presentation of our Tour
Amical 2020 with final destination Saint-Petersburg ànd a
passage through Kaliningrad.
It is important to inform the participants that Antwerp and SaintPetersburg are for more than 60 years sister cities and entertain
close bilateral cooperation bonds between both ports.
That is why next year we will be received as ambassadors of
Antwerp for the 75th anniversary of the end of the WW2 in SaintPetersburg.
And there is still more that links us with Saint-Petersburg: a
statue on the Kloosterstraat reminds us that the founder of the
magnificent city, Peter the Great, loved to come to Antwerp. He
was also in amazed of our cathedral but could not resist to make
sure that HIS cathedral was half a meter taller than ours.
Dear consul and vice consuls: We will be very honored to come to
Russia with Love.

De Russische consul-generaal, Mr Evgeny Egorov nam dan het
woord en verklaarde dat alle deelnemers heel hartelijk zullen
ontvangen worden in Sint-Petersburg, de eindbestemming van
Tour Amical 2020.
Tijdens de passage van de Amicalers in mei, worden in Sint
Petersburg grootse herdenkingsfeesten gehouden. Zij vieren dan
de 75ste verjaardag van hun belangrijke overwinning op het
Nazisme.
De Russische autoriteiten zijn ingelicht van onze komst en
nodigen de deelnemers uit om deel te nemen aan de festiviteiten.
Zij zullen ook alle medewerking verlenen voor een vlotte
organisatie en zullen ons bijstaan met de administratie
betreffende de visums.
Hij beëindigde zijn speech met een grappige noot en werd
meermaals toegejuicht.

PROGRAMMA VAN DE TOUR
Op het einde van de voorstelling zullen we de winnaars bekend
maken van de Karting proef die jullie hebben gedaan in
Griekenland in mei.
Maar eerst en vooral wil ik een korte presentatie doen van wat
jullie te wachten te staat.
DAG 1
De Tour Amical 2020 start in Berlijn waar jullie met het vliegtuig
aankomen en de wagens op jullie staan te wachten.
Later zullen we meer informatie geven over de mogelijkheid om in
Berlijn een extra overnachting te boeken.
Vanuit Berlijn vertrekken jullie meteen richting het Poolse Poznan
waar we de eerste nacht doorbrengen.
Poznan is een middeleeuwse stad met één van de mooiste pleinen
van heel Europa..
DAG 2
Op de tweede dag staat de Poolse havenstad Gdansk als reisdoel
op het programma.
Statig, dynamisch en sfeervol, mag het zich vandaag opnieuw met
zijn oude benaming ‘Parel van het Noorden’ kronen.
En wat zeker niet onbelangrijk is: je kan er genieten van een
uitgebreid uitgaansleven met veel restaurants en cafés.
DAG 3
Vanaf dan gaan we de Baltische staten Litouwen, Estland en
Letland ontdekken.
Onze eerste stop is in het Litouwse Palanga.
Het zal jullie meteen duidelijk worden waarom Litouwen het Land
van de Duizend Meren wordt genoemd .

We verwelkomen ook de ere-consul van Lithouwen, Francois
Xavier Nieberding.
Om de kuststad te bereiken rijden we ook door de Russische
enclave Kaliningrad.
Kaliningrad is a small part of Russia within Europe, with a
strategic important port. Despite the distance between this
enclave and its mother country, you have a real “Russian” feel
upon entering Kaliningrad. You indeed need a visum but we will
arrange this for you, together with the Russian visum.
It once was the capital of Prussia, when it still was named
Königsberg.
Beneath all the grand buildings, Kaliningrad is also known for its
favorable tax rules.
DAG 4
Op de 4de avond worden jullie verwacht in de Letse hoofdstad
Riga.
Het is een bruisende plaats met een gezellige oude binnenstad
met statige koopmanshuizen, keienstraatjes en pleinen vol
terrassen.
Een andere leuke bonus van Riga is het vlakbij gelegen Jurmala,
de Riviera van Letland.
DAG 5
We trekken nu naar het boeiende Tallinn, hoofdstad van Estland.
Eerst rijden we door het dicht beboste en heuvelachtige zuiden
van het land met oeroude landelijke dorpjes en houten huisjes
en paardenkarren en heel veel idyllische meertjes.
De hoofdstad van Estland, Tallinn, is terecht een van de
populairste steden van de Baltische landen met een sfeervol
middeleeuwse centrum.
Wandel nog wat verder en je komt terecht in weer een andere
stad. Hier staan langs de stille lanen oude houten huizen van rond
1900.

DAG 6
Finally we are heading for Russia and its most beautiful and
romantic city Saint-Petersburg.
It was founded in 1703 by Peter the Great and the succeeding
tsars embellished Saint-Petersburg with magnificent squares,
gorgeous palaces and stately boulevards.
It will be the icing on the cake of an amazing trip and we are sure
that it will leave an un-erasable impression.
DAG 7
Na het uitgebreid ontbijt in het beste hotel van Sint-Petersburg,
The Four Seasons, rijden we naar port Bronka waar de auto’s in
de ferry worden geladen en deze rechtstreeks naar de haven van
Antwerpen zal brengen.
De deelnemers zelf nemen een vlucht terug naar Brussel.
Samengevat
Kan ik jullie verzekeren dat de steden die we gaan aandoen door
hun rijke historische cultuur veel kleurrijker en levendig zijn dan
de meesten vermoeden en dat ze heel wat aangename troeven in
handen hebben.
Bovendien zijn deze Europese staten heel modern en
vooruitstrevend.
Maar ook de natuur waar we doorrijden om die steden met elkaar
te verbinden heeft een ongekende charme en ik ben ervan
overtuigd dat jullie met heel enthousiaste verhalen naar huis
zullen komen.
Aangezien de Baltische Staten en Rusland voor velen “ongekend
en dus onbemind” terrein is en bijgevolg geen voor de hand
liggende bestemming, loont het dus écht de moeite om dankzij de
Tour Amical deze streken te gaan verkennen met de vrienden.

En ook dit jaar mogen we reeds zeker rekenen op de
gewaardeerde steun van onze trouwe partners ABC Domotica,
De Patronale Life, Geodynamics, Ginotti en Vaillant

Het ANTWERP CLASSIC CAR EVENT bestaat 10 jaar.
Indien er nieuwe partners of bedrijven zijn die willen participeren
tijdens deze feesteditie, laat het dan even weten aan Marc en
Frank die uitleg geven over de diverse mogelijkheden.

PRAKTISCHE INFO
Waarschijnlijk hebben jullie nog heel wat vragen over deze
bijzondere Tour. Jullie kunnen die straks stellen maar ik zal in het
kort reeds enkele Frequentky Asked Questions (FAQS)
beantwoorden
➢ Aantal kilometers: 2.000 in 7 rijdagen
De wegen zijn zeer goed berijdbaar. Voor de Inters voorzien
wij enkele uitdagende ritten over niet verharde wegen.
Uiteraard zijn deze wegen ook goed berijdbaar.
➢ Aantal groepen: dezelfde 6 als vorig jaar met als enige
competitieve groep: de Inters
Op 13 mei vertrekken de PRE en de RED, terug op 19 mei
Op 14 mei vertrekken de INTERS en de PRE-BLU, terug op
20 mei
Op 15 mei vertrekken de BLU en de GT, terug op 21 mei
Alle auto’s worden geladen tijdens het ACCE in Brasschaat op
9 en 10 mei
➢ Inschrijven kan slechts vanaf morgen, 9 oktober
De inschrijfborden hier, zijn GEEN OFFICIELE
INSCHRIJVING, NOCH EEN GARANTIE OP EEN
PLAATS!!!
LET OP: men is enkel ingeschreven wanneer BEIDE
teamleden zich online hebben ingeschreven en wanneer
BEIDEN het voorschot betaald hebben.
Tot 21 oktober hebben de teams voorrang om zich in te
schrijven in dezelfde groep als de vorige editie.
Na 21 oktober worden de groepen opengesteld voor nieuwe
kandidaten. Die zullen dan chronologisch worden aanvaard

naargelang van de datum van hun inschrijving én betaling
van BEIDE teamleden.
Op 31 januari 2020 worden de inschrijvingen afgesloten.
➢ Documenten: zowel om Kaliningrad binnen te komen als in
Rusland zelf, moeten we een paspoort hebben die geldig is tot
minstens 6 maanden na gepland vertrek én een visum.
Wij, als organisatie zullen hiervoor zorgen, deze
administratieve rompslomp én de kost ervan is in de
pakketprijs inbegrepen.
Wij zullen jullie tijdig inlichten van wat we allemaal hiervoor
nodig hebben.
Ook is een Internationaal rijbewijs noodzakelijk, we zullen
jullie ook later vertellen hoe jullie dat kunnen bekomen. Maar
maak jullie geen zorgen: er zijn geen testen aan verbonden!
➢ Verzekeringen:
Wij dringen erop aan dat u een annulatie- en
reisbijstandsverzekering neemt, via ons of via uw makelaar.
• Vergeet zeker niet te vermelden dat uw auto daar ook
moet bij inbegrepen zijn!
• Meld ook zeker dat we naar EUROPEES Rusland gaan!
Sommige polissen moeten dan uitgebreid worden.
Wij raden ook ten stelligste aan om een omnium verzekering
voor uw wagen te nemen bij uw makelaar. Vooral ivm het
transport is dit uitzonderlijk interessant. Wij zijn NIET
verantwoordelijk voor eventueel opgelopen schade. Zie
hiervoor op onze site de tab:”transport”.
Patrick Van Luyten kan jullie desgewenst meer informatie
hiervoor geven na afloop van de voorstelling.

VRAGENRONDE
PRIJSUITREIKING
Winnaars van de kartingwedstrijd van vorige editie van Tour
Amical, in Griekenland zijn: Ben Muyshondt en Frederik Van
Overtveldt. Tot grote verbazing van de eigenaar van het circuit,
zette Frederik met 29.217 een tijd neer die 0.120 trager is dan
het ronde record! Bravo!!!
Beide teamleden kregen een wandklok van Bell & Ross,
geschonken door GINOTTI.
En tot slot: niet vergeten om jullie fotoboeken van Tour Amical
2019 op te halen alvorens aan de balie. Wij danken eens te meer
onze trouwe sponsor voor deze lijvige herinneringen aan een
fantastische Tour: Peter Verhelst.
Verder wens ik jullie nog een heel gezellige Amicale avond.

