4x4 Joinville
modder-festijn 13-17 maart

Utrecht Poissons 460 km

Woensdag 13

Op vrijdag-eind- middag worden jullie tussen 17.00 en 19.00 uur uur verwelkomt op
camping La forge de Saint Marie, waar we leuke huisjes gehuurd hebben.
Na ingechecked te hebben, gaan we eerst maar ff acclimatiseren met een biertje en cacahuetes.
Om gaan we om 20.00 uur aan tafel in het restaurant.

Adres camping la Forge de Saint Marie: 52230 Thonnance-les-Moulins, Frankrijk.

Donderdag 14
Ontbijt om 8.00 uur. Vertrek om 9.00 uur.
Onder leiding van HSR en onze plaatselijke gids Daniel, maken we een prachtige offroad tourtocht door de omgeving. Pittige
stukken , diep in de bossen verscholen, wisselen zich af met vergezichten op de vele greenlanes.
We lunchen in het veld: gegrild vlees van de Weber, Franse kaasjes, stokbrood, en andere lekkernijen. Na het (verplichte)
uitbuiken maken we een pittige, rode route. Hier zullen we alle hulpmiddelen en elkaars hulp bij nodig hebben.
Terugkomst op la Forge , tussen 5 en 6 uur. Diner om 19.30.
Voor de liefhebbers nog een mooie nachtrit, die begint om 22.00 uur.

Vrijdag 15
Ontbijt om 8.00 uur. Vertrek om 9.00 uur.
Vandaag staat routeboek rijden op het programma. De route kun je individueel, of in kleine groepjes rijden. Superleuk om te
doen, en je kunt je eigen dag indeling maken. S óchtend in joinville, of onderweg lekkere dingen kopen in de supermarkt. De
route is zo’n 100 km en duurt de hele dag.
Terugkomst op la Forge , tussen 5 en 6 uur. Diner om 19.30.
Voor de liefhebbers nog een klein pittig nachtritje , die begint om 22.00 uur.

Zaterdag 16
Ontbijt om 8.00 uur. Vertrek om 9.00 uur.
Vandaag gaan we eerst naar het technische terrain van Rouvroy, waar we een Trial hebben uitgezet. Deze rijdt je met je bijrijder
en is behoorlijk pittig. Tactiek, inzicht en technisch rijden (ook heel schuin) leveren je wellicht de HSR Trial bokaal op.
We lunchen in het terrein van Rouvroy: gebakken eitjes, Franse kaasjes, ham, stokbrood, en andere lekkernijen.
Na de middag maken we een gave tourtocht olv van Daniel.
Terugkomst op la Forge , 5 uur . Diner om 19.00.

Zondag 17
Ontbijt om 8.00 uur. Vertrek om 9.00 uur.
We maken wederom een mooie tour door de omgeving. Op de vroege ochtend zien we wellicht de
everzwijntjes en de reeen. We genieten nogmaals van de mooie vergezichten van het Franse
platteland. Ook rijden we nog een uitdagende route op de flanken van ‘cote de thierry. Hierna
vervolgen we onze weg, die ons uiteindelijk brengt bij Ferme la Sossa, waar om 12.00 uur, onze
gastvrouw Maria ons een heerlijke lunch voorschotelt.
Na de lunch en de opgepompte bandjes is om 13.15 is Joinville modderfestijn 2019 weer ten
einde gekomen.

Note: programma is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden

Lunch op Ferme la Sossa

Check list

Joinville 5 daagse

•
•
•
•
•
•
•
•

Paspoort
Rijbewijs
Groene kaart
Apk keuring en de papieren ervoor
Contant geld en/of betaalkaart
Medicijnen als je die gebruikt, incl. de medicijnlijst
Een wegenkaart voor als je domdom het begeeft
EHBO doosje en een brandblusser

Prijs 745,-- pp op basis van 2p/auto
( 1490,-- auto)

•
•
•
•

Anwb repatriëring verzekering
Sleeplint met sluitingen, evt. lier, hij jack, plankje etc.
Reserveonderdelen
Wat gereedschap

•
•
•
•

Stoeltjes, evt. tafeltje, borden, bestek, beker.
Zwemkleding, handdoek, deken
Toiletpapier, extra water
Spullen om koffie of thee te kunnen zetten, en/of een
thermoskan
• Laarzen, regenkleding, goede bergschoenen

•
•
•
•
•
•

Prijs is incl:
4x huisjes la Forge de Saint Marie met ontbijt en diner
2 x lunch in t veld
1 x Lunch op ferme la sossa
Franse gids, vergunningen AST , kosten prive terreinen
Thierry, routeboeken, begeleidng HSR , en infomap.

•
•

Prijs is excl drankjes. Hiervoor stel ik altijd voor om een
gezamenlijke pot te maken.

Met avontuurlijke groet en graag tot in Joinville, Harrie Schouten

