
 
 

Nacht van Weesp 
           

       9 - 10 mei 2020 

ook voor elektrische auto’s 

Autosport Vereniging De Vechtstreek 



49e Nacht van Weesp 
 

Wat zijn de systemen? 
De 49e Nacht van Weesp bestaat uit 4 trajecten. 
Eén traject kaartlezen (ca. 65 km), één traject routebeschrijving (ca. 55 km),  
één traject Bol Pijl (ca. 55 km) en één traject kaartlezen (ca. 70 km). 
 

Deelname  

Er kan worden deelgenomen met eigentijdse personenauto’s, youngtimers tot 
2002, klassiekers van 30 jaar en ouder en volledige elektrische auto’s. 
Het inschrijfgeld voor de Nacht van Weesp bedraagt € 150,00 per equipe. 
Inschrijven voor 1 januari 2020 levert een flinke korting op. 
Dit bedrag is inclusief 2 rallyborden, 1 routeboek, gevuld tasje, broodjesbuffet  
vóór de start, koud/warm buffet voor 2 personen halverwege de Nacht en 1 uitleg. 
 

Inschrijving 
Er kan worden ingeschreven in verschillende klassen, met onderscheid in 
prestatieniveau en categorie autoklasse. 
Voor de zeer gevorderden is er de A- en B-klasse. 
Licentiehouders en equipes met enige ervaring raden wij de C-klasse aan.  
Beginnende equipes, die nog nooit een dergelijk evenement hebben gereden, 
adviseren wij om in de Toerklasse in te schrijven. 
Voor de gevorderde Classicrijders is er de Classic Sport (S-klasse) en voor de  
minder ervaren Classic rijders is er de Classic Toer (O-klasse). 
De Youngtimers kunnen in de Y-klasse inschrijven en de Electric rijders in de  
E-klasse. 
In alle klassen zijn passagiers tegen betaling toegestaan. 
Gratis inschrijving van teams (min. 3 en max. 5 auto’s) is mogelijk.  
 

Belangrijke data 
19 april 2020 11e Dag van Weesp (oefenen voor de Nacht van Weesp) 
05  mei  2020 instructieavond Nacht van Weesp 
09  mei  2020 start van de Nacht van Weesp 
10  mei  2020 prijsuitreiking en uitleg van alle trajecten 
 

Informatie en inschrijven 
Surf voor uitgebreide informatie en waardevolle tips naar www.nachtvanweesp.nl. 

 
Voor advies/vragen stuur ons een mailtje of bel ons op. 

Ons e-mailadres: informatie@nachtvanweesp.nl of sportcie@asvdevechtstreek.nl 
Telefonisch: Sebastiaan Willemsen 0294-740003 of Wim den Doop 0346-564114. 
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