
Save the date!

Jubileum Editie 
5de Rotary Karting Day
op 10 juni 2018

Beste Karting liefhebber en liefhebster,

Noteer deze datum alvast in jullie agenda, want de 5de editie van de Rotary Karting Day komt er snel aan. Met z’n allen 

gaan we hiervan een onvergetelijke jubileum editie maken! Immers voor deze jubileumviering gaan we naast het pure 

racen tevens de nadruk leggen op meer randanimatie en bijkomende activiteiten zoals onder meer de aankomst van 

een oldtimer rally. Hierdoor ambiëren we nog meer supporters en toeschouwers aan te trekken, om zodoende een 

groter feest te bouwen met opnieuw een leuke apotheose vanaf het einde van de race.

Zoals voorheen zal ook deze editie plaatsgrijpen op de terreinen van de Brabanthal te Leuven. Het circuit zal beschik-

ken over de nodige chicanes en inhaalmogelijkheden, waardoor het behoorlijk technisch blijft en zodoende toch op 

ieders rijvaardigheid is afgestemd.

De opbrengsten van dit jubileum event gaan grotendeels naar een goed doel uit het Leuvense, namelijk de vzw  

‘Wet Wheels Duklo Leuven’. Dit is een duikclub en tevens erkend opleidingscentrum, die zich specifiek richt op de  

opleiding van, en het duiken met, personen met een lichamelijke handicap.

Je kan ons alvast verder volgen via onze facebook pagina, waar je eveneens sfeerbeelden van de vorige edities kan 

aantreffen om terug in de mood te komen!

Like onze facebookpagina “Rotary Karting Day” 

Wij zijn ervan overtuigd dat we samen het succes van de vorige edities kunnen herhalen en hopen jullie dan ook  

opnieuw aan de startlijn of op de BBQ te mogen begroeten. Denk er aan: het aantal karts is net zoals vorige keer  

gelimiteerd, dus aarzel niet te lang om nu al je interesse te laten blijken door een berichtje te sturen naar  

karting@rotary-leuven-rotselaar.be.

Vergeet alvast de datum niet en we berichten binnenkort meer gedetailleerde informatie.

Vroem, vroem, vroem groeten.

Het karting team.

karting@rotary-leuven-rotselaar.be

https://facebook.com/rotarykartingday

