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Beste deelnemers, 
 

 
27 September – 2 Oktober 

 
Velen namen de voorbije dagen contact op met Diane en met ondergetekende voor extra 
info over de organisatie van onze rally VESUVIO Classic 2020. 
 
Op basis van de huidige coronasituatie kunnen we die contacten opdelen in drie groepen: 
 

- Zij die liever niet reizen en niet aan de rally zullen deelnemen 
- Zij die twijfelen 
- Zij die erop uit willen trekken en reikhalzend uitkijken naar deze rally 

 
Daardoor is het voor deze organisator niet bepaald gemakkelijk om de juiste oplossing te 
kiezen! 
 
Het afgelasten of uitstellen van de rally zou voor heel wat deelnemers een grote 
ontgoocheling betekenen. Laten doorgaan zorgt dan weer voor twijfels. Bovendien zijn een 
aantal vluchten naar Italië afgelast, wat er de zaak niet eenvoudiger op maakt. Al blijft ook de 
vaststelling dat er momenteel vanuit de Europese Unie geen verbod geldt om naar Zuid-Italië 
af te reizen. 
 

 
 
Omdat we de knoop willen doorhakken en iedereen de tijd willen geven om zich te 
organiseren, moeten we nu weten hoeveel onder u van plan zijn om deel te nemen. 
Vooraleer we elk van u naar uw keuze vragen, neemt u best even de argumentatie van de 
organisatie door: 
 
1/ Zuid-Italië werd amper geraakt door corona en kleurt momenteel ‘groen’. 
 
2/ De efficiëntie van de airco in het vliegtuig benadert deze van de operatiezalen in de 
medische sector. 
 



3/ Wij doen er alles aan om de sanitaire veiligheid van alle deelnemers te garanderen. 
Daarom volgen wij de regels op die door de NVR worden opgelegd voor evenementen met 
maximaal 200 personen buiten en 100 personen binnen. 
 
De preventievoorschriften en de social distancing zullen het ganse evenement door van 
toepassing zijn. 
 
4/ Alle diners en lunches in onze groep zullen doorgaan op een terras. Hierbij zal gewaakt 
worden over een comfortabele afstand tussen de tafels en de couverts. 
 
5/ De uitslagen van elke RT en de algemene rangschikking zullen kunnen worden ingekeken 
via een website die door de organisatie zal worden aangegeven. 
 
Om ons toe te laten om binnen de eerstkomende 5 dagen de knoop door te hakken, vragen 
wij u om deze belangrijke vraag te beantwoorden: 
 
Indien de huidige omstandigheden onveranderd blijven, bevestigt u dan wel of niet uw 
deelname? 
 
De antwoordmogelijkheid ‘misschien’ kan spijtig genoeg niet; we vragen u om te kiezen. 
 
Afhankelijk van het aantal positieve en negatieve antwoorden, zullen wij de definitieve 
beslissing nemen om de VESUVIO CLASSIC 2020 te organiseren of niet. 
 
Als het aantal positieve antwoorden te laag ligt, zal het evenement worden verschoven naar 
september 2021. 
 
Al naargelang de evolutie van de situatie zullen wij u zo snel mogelijk informeren over 
mogelijke terugbetalingen of over het overhevelen van betaalde voorschotten naar volgend 
jaar. 
 
Wie wil deelnemen, bevestigt dat dus liefst zo snel mogelijk. In afwachting een korte video 
van een minuut over datgene wat u kunt ontdekken: 
 

https://youtu.be/4uwttRAyysM 
 

Bezoek onze website voor de lijst met de ingeschreven teams en voor meer info: 
https://www.seasunrally.com 

 
Pierre Diane & Robert 


