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UITNODIGING aan de B.S.O.C. LEDEN en aan alle BUITENLANDSE STAG CLUBS. 
BELGISCHE OPEN NATIONALE MEETING op 3 en 4 SEPTEMBER 2016. 
 

 
Beste Stag vrienden, leden en buitenlandse STAG clubs,  
 
Na de beslissing enkele jaren terug om de European Stag 
Meeting (ESM) om de twee jaar te laten plaatsvinden, was 
er door verschillende clubs al het idee geopperd dat een 
club de andere zou uitnodigen op een evenement in het 
jaar dat er geen ESM doorgaat. 
 
De Belgian Stag Owners Club neemt nu het initiatief om 
jullie allen uit te nodigen op onze 29ste Belgische 
Nationale Meeting. Onze nationale meeting gaat elk jaar 
door op de eerste zondag van september. We maken er 
dan ook speciaal voor jullie een tweedaagse van die plaats 
zal vinden op 3 en 4 september 2016. 
 
Dit treffen zal doorgaan aan de Belgische kust met als 
uitvalbasis Oostende. Het hotel De Kinkhoorn hebben we 
al gereserveerd (www.vayamundo.be/nl/kust) aan een 
prijs van 50,50 € per persoon per nacht inclusief ontbijt en 
41,50 € vanaf de derde nacht. Een derde persoon op de 
kamer betaalt een supplement van 15,00 €. Een single 
betaalt een supplement van 15,00 € en een garage voor 
het troeteldier komt op 5,60 € per nacht. 
 
Voor diegenen die al een Belgische meeting meemaakten 
weten wel dat het er heel verzorgd zal uitzien. We gaan 
jullie dan ook een onvergetelijk weekend bezorgen met 
prachtige ritten en bezienswaardigheden. Het programma 
wordt hierna beschreven. 
 
Zaterdag of dag 1 vertrekken we aan Hotel De Kinkhoorn 
rond 10u30 voor een prachtige rit die ons zal leiden tot in 
noord Frankrijk en zo terug naar Oostende, onderbroken 
met het bezoek aan twee bezienswaardigheden : de 
Dodengang  
(toerisme.diksmuide.be/product/600/dodengang)  
en een Oldtimer Museum (www.oldtimermuseum.be/) 
waar we de lunch nemen. Aankomst in Oostende is 
voorzien rond 16u30. Daar hangt een prijskaartje van 19 € 
aan vast. 
 
 
 
Op zaterdagavond eten we tezamen in het hotel zodat er nadien niet meer met de wagen hoeft gereden te 
worden. Dit zal onder vorm van een buffet zijn met een voorgerecht, keuze tussen een vlees of vis menu en een 
dessertbuffet plus drank all-in formule, en dit aan de prijs van 20 € per persoon.  

Dodengang 

Hotel De Kinkhoorn 

http://www.vayamundo.be/nl/kust
http://toerisme.diksmuide.be/product/600/
http://www.oldtimermuseum.be/
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Zondag of dag 2 vertrekken we weer rond 10u30 voor een 
rit via Damme in de buurt van Brugge 
(www.toerismedamme.be/), waar we een stop zullen 
maken en dan weer verder tot in Nederland om zo weer 
richting Oostende naar het Napoleon Fort 
(www.fortnapoleon.be/nl/)  te rijden waar we afsluiten 
met een receptie met de nodige hapjes, soep, sandwiches 
en drank à volonté gedurende 2 uur, en dat alles ook 
weer voor 19 € per persoon. 
 
 
 
 
U kan dus kiezen uit vier van elkaar onafhankelijke opties 
om in te schrijven : 

1) De overnachtingen/garage voor Stag, 
2) het avondeten op zaterdag,  
3) de rit op dag 1, 
4) de rit op dag 2. 

 
De inschrijvingen doet U bij de Stag club waarvan U lid bent en stort hen ook het geld. 
De Stag clubs sturen ons een gedetailleerde lijst van deelnemers en gekozen opties en doen een globale betaling 
naar de B.S.O.C. 
 
OPGEPAST: De uiterste inschrijfdatum is 25 juni 2016. 
 
 
De groeten van de Belgische Stag Owners Club met als organisatoren  Marc Dombrecht en Jan Van Mechelen. 

 
 

 

 

Damme 

http://www.toerismedamme.be/
http://www.fortnapoleon.be/nl/

