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Spelregels Landmark Rally 2021  
  

Het doel van de Landmark Rally  

Het doel van de Landmark Rally is met veel plezier naar de 150 historische, religieuze, 

culturele of op andere wijze markante plaatsen in West-Europa te rijden. Het plezier in het 

motorrijden staat voorop. Als aandenken aan de Rally is er rond Pasen na het Rally-jaar de 

feestelijke uitreiking van de Landmark Rally trofeeën.   
  
Inhoud van het deelnamepakket:  

1. Informatie brief  

2. Spelregels       

3. Landmarklijst  -  Lijst met de landmarks om te bezoeken  

4. Scorekaart   -  Kaart om de punten bij te houden (Excel bestand) 

5. Controlekaart A5 -  Kaart om op de foto te zetten bij de Landmark  

  

De spelregels   

1) Het bezoek aan een landmark moet op minimaal één foto worden vastgelegd. Op deze foto 

moeten de landmark, je motorfiets en de Controlekaart te zien zijn. Jouw motorfiets moet 

overeenkomen met de motor die je bij de inschrijving hebt opgegeven. Uit de foto’s moet goed 

blijken dat het jouw motorfiets is. Het is niet langer nodig om de nummerplaat op alle foto’s te 

hebben. Zijaanzichten en vooraanzichten leveren namelijk veel gevarieerdere foto’s op , 

probeer ook zelf af en toe op de foto te staan, dat is leuk bij de presentatie van de resultaten.  

2) Als je niet met je motor in de buurt van de landmark kunt komen, loop dan naar de landmark en 

neem een foto met alleen de Controlekaart (en evt. jezelf). Neem een tweede foto van jouw 

motor bij een herkenbaar punt en de Controlekaart ergens in de buurt (bijv. bij het laatste punt 

dat op de motor bereikbaar was, of van een plaatsnaambord in de buurt). Als een van beide 

foto’s ontbreekt wordt 25% van de punten voor deze landmark in mindering gebracht.  

3) Als je de landmark niet kunt bereiken,  

a) Omdat een toegangskaart vereist is en je daar geen tijd of interesse voor hebt,  

b) Omdat je buiten openingstijd aankomt bij een gesloten terrein waar de landmark op staat,  

c) Als om andere reden de toegang of omgeving van de landmark afgezet is, dan volstaat 

een foto met de toegang tot de landmark. Hierop moet wel te zien zijn, dat het om de 

specifieke landmark gaat. Als een en ander niet duidelijk wordt voor de organisatie (door 

foto’s of een begeleidend schrijven), wordt ook 25% van de punten voor deze landmark 

afgetrokken.  

4) Als je wel de plaats, maar niet de landmark kunt vinden, krijg je volgens de regels (2) 25% aftrek 

met alleen je foto van de plaats (plaatsnaambord). Als je in een begeleidend schrijven aangeeft 

dat je de landmark om een bepaalde reden niet kon vinden of fotograferen (weggehaald voor 

reparatie, gesloten), dan wordt bij de telling van de inzendingen gekeken of anderen 

vergelijkbare problemen hadden en krijg je alsnog de volle punten. Dit ter beoordeling aan de 

organisatoren.  

5) Als lopen naar een landmark om een reden moeilijk is, bijvoorbeeld een blessure o.i.d., leg dit 

dan uit in een begeleidend schrijven, net als onder (4).  

6) Bonus punten voor de thema award krijg je alleen als je het thema ook goed vermeldt op de 

scorekaart.  

7) De Landmark Rally loopt van 1 maart t/m 30 november 2021.  
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 Foto’s en score-kaart   

1) Vul de score-kaart (Excel-bestand) in; met de evt. aftrek en bonussen die je zelf al voorziet.  
Let op ! : Liefst op je PC invullen, niet met pen / handmatig (zie punt 4 van “opmerkingen en 
aanwijzingen”).  

2) Opsturen op USB heeft de voorkeur. Maar via “wetransfer” kan vanaf dit jaar ook.  
3) Stuur de foto’s op als normale .JPG-files, maar geef dan wel de foto’s de naam van de 

landmark,  Bijv.:  2021_jenaam_LM01_a.JPG  is de eerste (a) foto van landmark 1, gemaakt 
door “jenaam” (in het jaar 2021). In dit formaat proberen we een automatische slideshow te 
maken bij de uitreiking van de prijzen. (je kunt het eerste deel als standaard naam in je 
fototoestel programmeren, dat scheelt veel bewerking achteraf).  

4) De foto’s  moeten op zaterdag, 30 november 2021, om 12:00 uur binnen zijn bij de 
organisatie. Eerder kan ook.  

 

De prijzen:  

De punten op de score-kaart bepalen je prijs. Met alleen de landmarks in Nederland val je ruim in de 

“Standard” categorie. Het maximum is rond de 2900 punten.   

 

100% Allrounder Cup  Alles helemaal goed  

Special Gold Cup  Meer dan 2600 punten  

Gold Cup  1900- 2599 punten  

Silver Cup  1300 tot 1899 punten  

Brons Cup  600 tot 1299 punten  

Standard (of Three Nations Cup*)  150 tot 599 punten  
 

*Three Nations Cup. Als je alle landmarks in Nederland, België en Luxemburg volledig goed hebt, krijg je deze cup.  

        (Deze editie eigenlijk een “Two Nations Cup” : er zijn geen landmarks in Luxemburg)  

  

Naast deze prijzen kun jij je trofee nog opleuken met extra erkenningen.  

Thema - award  Alle thema landmarks bezocht en goed op de foto  

Euro - award  In alle rally-landen minstens één landmark   

 

De Thema-award is een serie landmarks met hetzelfde thema. Je krijgt per thema Landmark 10 

bonus punten. Het thema is “geheim” en in 2019 zijn er 10 Landmarks die het gemeenschappelijke 

thema voor de award hebben. Je moet het thema goed hebben en ook alle thema-landmarks op de 

foto zetten om voor de award in aanmerking te komen.  

Het thema is :         “Sterway to Heaven” 

 

De Euro-award krijg je als je in alle landen van de Landmark Rally ten minste één landmark hebt 

bezocht.  

 

Foto - Award  Geef bij je ingezonden foto’s, bij één foto aan, welke je de beste foto        

 vindt, die je genomen hebt van een landmark. Uit alle foto’s wordt door    

 een deskundige jury bepaald, wie de beste / mooiste / origineelste  

 landmarkfoto heeft ingestuurd. Deze foto wordt paginagroot  geplaatst in   

 de Koerier. 

 

 

De foto’s en de score-kaart moeten uiterlijk op 30 november 2021 om 12:00 per mail (foto’s op 

USB of via Wetransfer) naar moorveld@home.nl, of naar onderstaand adres :  

Maarten Ogg        (score-kaart alleen in Excel invullen en aanleveren) 

Moorveldsberg 117  

6243 AX  Geulle  
  
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het MGCN-openingstreffen in 2022 .  

mailto:moorveld@home.nl
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Opmerkingen en aanwijzingen  

 

1) Goede voorbereiding over de exacte locatie van de landmarks verkort vooral het laatste deel 

van de zoektocht. De meeste landmarks hebben we op kaarten, in toeristische boeken en 

natuurlijk op het Internet gevonden. Een aandeel komt uit tips van oud-deelnemers en 

anderen. Deze plaatsen zijn soms moeilijk te vinden. Als je landmarks aandraagt voor een 

volgende editie, mag je zelf natuurlijk nog wel mee doen.  

 

2) Een deel van de landmarks zijn historische en/of religieuze monumenten die met gepast 

respect bezocht dienen te worden. Geef iedereen de tijd en ruimte om ongestoord van de 

landmarks te genieten. De afgelegen landmarks liggen vaak aan onoverzichtelijke weggetjes. 

Rijd hier met de gepaste voorzichtigheid.  

 

3) De meeste landmarks zijn zo gekozen, dat je er in principe met je motor (bijna) bij kunt 

komen. Dit is echter niet altijd goed vooraf vanuit de ten dienste staande informatie te 

bepalen.  

 

4) Scorekaart is een Excelbestand.  

Je kunt het eenvoudig invullen door een “1” in te vullen in het grijze vakje. Dan verschijnen 

automatisch de plaatsnaam en de punten. Ook telt het Excel bestand automatisch de 

gescoorde punten bij elkaar.  (score-kaart s.v.p. alleen invullen en aanleveren in Excel formaat) 

  

 

 

 

 

  

Veel plezier !  

  

Maarten  

  


