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U en uw klassieker voor het goede doel
Uitgangspunt bij het bepalen van het goede doel is dat het
met kinderen te maken moet hebben. Dit jaar is gekozen
voor onderzoek naar een vorm van kinderkanker.
Hoewel tegenwoordig ongeveer 75% van de kinderkankers
genezen kan worden is het neuroblastoom een vorm die
ondanks zware chemotherapie matige prognose blijft houden.
Het neuroblastoom bevindt zich meestal in de buik en zaait
uit naar andere delen van het lichaam waaronder het beenmerg. Kinderen met neuroblastoom krijgen zware chemotherapie totdat de tumor verdwenen is en het beenmerg
schoon is. Dan worden er eigen stamcellen geoogst, waarna de patiëntjes opnieuw chemotherapie krijgen.
Om het beenmerg te redden krijgen de kinderen daarna
hun eigen stamcellen terug.
Het onderzoek is erop gericht om met een nieuwe methode
te kunnen beoordelen of de “geoogste” stamcellen absoluut
tumorvrij zijn en dus veilig teruggegeven kunnen worden.
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Aanmelden en inschrijven
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:
RCCR Rotary Club Bussum
p/a dhr Eugène A.M. Zwerink
Postbus 218
1400 AE BUSSUM
E-mail: classicrally@live.nl
Ook op onze website: http://www.rotary.nl/bussum vindt u
een formulier waar u zich direct kunt inschrijven.

Rotary Club Bussum
Correspondentieadres: Stichting RCCR Rotary Club Bussum
p/a dhr. Eugène A.M. Zwerink
Postbus 218, 1400 AE BUSSUM
E-mail: classicrally@live.nl

Rotary Club Bussum
This ﬂyer is powered by Orchard Finance.
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keer de Rotary Classic Car Rally gereden. De
rally wordt georganiseerd door de Rotary Club
Bussum en staat open voor equipes met een
auto die ouder is dan 25 jaar.
Het batig saldo van de rally zal ten goede komen

ling Kinderoncologie van het Emma Kinderzie-

doen naar de aanwezigheid van tumorcellen in
het stamcelpreparaat en het effect daarvan op
genezing.
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09:30 uur: Start van de rally

kenhuis zal dit onderzoek uitvoeren. Kinderen

gaat het Emma Kinderziekenhuis onderzoek
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08:30 uur: Ontvangst op Kasteel De Vanenburg
te Putten

van kinderkanker, het neuroblastoom. De afde-

eigen stamcellen. Met de opbrengst van de rally
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Het programma ziet er als volgt uit:

aan het onderzoek naar een agressieve vorm

therapie en een stamceltransplantatie met hun
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Deelname en tijden
Er kunnen maximaal 150 equipes deelnemen aan de
rally.
Het inschrijfgeld voor de RCCR bedraagt € 200,00 per
equipe, dit is inclusief ontvangst met koffie en gebak,
lunch en borrel met dinerbuffet. Elke deelnemende equipe ontvangt een routeboek, twee rallyschilden en twee
rallypolo’s.

Op zaterdag 30 mei 2009 wordt voor de zesde

met deze ziekte worden behandeld met chemo-
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10:30 uur: Koffiepauze
Route
Er wordt gestart vanuit kasteel “De Vanenburg” in Putten.
In drie etappes rijdt u door prachtige landschappen en over
wegen en weggetjes die u waarschijnlijk nog nooit heeft bereden. Na de lunch op Chateau de Havixhorst is de finish
-zeer spectaculair- op het “TT-circuit” te Assen.
In de rally worden meerdere ‘kaartleessystemen’ toegepast
waaronder bolletje/pijltje en kaartfragmenten met ingetekende punten. Verder zullen er ‘regelmatigheidsetappes’
gehouden worden met geheime routecontroles.
Het is beslist geen snelheidsrit, maar natuurlijk is er een
moeilijkheidsgraad ingebouwd om tot een eindklassement
te kunnen komen. Het is vooral genieten van ons fraaie Hollandse landschap met zijn pittoreske dorpen.
Organisatie
De organisatie is evenals vorige jaren in handen van de
Rotary Club Bussum. De rally wordt uitgezet door professionals. Wederom wordt er een interessant deelnemersveld
verwacht met een grote variëteit aan klassiekers.

12:45 uur: Lunchpauze op Chateau de Havixhorst
te De Schiphorst
15.15 uur: Theepauze
17:00 uur: Borrel en dinerbuffet op het TT-circuit
te Assen
19:30 uur Prijsuitreiking.

