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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
Rekeningnummer 37.22.22.986 tnv Stichting RCCR te 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.

U en uw klassieker voor het goede doel
Ieder jaar heeft het goede doel met kinderen te maken. 
Haemangiomen of aardbeivlekken komen bij 10% van de 
zuigelingen voor. Ze ontstaan meestal in de eerste levens-
weken. Een haemangioom is een goedaardige, zichtbare 
kluwen van bloedvaatjes, die de huid rood kleuren als ze 
oppervlakkig zijn (aardbeienvlekken) en als een blauwe 
zwelling doorschemeren als ze dieper gelegen zijn. De 
afwijking komt vooral voor in het gelaat en in het hoofd-
halsgebied. Afhankelijk van de grootte en de plaats van 
het haemangioom zijn de klachten wisselend van aard. 
Er zijn haemangiomen die spontaan verdwijnen voor het 
7e levensjaar; in een belangrijk deel van de gevallen is 
behandeling nodig. Bijvoorbeeld als het functioneren van 
een oog, oor of ander orgaan in gevaar is. 
Er zijn meerdere behandelingen mogelijk, zoals een pred-
nisondrankje of propranolol. Dit laatste medicijn is voor 
deze aandoening een nog nieuwe behandeling. Niet alle 
haemangiomen reageren even goed op deze behande-
lingen. 
De oorzaak van het ontstaan van haemangiomen is on-
bekend. Een mogelijke verklaring voor het ontstaan is dat 
tijdelijk zuurstoftekort in combinatie met druk aanzet tot 
woekering van bloedvaten, waardoor plaatselijk in het 
lichaam een haemangioom ontstaat. Er is onderzoek no-
dig naar factoren die het zuurstoftekort verklaren en waar-
om niet alle haemangiomen op gelijke wijze op behan-
deling reageren. Voor dit onderzoek is een weefselbank 
nodig om zo verschillende weefselstukjes met elkaar te 
kunnen vergelijken. Om de behandeling van haemangio-
men gericht toe te passen, is het belangrijk uit te vinden 
in welke fase van ontwikkeling een haemangioom zich 
bevindt. Door middel van de opbrengst van de autorally 
kan de weefselbank opgezet worden.
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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 koffi e en ge-
bak, lunch en borrel met dinerbuffet. Elke deelnemende 
equipe ontvangt een routeboek, twee rallyschilden en 
twee rallypolo’s.

Het programma ziet er als volgt uit:

08:30 uur Ontvangst op Kasteel Doddendael te Ewijk

09:30 uur Start van de rally

10:30 uur Koffi epauze

12:45 uur Lunchpauze op Kasteel Ammersoyen te 
 Ammerzoden

15.15 uur Theepauze

17:00 uur Borrel en dinerbuffet in De Grote Laverie 
 van kasteel De Haar te Haarzuilens

19:30 uur Prijsuitreiking.

Route
De 2010-editie kan gekenmerkt worden als de kastelen-
 editie. Er wordt gestart vanuit Kasteel Doddendael te Ewijk. 
In drie etappes rijdt u door het land van Maas en Waal langs 
uiterwaarden en over slingerende dijken naar de lunch op 
Kasteel Ammersoyen. Vervolgens zet u koers naar het groe-
ne hart van Nederland om te fi nishen bij Kasteel de Haar.

In 2009 was er sprake van een lange rally met als eindpunt 
het TT-circuit te Assen. In de kastelen-editie zult u minder 
kilometers rijden, maar zal de moeilijkheidsgraad aanzien-
lijk hoger liggen. In de rally worden meerdere ‘kaartlees-
systemen’ toegepast zoals bijvoorbeeld bolletje/pijltje of 
kaartfragmenten met ingetekende punten. Verder zal er een 
‘regelmatigheidsetappe’ gehouden worden. Het is beslist 
geen snelheidsrit, maar natuurlijk is er een moeilijkheids-
graad ingebouwd om tot een eindklassement te kunnen 
komen. Het is vooral genieten van het 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 profes-
sionals. Wederom wordt er een interessant deelnemersveld 
verwacht met een grote variëteit aan klassiekers.

p zaterdag 29 mei 2010 wordt voor de 
zevende keer de Rotary Classic Car 
Rally gereden. De rally wordt georga-

niseerd door de Rotary Club Bussum en staat 
wederom open voor equipes met een auto die 
ouder is dan 25 jaar. 

Dit jaar heeft Rotary Club Bussum besloten met 
de opbrengsten uit de rally het project AARD-
BEESIE te ondersteunen. Hemangiomen of 
aardbeivlekken komen bij 10% van de zuige-
lingen voor. Afhankelijk van de grootte en de 
plaats van het hemangioom zijn de klachten 
wisselend van aard. De oorzaak van het ont-
staan van hemangiomen is onbekend. Onder-
deel van het project Aardbeesie is het opzetten 
van een weefselbank. Door middel van de op-
brengst van de autorally kan deze weefselbank 
opgezet worden.

R  O  T  A  R  Y    C  L  A  S  S  I  C    C  A  R    R  A  L  L  Y   2  0  1  0 R  O  T  A  R  Y    C  L  A  S  S  I  C    C  A  R    R  A  L  L  Y   2  0  1  0 


