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Jean Louis Bernhardi stichting

Aanmelden en inschrijven:
Rotary Classic Car Rally Rotary Club Bussum

MK Producties, Javalaan 9a, 3742 CN Baarn
T 035-5426745 • F 035 5430468 • M 06 2456 5410

classicrally@mkproducties.nl • www.rccr.nl

Rekeningnummer 37.22.22.986 tnv Stichting RCCR te Bussum
Ook op onze website: www.rccr.nl en www.rotary.nl/bussum 

vindt u een formulier waar u zich direct kunt inschrijven.

U en uw klassieker voor het goede doel
Het goede doel heeft ieder jaar met kinderen te maken. 
Kinderen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan, 
bijvoorbeeld ter behandeling van leukemie, krijgen vaak last 
van virusinfecties. Voor deze operatie moeten namelijk de 
afweercellen van het patiëntje worden uitgeschakeld. Virus-
infecties ontstaan ook bij weefsel- of orgaantransplantaties, 
waarbij het kind na de operatie afweeronderdrukkende me-
dicijnen krijgt om afstoting te voorkomen. 
Vaak gaat het om herpesvirussen. Deze hebben als eigen-
schap dat ze zich in ons lichaam verstoppen en moeilijk op 
te sporen zijn. Iedereen draagt dus herpesvirussen bij zich. 
Bij gezonde mensen kan dat meestal geen kwaad, maar bij 
bijvoorbeeld de transplantatiepatiëntjes grijpen ze hun kans. 
Deze kinderen dragen de virussen zelf in hun lichaam of krij-
gen ze mee met het transplantaat. Met name het Epstein-
Barr Virus (EBV) is gevaarlijk omdat het kanker veroorzaakt. 
Afhankelijk van het soort transplantatie krijgt zo’n 20% van 
de patiëntjes deze tumoren. De behandeling bestaat o.a. uit 
het verminderen van de afweeronderdrukking, waardoor de 
kans op afstoting echter toeneemt. Kiezen uit twee kwaden 
dus.
Om een betere remedie te ontwikkelen moeten we eerst veel 
meer te weten komen over de precieze werking van dit virus. 
Het sponsorgeld van de Rotary Classic Car Rally 2011 zal 
worden besteed aan de uitvoering van onderzoek (door mid-
del van een methode met micro-arrays). Met dit onderzoek 
kunnen de cellen onderzocht worden die door het EBV zijn 
geïnfecteerd. Heel precies wordt bekeken welke genen in 
deze cellen door het virus worden aangetast, zodat ontdekt 
kan worden hoe het zijn kwalijke werk doet. De volgende 
stap is dan de ontwikkeling van medicijnen en behandelings-
methoden.
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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 gebak, lunch 
en borrel met dinerbuffet. Elke deelnemende equipe ont-
vangt een routeboek, een rallyschild en twee rallypolo’s.

Het programma ziet er als volgt uit:
08:30 uur Ontvangst
09:30 uur Start van de rally vanuit ‘t Gooi
10:30 uur Koffi epauze
12:45 uur Lunchpauze op 
 Landgoed Duin & Kruidberg te Santpoort
15.15 uur Theepauze
17:00 uur Aperitief in 
 Den Hartogh Ford Museum te Hillegom
19:30 uur Prijsuitreiking.

Route
We starten vanuit ’t Gooi alwaar we een verrassende 
startlocatie hebben weten vast te leggen. In twee ochtend-
etappes rijdt u naar het westen, de lunch is op landgoed 
Duin & Kruidberg te Santpoort. Het middagdeel van de 
rally voert u door de prachtige Bollenstreek, eindpunt is 
het Den Hartogh Ford Museum in Hillegom.

De rally zal in totaal ongeveer 140 km lang zijn. U zult on-
geveer 4 uur in de auto zitten, het is dus geen snelheidsrit. 
Er worden meerdere ‘kaartleessystemen’ toegepast zoals 
de bekende bolpijl of kaartfragmenten met ingetekende 
punten. Nieuw dit jaar zal een FotoRoute zijn. We hebben 
verschillende opdrachten en controles ingebouwd om tot 
een eindklassement te kunnen komen.

Organisatie
De organisatie is evenals vorige jaren in handen van de Ro-
tary Club Bussum waarbij we geassisteerd worden door 
een professioneel rallybureau. Er wordt een interessant 
deelnemersveld verwacht met een grote variëteit aan klas-
siekers. Via onze site www.rccr.nl kunt u bekijken welke 
auto’s zich al ingeschreven hebben.

P ZATERDAG 28 MEI 2011 wordt voor 
de achtste keer de Rotary Classic Car 
Rally gereden. De rally wordt georgani-
seerd door de Rotary Club Bussum en 

staat, net als voorgaande jaren, open voor equi-
pes met een auto die ouder is dan 25 jaar.
Het goede doel is dit jaar de uitvoering van een 
specifi ek onderzoek naar tumorvorming als ge-
volg van het Ebstein-Barr Virus. Dit herpesvirus 
doet zijn kwalijke werk onder meer bij kinderen 
die een stamceltransplantatie (bij leukemie) of 
een andere transplantatie moeten ondergaan. 
Zo’n 20% van de patiëntjes krijgt deze vorm van 
kanker omdat na de operatie hun afweersysteem 
sterk verzwakt is. 
Met het onderzoek dat door de opbrengst van de 
rally wordt mogelijk gemaakt kan gedetailleerd be-
keken worden welk gen het virus aantast en hoe. 
Op grond van het resultaat van dit onderzoek is 
ontwikkeling van behandelingsmethoden mogelijk. 


