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Aanmelden? Doe het vandaag nog!

U kunt zich voor deze rally aanmelden via onze site 
www.rccr.nl, of met het inschrijfformulier.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een nota. 
Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van uw 
betaling ad € 250,- op rekeningnummer: 53.79.60.333 
t.n.v. Stichting Rotaryclub Bussum

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat:
classicrally@mkproducties.nl / 035-5426745

Postadres: Wedstrijdsecretariaat RCCR
  p/a MK Producties 
  Javalaan 9a, 3742 CN Baarn

Alle updates kunt u bekijken op onze site www.rccr.nl, 
facebook en twitter.

Voor welk goed doel rijdt u dit jaar?

SMA (Spinale Musculaire Atrofie) is een erfelijke spierziekte. 
Van alle baby’s die jaarlijks in Nederland worden geboren, 
hebben er tussen de vijftien en twintig SMA. De spieren 
worden steeds dunner en zwakker tot mensen uiteindelijk 
verlamd raken. Hoe jonger iemand is als de eerste symp-
tomen verschijnen, hoe ernstiger de ziekte is. 

SMA is de meest dodelijke genetische aandoening voor 
jonge kinderen, 10 van de 20 kinderen met SMA hebben de 
meest ernstige vorm en overlijden binnen 3 jaar na de 
geboorte. Maar liefst 1 op de 40 mensen is drager van SMA. 

De toekomst van kinderen met de spierziekte SMA is erg 
onzeker. Door hun ziekte zijn ze afhankelijk van een 
rolstoel en intensieve verzorging door anderen. Helaas zal 
hun situatie alleen maar achteruit gaan. Voor deze ziekte is 
genezing nog niet mogelijk omdat er nog geen medicijn 
gevonden is. 

Bijdrage van de Rally:

Wij ondersteunen een onderzoek van neuroloog Ludo van 
der Pol uit het UMCU. Het onderzoek betreft de 
werkzaamheid van het medicijn Mestinon®. Er lijkt 
verbetering van de vermoeibaarheid op te treden als dit 
medicijn gebruikt wordt bij SMA, zoals dit ook werkt bij 
een totaal andere ziekte myasthenia gravis. Ludo van der 
Pol wil concreet onderzoek gaan doen naar de werkzaam-
heid van dit middel bij SMA-patiëntjes.   
  

 
DENK AAN DE KINDEREN

De Rotary Classic Car Rally wordt mede mogelijk gemaakt

door onze zeer gewaardeerde sponsoren:
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Rotary Classic Car Rally

Het is weer gelukt om een uitdagende route uit te 
stippelen met unieke en verrassende locaties. De 11e 
Rotary Classic Car Rally staat, net als voorgaande 
jaren, open voor ‘Klassiekers’ (een auto die ouder is 
dan 25 jaar) en voor ‘Future Classics’.  Met deze laatste 
categorie bedoelen we auto’s die het in zich hebben 
een klassieker te worden, maar nog niet de leeftijd 
hebben bereikt. Een standaard ‘lease auto’ valt over 
het algemeen niet in deze categorie.

Goed doel

De opbrengst van de rally wordt geschonken aan 
een goed doel. Dit jaar is gekozen voor de erfelijke 
spierziekte SMA (Spinale Musculaire Atrofie). 
Het betreft onderzoek naar de nieuwe toepassing 
van een bestaand medicijn (Mestinon®) voor een 
groep zeer ernstig zieke kinderen. De verwachting is 
dat zij door gebruik van dit medicijn voor een langere 
periode op eigen kracht dagelijkse activiteiten kunnen 
uitvoeren. Helaas is er voor deze ziekte nog geen zicht 
op genezing en gaat het met alle kinderen op termijn 
slechter en overlijden ze op relatief jonge leeftijd. 
Uitgebreide informatie over het goede doel vindt u op 
de achterkant van deze folder “Voor welk goed doel 
rijdt u dit jaar?”

Deelname en tijden 

Het maximaal aantal equipes voor deze rally is 
vastgesteld op 150. Het inschrijfgeld is € 250,- per 
equipe, inclusief ontvangst met koffie en gebak, 
lunch, borrel en dinerbuffet, het routeboek, 2 
rallyschilden voor de auto, 2 caps en 1 paraplu per 
equipe. Uiteraard verzorgen we ook de koffie en thee 
onderweg.

Programma

08.30 uur Ontvangst bij het Healey museum   
 aan de Vecht 
09.30 uur Start eerste equipe (er wordt gestart  
 op basis van anciënniteit van de auto)
10.30 uur Koffiepauze
12.45 uur Lunchpauze bij ‘t Twiskerslot
15.15 uur Theepauze
17.00 uur Aperitief, gevolgd door het diner op  
 het Camperduin
19.30 uur Overhandigen van de cheque aan het  
 UMCU, gevolgd door de prijsuitreiking

De route

De route staat dit jaar in het teken van water; van rivier 
tot zee. Met een start aan de Vecht voert de route via 
de ‘Zuiderzee’ naar de Noordzeekust.

De lunch wordt geserveerd bij ’t Twiskerslot in het 
West-Friese dorp Twisk. Voordat dit landgoed werd 
opengesteld voor het publiek heeft het beroemde 
bewoners gekend, waaronder Peter van Straaten en 
Wibi Soerjadi. Het eindpunt van de route ligt op de top 
van een duin aan de Noordzeekust in de gemeente 
Camperduin. U zult tijdens deze route het Noord-
Hollands landschap beter leren kennen in een rit van 
ongeveer 175 km, waarvoor u zo’n 6 uur onderweg 
bent. Er wordt gebruik gemaakt van diverse kaartlees-
systemen zoals de bekende bolpijl, kaartfragmenten 
met ingetekende punten en fotoherkenning. Er worden 
diverse opdrachten en controles ingebouwd om tot een 
eindklassering te komen. Het is dus geen snelheidsrit!
 
Organisatie

De organisatie is evenals vorige jaren in handen van de 
Rotary Club Bussum met de professionele hulp van 
Rally Events.  Er wordt een interessant deelnemersveld 
verwacht met een grote variëteit aan Oldtimers en 
hopelijk ook veel Youngtimers. Via onze site 
www.rccr.nl kunt u bekijken welke auto’s zich al 
hebben ingeschreven.

Schrijf vandaag nog in!

Rotary Classic Car Rally 2014


