
Voor welk goed doel rĳ dt u dit jaar?

Kinderen met sikkelcelziekte lijden aan steeds
terugkerende heftige pijnaanvallen. Niet alleen voor 
het kind zelf, maar ook voor ouders en familieleden is 
het verschrikkelijk om machteloos toe te zien wanneer 
hun kind zo’n verschrikkelijke pijn lijdt.

Er zijn in Nederland ongeveer 3.000-4.000 patiënten met 
sikkelcelziekte, waarvan ongeveer 800-1.000 kind. Elk 
jaar worden er wereldwijd 300.000 kinderen met deze 
ziekte geboren. De sikkelcellen verstoppen de kleine 
bloedvaatjes. Dit kan schade veroorzaken aan verschil-
lende organen van het lichaam zoals longen, hersenen 
en nieren. Ook hebben de meeste kinderen regelmatig 
heftige pijnaanvallen, doordat de kleine bloedvaten van 
de botten verstoppen. 

Momenteel zijn er weinig middelen beschikbaar om de 
pijnaanvallen te voorkomen. Deze middelen werken niet 
bij iedereen en niet altijd. Sikkelcelziekte kan genezen 
worden door een beenmergtransplantatie, mits er een 
geschikte donor aanwezig is. Daarnaast kent een been-
mergtransplantatie ook veel mogelijke bijwerkingen en is 
er een kleine kans om te overlijden aan deze ingrijpende 
behandeling.

Wat kunnen we doen?

Een onderzoeksproject van Amsterdam UMC locatie 
AMC zal 10 kinderen die aan deze ziekte lijden langdurig 
onderzoeken, onder andere met FitBits. Door de data te 
analyseren wordt verwacht dat een pijnaanval kan 
worden voorspeld voordat deze optreedt. Dan kunnen 
gerichte medicijnen de pijnaanvallen voorkomen of 
beperken.
Het project is moeilijk op reguliere wijze te fi nancieren 
omdat er voor sikkelcelziekte weinig fondsen zijn en om-
dat het een pilot project betreft. Als de pilot succesvol is 
kan met deze data een grotere subsidie aanvraag wor-
den 
onderbouwd die een enorme impact kan hebben voor 
kinderen met sikkelcelziekte wereldwijd.

AANMELDEN? DOE HET VANDAAG NOG!

U kunt zich aanmelden voor deze rally via de site
www.rccr.nl 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en nota. 
Uw aanmelding is pas defi nitief na ontvangst van uw 
betaling ad € 250 op rekeningnummer: 
NL86ABNA053.79.60.333
Mocht het gekozen goede doel u aanspreken, 
dan kunt u een vrijwillige extra bijdrage van €100 of 
€250 kiezen bij inschrijving.

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
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Rotary Classic Car Rally

Op zaterdag 25 mei 2019 wordt de 16 ͤ  Rotary Classic 
Car Rally gereden. Deze klassieker wordt georgani-
seerd door Rotary Club Bussum en is inmiddels niet 
meer weg te denken uit de rallykalender van menig 
enthousiaste rallyrijder. De start is  in het Groene Hart 
en via de Betuwe rijden we naar ’t Gooi door prachtige 
natuurgebieden en over landelijke weggetjes.

Goed Doel

De opbrengst van de rally wordt geschonken aan een 
goed doel. Dit jaar is gekozen voor een onderzoek 
naar pijnbestrijding bij Sikkelcelziekte. Kinderen met 
Sikkelcelziekte lijden aan steeds terugkerende
heftige pijnaanvallen. We fi nancieren een wetenschap-
pelijk pilot project van het Amsterdam UMC. Meer 
informatie over het goede doel vindt u op de achterkant 
van deze folder  “Voor welk goed doel rijdt u dit jaar?”

De route

Om 09.30 starten de eerste auto’s bij 
Fort Wierickerschans te Bodegraven en omstreeks 17.00 
uur zal de eerste auto fi nishen bij De Tinfabriek in 
Naarden. De route is dit jaar uitgezet in het Groene Hart, 
via de Betuwe naar Het Gooi. U zult verbaasd staan over 
de prachtige op en top Hollandse natuur. De totale lengte 
van de route is ongeveer 175 km waarvoor u zo’n 6 uur 
onderweg bent. Er wordt  gebruik gemaakt van diverse 
kaartleessystemen zoals de bekende bol-pijl, kaartfrag-
menten met ingetekende punten en blinde kaarten. 
Er worden diverse controles ingebouwd om tot een 
eindklassering te komen. Het is dus geen snelheidsrit! 

Organisatie

De organisatie is net als vorige jaren in handen van de 
Rotary Club Bussum met de professionele hulp van 
RallyEvents. Er wordt een interessant deelnemersveld 
verwacht met een grote variëteit aan oldtimers. Via onze 
site www.rccr.nl kunt u bekijken welke auto’s zich al heb-
ben ingeschreven.

Twee klassementen: een sport- en een 
tourklasse

Op verzoek van veel van onze trouwe rijders, is er dit jaar 
voor het eerst de keuze voor een sport- of een tour klas-
se. De sportklasse is voor de meer ervaren rijder die uit-
daging zoekt. De tourklasse is voor de deelnemers met 
minder ervaring of een voorkeur voor een ontspannen 
tourrit. Er zijn 40 plekken voor de sportklasse en 80 voor 
de tourklasse. De tourklasse strijdt om de Jan Willem 
Noome trofee. Bij aanmelding kunt u aangeven welke 
klasse uw voorkeur heeft. 

Deelname en tĳ den 

Het maximaal aantal equipes voor deze rally is 
vastgesteld op 120. Het inschrijfgeld is € 250,-per 
equipe, inclusief ontvangst met koffi e en gebak, lunch, 
borrel en diner, het routeboek, 2 rallyschilden voor de 
auto en 2 caps per equipe. Uiteraard verzorgen we ook 
de koffi e en thee onderweg.

08.30 uur  Ontvangst in Fort Wierickerschans   
  in Bodegraven 
09.30 uur  Start eerste equipe (er wordt    
  gestart met de sportklasse) 
13.00 uur  Lunch bij Heerlijkheid Mariënwaerdt   
  in Beesd
17.00 uur  Eerste auto fi nisht bij De Tinfabriek in   
  Naarden
18.30 uur  Overhandigen van de cheque aan het   
  Amsterdam UMC en     
  prijsuitreiking 
19.00 uur Diner
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