AANMELDEN?
DOE HET VANDAAG NOG!

Hoofdsponsor:

VOOR WELK GOED DOEL RIJDT U DIT JAAR?
Stofwisselingsziekten verwoesten levens en zijn in
Nederland doodsoorzaak nummer 2 bij kinderen.
Betere behandelingen zijn hard nodig om hier verandering
in te brengen. Kinderen met zo’n stofwisselingsziekte
(de ziekte van Hurler) krijgen een ingrijpende behandeling
die schade aan de hersenen voorkomt. Sinds kort is
bekend dat deze behandeling, een stamceltransplantatie,
niet kan voorkomen dat kinderen met deze ziekte
geleidelijk hun gezichtsvermogen verliezen. Op dit
moment kunnen de artsen niets doen om dit proces
tegen te houden. De enige kans hierop is een nieuwe
behandeling.

WAT KUNNEN WE DOEN?
Op basis van recente ontwikkelingen wordt vermoed
dat gentherapie effectief kan zijn om het gezichtsvermogen
te behouden. De resultaten van studies naar het effect
van gerichte gentherapie voor een aantal andere
oogziektes zijn veelbelovend. Dr. Peter van Hasselt,
kinderarts metabole ziekten in het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht, wil met dit onderzoek een eerste
belangrijke stap zetten door in een ziekte model uit
te testen of gentherapie inderdaad effectief
is en de ogen kan genezen.

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 deﬁnitief
na ontvangst van uw betaling ad € 275,op rekeningnummer:
NL86 ABNA 053.79.60.333
t.n.v. Stichting Rotaryclub Bussum
Als u het gekozen goede doel een
warm hart toedraagt, kunt u ervoor
kiezen om 25, 50 of 100 Euro extra
over te maken. Deze optie kunt u
aanvinken tijdens de registratie. Bij
vragen kunt u contact opnemen met
het secretariaat:
Marischka Konings
035-5426745
classicrally@mkproducties.nl
Wedstrijdsecretariaat RCCR
p/a MK Producties
Javalaan 9a
3742 CN Baarn
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Rotary Classic Car Rally
DE ROUTE
Editie 17 is net achter de rug (18 september jl.) en op
zaterdag 28 mei 2022 wordt de 18e Rotary Classic Car
Rally gereden. Met het grote succes van de laatste
editie nog vers in gedachten, heeft de rally commissie
een vliegende start gemaakt met de organisatie. Met
als thema ‘the sky is the limit’ werden inmiddels
twee vliegveld locaties vastgelegd: Vliegbasis
Soesterberg voor de start en Vliegveld Teuge
voor de ﬁnish! De route daartussen wordt
momenteel verder verﬁjnd. U kunt het aan
de professionals van Rally Events overlaten dat het weer een spectaculaire
tocht wordt. Ook dit jaar heeft u
weer de keuze deel te nemen
aan de Tour- of de Sportklasse.

Om 09.30 starten de eerste auto’s bij Vliegbasis Soesterberg in Soesterberg en omstreeks 17.00 uur zal de
eerste auto ﬁnishen op Vliegveld Teuge te Teuge. De
route daartussen wordt momenteel verﬁjnd maar gaat
hoogstwaarschijnlijk richting de Betuwe. Onderweg
wordt gezorgd voor kofﬁe, lunch en thee. Ook dit jaar
heeft u weer de keuze deel te nemen aan de Tour- óf de
Sportklasse. De sportklasse is voor de ervaren rally
rijder die van uitdaging houdt, de route van de
tourklassse zorgt voor een ontspannen rit. 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,
kaartfragmenten 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
hebben ingeschreven.

PROGRAMMA
08.30 uur

DEELNAME EN TIJDEN
Het maximaal aantal equipes voor deze rally is
vastgesteld op 120 (40 voor de sportklasse en 80 voor
de tourklasse). Het inschrijfgeld is € 275,- per equipe,
inclusief ontvangst met kofﬁe, lunch, borrel en diner,
het routeboek en 2 rallyschilden voor de auto.

GOED DOEL

09.30 uur

De opbrengst van de rally wordt jaarlijks geschonken
aan een medisch goed doel voor kinderen. Dit jaar is
gekozen voor een onderzoek naar gentherapie tegen
blindheid als gevolg van de ziekte van Hurler. We ﬁnancieren
een wetenschappelijk pilot project van het Wilhelmina
Kinderziekenhuis in Utrecht. Meer informatie over het
goede doel vindt u op de achterkant van deze folder.

13.00 uur
17.00 uur
18.30 uur

Ontvangst bij Vliegbasis Soesterberg
in Soesterberg
Start eerste equipe (de Sportklasse start
als eerste)
Lunch – locatie nader te bepalen
Eerste auto ﬁnisht bij Vliegveld Teuge
in Teuge
Diner, prijsuitreiking en overhandigen
van de cheque aan het WKZ
De tijden van de kofﬁe en thee stop n.t.b.

