
AANMELDEN? DOE HET VANDAAG NOG!
U kunt zich aanmelden voor deze rally via www.rccr.nl. 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en nota. 
Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van uw 
betaling ad € 300,- op rekeningnummer: 
NL86ABNA053.79.60.333 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 
extra over te maken. Deze optie kunt u aanvinken 
tijdens de registratie.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretari-
aat: Marischka Konings
classicrally@mkproducties.nl
035-5426745
Wedstrijdsecretariaat RCCR
p/a MK Producties
Javalaan 9a
3742 CN Baarn

27 mei 2023
Coast to coast

VOOR WELK GOED DOEL RIJDT U DIT JAAR?
In Nederland komen jaarlijks 500-1000 meisjes, die 
door een verstoorde hormoonhuishouding niet in de 
puberteit komen, bij een kinder-endocrinoloog 
terecht. De oorzaken zijn divers, zoals bijvoorbeeld 
de ziekte van Turner, stofwisselingsziekten als galac-
tosemie, of kinderen met beschadigde genitaliën na 
een kankerbehandeling. 
Deze meisjes moeten worden behandeld met vrou-
welijke geslachtshormonen (oestrogenen). Het 
probleem is echter dat deze hormonen alleen op de 
markt zijn in doseringen voor volwassenen. De 
producenten van de medicijnen zijn, vanwege de 
kleine doelgroep, niet geïnteresseerd te investeren in 
onderzoek naar aanpassing van de dosering.

WAT KUNNEN WE DOEN?
Er is onderzoek nodig om te komen tot de juiste 
dosering, passend bij de lee¦ijd en de lichamelijke 
ontwikkelingen van de patiënten. Op dit moment 
worden hormoonpleisters, op gevoel en op de gok, 
verknipt om te proberen tot de juiste dosering te 
komen. Dr. §eo Sas, kinderendocrinoloog in het 
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DEELNAME EN TIJDEN 
Het maximaal aantal equipes voor deze 

rally is vastgesteld op 120 (40 voor 
de sport- en 80 voor de tourklasse).

Het inschrijfgeld is € 300,- per 
equipe, inclusief ontvangst met 
koªe, lunch, borrel en diner, 
het routeboek en 2 rallyschil-
den voor de auto. Uiteraard 
verzorgen we ook de koªe en 
thee onderweg.

Sinds Editie 18 op zaterdag 28 mei 2022, hee¦ de rally 
commissie van Rotary Club Bussum niet stilgezeten. 
Traditiegetrouw proberen we voor de kerstdagen de 
flyer bij u op de mat te krijgen. Daarvoor moet de 
route in grote lijnen bekend zijn. Onze eerste prioriteit 
is echter het kiezen van het goede doel, en ook dat is 
weer gelukt. Met als thema ‘Coast to coast’  zijn de 
besprekingen gestart met locaties aan de Zuiderzee en 
de Noordzee. De route daartussen wordt momenteel 
verder verfijnd maar het is duidelijk dat deze in 
Noord-Holland zal liggen. U kunt het aan de professio-
nals van RallyEvents overlaten dat het weer een specta-
culaire tocht wordt. Ook dit jaar hee¦ u weer de keuze 
deel te nemen aan de Tour- óf de Sportklasse.

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  
www.rccr.nl kunt u zien welke auto’s zich al hebben 
ingeschreven.

GOED DOEL
De opbrengst van de rally wordt geschonken aan een 
goed doel. Dit jaar is gekozen voor een onderzoek 
naar de juiste dosering van oestrogenen aan meisjes 
met een hormoonstoornis, om hen op een verant-
woorde manier in de puberteit te brengen. We finan-
cieren een wetenschappelijk pilot project van het 
Sophia Kinderziekenhuis (Erasmus MC) in Rotter-
dam. Meer informatie over het goede doel vindt u op 
de achterkant van deze folder “Voor welk goed doel 
rijdt u dit jaar?”

GOED DOEL

PROGRAMMA
08.30 uur Ontvangst – 
locatie n.t.b. Zuiderzee,

09.30 uur Start eerste equipe 
(de Sportklasse start als eerste)

13.00 uur Lunch – locatie nader te bepalen
17.00 uur Eerste auto finisht bij Parnassia aan 

Zee in Bloemendaal
18.30 uur Diner, prijsuitreiking en

 overhandigen van de cheque aan het 
Sophia Kinderziekenhuis
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