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Betreft: Rally’s (n-)iets voor mij? 

Er is een groep autoliefhebbers die hun sportieve auto, klassieker of cabriolet op een mooie dag in de 
omgeving even uitlaten om met volle teugen te genieten van de auto en omgeving. Het plezier wordt 
wat minder als de gereden routes te bekend worden en het vinden van alternatieve routes steeds lasti-
ger wordt. Het gevolg is dat met name de klassieke auto, die nog meer als “erbij” van het dagelijks ver-
voer is aangeschaft, zelden of niet meer gebruikt wordt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van de ei-
genaar en zijn klassieke auto. 

Daarnaast is er een groep die een spannende oplossing heeft gevonden voor dit luxe probleem door 
rally’s te rijden. Rally’s zijn er in allerlei variaties, moeilijkheidsgraden en doelstellingen.  

De bekende Tulpenrally is bijv. een meerdaagse rally die start in het buitenland en steevast finished in 
Noordwijk. De rally kent tour- , sport- en expertklasse en is alleen geschikt voor de getrainde rijder en 
navigator.  
Er gelden strenge eisen voor de klassieke auto. 

Gelukkig worden er ook heel veel dagrally’s georganiseerd van eenvoudige rijopdrachten tot en met in-
gewikkelde kaartsystemen en alles wat er tussen zit. Het gebruik van de klassieke auto en het plezier 
die de chauffeur en de navigator er aan beleven zijn herinneringen die vaak lang nawerken. 

Er worden rally’s georganiseerd die ook nog eens een goed doel steunen. 
De organisatie van de Haringrit heeft op zaterdag 21 juni 2008 zo’n rally uitgezet, die ook voor de be-
ginnende rallyrijder leuk en spannend is.  
Voor informatie en inschrijvingen zie www.haringrit.nl. 

Garage Classic Service is één van de sponsors van de Haringrit.  
Indien u heeft ingeschreven voor de rally en uw klassieker nog niet uit de winterslaap is gewekt doet u 

er verstandig aan om de auto te laten checken op veiligheid en betrouwbaarheid. Wij zijn als Garage 

Classic Service u graag van dienst. Maak tijdig een afspraak (kan ook op zaterdagen) en wij zorgen voor 

een  goede start! 

André en Inge Schoonderwoerd 

Deze Nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen er geen rechten aan 

worden ontleend. 


