
NIEUWSBRIEF Garage Classic Service NR: 06-12 

Betreft: Technische ondersteuning bij klassiekerrally’s 

GCS wordt regelmatig gevraagd om de technische ondersteuning bij rally’s met klassieke 

auto’s te verzorgen. Een interessante aangelegenheid voor de organisators van de rally’s 

die hun deelnemers een zo onbezorgd mogelijke rit en dag willen aanbieden: De pechvo-

gels kunnen met hun klassieke auto’s vóór, tijdens of na de rit rekenen op technische on-

dersteuning en voor GCS is het van belang om op deze wijze extra naamsbekendheid op te 

doen. Met regelmaat worden deelnemers klant bij GCS en dat stellen wij natuurlijk bijzon-

der op prijs.  

Voor de rallyorganisatie en deelnemers zijn er geen kosten verbonden aan de technische 

ondersteuning. De pechvogels dienen logischerwijs wel de kosten van de gebruikte onder-

delen of geleverde brandstof te betalen als zij onderweg met een lege tank staan. 

Op zondag 24 juni a.s. is GCS voor het derde achtereenvolgend jaar sponsor van de Ha-

ringrit Vlaardingen die door Ronde Tafel 56 Vlaardingen wordt georganiseerd. 

De startlocatie is wederom bij GCS en de deelnemers worden tussen 09.00 en 09.15 uur 

verwacht. Er is koffie en een Vlaardingse traktatie die door de Ronde Tafel 56 Vlaardingen 

worden verzorgd. 

De rally kent een toer- en een sportklasse. De toerklasse is voor beginners en minder erva-

ren rallyrijders met het bekende bol/pijlsysteem en de sportklasse zal met een kaartlees-

systeem veel meer de ervaren navigators en rallyrijders aanspreken. 

De meeste deelnemers zullen niet beschikken over geavanceerde rallyapparatuur en dat is 

ook niet strikt noodzakelijk. Wat wel wordt geadviseerd is een werkende dagteller in de 

standaardsnelheidsmeter van uw auto, zodat u de rallyopdrachten naar behoren kunt uit-

voeren. 

De kosten van deelname zijn € 99,- per equipe incl. alle bescheiden en een BBQ s’ avonds 

op een nog geheime locatie in Vlaardingen. U kunt zich uitsluitend via de website van de 

haringrit Vlaardingen inschrijven tot 17 juni, www.haringrit.nl. 

Traditioneel voor de haringritorganisatie is de ondersteuning van een goed doel. Bij de or-

ganisatie RT 56 Vlaardingen kunt u desgewenst meer informatie inwinnen. 

Wij zien u graag verschijnen met een mooie klassieke auto of elk ander vierwielig voertuig 

op zondag 24 juni! 

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

leend. 


