
      

NIEUWSBRIEF Garage Classic Service NR: 15-10 

Betreft: Technische ondersteuning tourrally. 

Nadat GCS een aantal jaren geleden voor het eerst de Kraalberg tourrally reed 

hebben wij met de rally-organisatie afgesproken om het jaar daarop voor de 

technische ondersteuning te zorgen. Een dergelijke tourrally staat in het 

teken van het goede doel en een ieder die een klassieke auto heeft of een 

bijzondere (sport-) wagen is van harte welkom om deel te nemen aan deze 

ontspannen rit.  

Voor de deelnemers en de organisatie is het een nuttige aanvulling om auto’s 

die tijdens de rit met pech komen te staan zo spoedig mogelijk weer op weg te 

helpen. GCS kon meteen bij de start ook letterlijk een starthulp geven voor 

een auto die op eigen kracht niet meer kon starten.   

Tijdens de tourrally zijn we nog eens vier maal keer opgeroepen om stil 

gevallen auto’s op weg te helpen. Het ging om een elektrische benzinepomp 

weer tot leven te wekken, wederom een starthulp voor een stil gevallen auto, 

een benzinetoevoer probleem naar de motor te verhelpen en het aanslepen 

van een auto, omdat een starthulp niet meer mogelijk was. Al deze auto’s 

hebben de tourrally verder kunnen uitrijden. 

Na de tourrally was de auto van een deelnemer op weg naar huis weer stil 

gevallen, nadat de Wegenwacht de auto kort daarvoor had onderzocht. Niets 

gevonden, maar hij deed het spontaan weer. Dat zijn lastige storingen om op 

te lossen als die zich maar af en toe voordoen. Uiteindelijk samen met de 

Wegenwacht (die toevallig de auto weer stil zag staan) ontdekt dat de nieuwe 

elektronische ontsteking en startbeveiliging soms kuren vertonen en de 

benzinetoevoer naar de nieuwe benzinepomp soms haperde. Twee af en toe 

problemen die één storing veroorzaken konden niet “eventjes” snel verholpen 

worden. De wegenwachter heeft de auto netjes naar het huisadres afgesleept. 

Aan iedere eigenaar van een klassieke auto vragen wij dan ook steevast om 

specifieke (zwakke) onderdelen altijd bij je te hebben, zodat jezelf of een 

specialist die kan monteren, de auto weer rijdbaar maakt en zijn weg kan 

vervolgen.  

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


