
Rotary Gorssel organiseert voor de vierde keer de Spieren voor Spieren 
Rally. Op zaterdag 2 juni 2018 bent u van harte welkom in het gezellige 
Gorssel, waar de rally om 10 uur start! De opbrengst gaat ook nu weer 

naar de Stichting Spieren voor Spieren.

Een topdag voor rallyliefhebbers,
doe mee voor het goede doel!

Spieren voor 
Spieren Rally 2018

Zaterdag 2 juni, Gorssel

www.spierenvoorspierenrally.nl



De route van de editie van 2018 wordt uitgezet door de ervaren specialisten  
van RallyControl, onder leiding van Jaap Jongman. De rally start zoals elk jaar in  
Gorssel, waarna de tocht voert langs de mooiste plekjes van de Veluwe! 

Dit jaar wordt de rally net weer wat pittiger, leuker en verrassender. Alle reden dus 
om deze rally voor Spieren voor Spieren nu eens zelf te rijden. En was u eerder van 
de partij, dan weet u dat het goed en gezellig was. Doet u weer mee?

De rally
De Spieren voor Spieren Rally is een uitdagende rally voor ervaren en minder  
ervaren rallyrijders, en - uniek! - een aparte klasse binnen de Toerklasse voor jonge 
deelnemers tot 22 jaar. Zij strijden om de Spieren voor Spieren Rally Jeugdcup.

Een rally voor een goed doel!
Spieren voor Spieren richt zich op kinderen met een spierziekte. De stichting financiert 
onderzoeksprojecten die helpen om spierziekten bij kinderen beter te behandelen. 
Spieren voor Spieren is een landelijke organisatie met een sterke en betrouwbare 
uitstraling en een professionele aanpak.

Bekende Nederlander(s)
Om de betrokkenheid van Spieren voor Spieren bij de rally te benadrukken, vaardigt 
Spieren voor Spieren één van zijn ambassadeurs af naar Gorssel. Deze BN’er zal  
zelf meestrijden om de prijzen én aan het einde van de dag de prijzen uitreiken. In 
2017 was voormalig schaatskampioen Jochem Uytdehaage te gast, voor dit jaar is 
het nog een verrassing wie we in Gorssel als deelnemer mogen verwelkomen.

De rally van 2018: nog pittiger, 
leuker en verrassender



De rally is uitgezet door Jaap Jongman van RallyControl, die veel ervaring heeft met 
het uitzetten en rijden van nationale en internationale historische rally’s. Hierdoor 
is een goede competitieve rally gegarandeerd voor zowel beginnende als ervaren 
equipes in hun eigen klassen.
Wie voor het eerst meedoet, leert voorafgaand aan de start de belangrijkste 
principes in een korte workshop ‘Rally Rijden’. De rallyorganisatie wil op deze wijze 
beginnende rallyrijders aantrekken en op weg te helpen, met praktische tips van 
ervaren rallyrijders! Na afloop wordt de rally geëvalueerd met een uitleg van de 
juiste route. Deelnemers ontvangen na afloop de uitleg van de route mee naar huis 
om zich voor te kunnen bereiden op deelname aan de rally van volgend jaar.

Doet u mee?
De Spieren voor Spieren Rally van Rotary Gorssel is er voor elk 
niveau deelnemer. Beginners doen mee voor het plezier en voor 
de spanning van een echte rally. Ervaren rijders zullen de Spieren 
voor Spieren Rally weten te waarderen vanwege het serieuze, 
competitieve aspect.

De kosten
Basis: voor particulieren € 299 incl. btw per equipe van  
twee personen, inclusief rallyboek, uitleg, lunch en diner.
Basis Zakelijk: voor bedrijven € 299 excl. btw per equipe  
van twee personen, inclusief rallyboek, uitleg, lunch en diner.  
U ontvangt een factuur met BTW.

Uw auto
U bent welkom met uw bijzondere auto, klassieker,  
cabrio of moderne sportwagen, ongeacht het bouwjaar.

Klassen
Toerklasse - voor beginners, dan wel  
 deelnemers met beperkte ervaring.
Juniorklasse - voor rijders die nog geen  
 22 jaar oud zijn
Sportklasse - voor meer ervaren deelnemers  
 die graag competitief meedoen.
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Schrijf u nu in op de website van  
de Spieren voor Spieren Rally!
www.spierenvoorspierenrally.nl

Heeft u een vraag?
info@spierenvoorspierenrally.nl

Sponsor de Spieren voor Spieren Rally
Ook als u zelf niet deelneemt aan de rally, kunt u het goede doel steunen en 
tegelijk uw bedrijf in de schijnwerpers zetten bij dit evenement. Wilt u de Spieren 
voor Spieren Rally sponsoren? Dat kan vanaf een bedrag van €50, tot €5.000. 
Neem dan contact op met Rotary Gorssel door een e-mail te sturen naar  
info@spierenvoorspieren.nl


