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Schrijf je nu in! 
Inschrijving 
De Blue Ribbon Rally kent verschillende vormen van inschrijving: 
Als beginnende deelnemer kunt u zich inschrijven voor de Tourklasse.  
Meer ervaren deelnemers kunnen zich inschrijven voor de Sportklasse. 

Inschrijfgeld
1. Persoonlijk: Het inschrijfgeld per equipe bedraagt € 375,-
2. Zakelijk: Twee mogelijkheden
 a.  € 500,- inclusief een advertentie op A5-formaat  

(148x210 mm) in alle route- en uitlegboeken.
 b.   € 750,- inclusief een advertentie op A4-formaat  

(296x210 mm) in alle route- en uitlegboeken. 

Wat houdt deze rallydag in?
• een ontvangst met koffie/thee en koekspecialiteit
•  een rallytas met rallyschilden voor op de auto, stickers  

en promotiematerialen
•  routeboeken
• een duidelijke uitleg in een uitlegboek
•  een goed verzorgde, complete lunch 
•  een borrel met bubbels en happen na afloop van de tweede etappe
•  een live cooking buffet, met plezier bereid door de keukenbrigade  

van De Scherpenbergh
•  alle dranken vanaf de finish: fris, bier, wijn, koffie, thee, water
•  leuke prijzen voor veel deelnemers in beide klassen
•  een enthousiast gepresenteerde veiling van -desgewenst door u zelf 

ingebrachte en meegebrachte- veilingstukken en dienstverlening in natura;  
hierover wordt u in de loop van de tijd door ons separaat geïnformeerd.

  Blue Ribbon Rally Editie 2017

Blue Ribbon  
Rally 2017
Zaterdag 2 september 2017
Start- en finishlocatie  
Golf- & Businessclub De Scherpenbergh   
Albaweg 43, 7364 CB Lieren

www.blueribbonrally.nlGa naar www.blueribbonrally.nl Ook voor alle  
informatie, spelregels, reglementen e.d. verwijzen  
wij graag naar de website of neemt u contact op met  
r.jans@hanzenstedenrally.nl of info@blueribbon.nl
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Daarom komt Stichting Blue Ribbon met deze rally in actie. Iedere man 
boven de 40 loopt een reëel risico op prostaatkanker. Vroege detectie  
vergroot de kans op genezing aanzienlijk. Onze oproep: met gierende 
banden naar de huisarts! 

Met uw deelname aan deze rally ondersteunt u de doelstellingen van  
Stichting Blue Ribbon. 

Stichting Blue Ribbon is een ANBI instelling  
en geregistreerd onder RSIN nummer 817214239

Deze autorally staat hoog in het vaandel. Mooie auto’s en de prachtige  
omgeving van Apeldoorn mogen daar niet aan ontbreken.  
 
Tijdens deze mooie tocht komt u langs een van de mooiste gebieden  
van ons land: De Achterhoek, met in de omgeving pittoreske dorpjes  
als Voorst en Klarenbeek. Voor de lunch houden we een pitstop  
in Doesburg, waarna u verder rijdt in noordoostelijke richting.  
Daar ziet u schitterende buitengebieden nabij Almen, Harfsen  
en Joppe. U wordt omringd door bos, heide en landbouwgebieden  
die deze route uniek maken in pracht en kleur. Juist díe variatie  
maakt deze rallydag tot een unieke beleving.

2e editie Blue Ribbon Rally
Dit jaar zijn we te gast bij Golf - & Businessclub De Scherpenbergh.  
Een mooie stek aan de rand van Apeldoorn, waar gastvrijheid en  
ongedwongen gezelligheid de boventoon voeren. Culinair gezien  
komt u niks tekort! 

Blue Ribbon  
geeft prostaatkanker  
geen voorsprong! 

Wilt u meer weten over Blue Ribbon?
Ga naar www.blueribbon.nl Doneren mag  
natuurlijk ook: NL66 INGB 0001977632  
t.n.v. Stichting Blue Ribbon.
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Als het leven een race is, weten wij dat mannen competitief  
kunnen zijn. Desondanks staan zij, wanneer het om hun eigen 
gezondheid gaat, niet voorop om zich te laten onderzoeken. 
Daarmee geven zij prostaatkanker een flinke voorsprong.

Haal uw meest bijzondere auto, klassieker, cabrio of sportscar  
van de dam. Het bouwjaar is niet relevant. Wel dient de auto 
APK-goedgekeurd te zijn én minimaal verzekerd volgens  
de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen. 
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