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Beste deelnemer,
Dank u wel voor uw deelname aan de Bredase Lions Rally van dit jaar.
We hopen dat u genoten heeft van deze dagen we zien u graag terug

voor de 16e editie van de BLR  op:

In de komende dagen wordt van elke equipe een foto (zonder 
zichtbaar kenteken) geplaatst op onze website www.lionsrally.nl

Wilt u een serie foto’s van uw eigen equipe?
Laat het dan weten via een mailtje aan frank.vanesch@ziggo.nl 

Heeft u opmerkingen, suggesties of  aanbevelingen over de rally?
We horen het graag!

Stuur  dan een mailtje naar lionsclubbredahost@gmail.com

Zondag 10 september 2023
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BEREIKBAARHEID ORGANISATIE
De organisatie is op de wedstrijddag bereikbaar. Co 
Lutz staat u telefonisch met raad en daad bij. Hij is 
bereikbaar via nummer 06-51516588.
De organisatie heeft gezorgd voor technische onder-
steuning in geval van pech. Deze wordt uitgevoerd 
door Marc Maas van Special Car Care. 
Hij is bereikbaar via 06-22471324

VTC 1 (start traject 1)
Linberg Caravan Centrum BV,
Rijksweg 231, 5124 NA Molenschot,
tel. 0161 411246

VTC 2 (finish traject 1)
Lunchpauze
Golfcentrum Dongen,
Zandeweg 2, 5107 NM Dongen,
tel 0162-320783.

VTC 3 (start traject 2);
Golfcentrum Dongen,
Zandeweg 2, 5107 NM Dongen,
tel 0162-320783.

VTC 4 (finish traject 2)
Theepauze
Golfcentrum Dongen,
Zandeweg 2, 5107 NM Dongen,
tel 0162-320783.

VTC 5 (start traject 3)
Golfcentrum Dongen,
Zandeweg 2, 5107 NM Dongen,
tel 0162-320783.

VTC 6 (finish traject 3)
Finish & Diner
Restaurant De Fazant,
St. Annadreef 2,
4851 RC Ulvenhout,
tel. 076-5613095

START-, RUST- EN FINISHLOCATIES



 SPONSOR TRAJECT 1 

BEKIJK ONS ASSORTIMENT
U kunt bij ons zowel nieuw als 
gebruikt intern transport materi-
eel huren per dag, per week, per 
maand of voor een aantal jaren.

Ook kunnen wij ter overbrug-
ging van een reparatie, een huur 
heftruck bij u wegzetten zodat 
uw bedrijfsactiviteiten zo min 
mogelijk hinder ondervinden.

VRAAG INFORMATIE AAN
Vraag geheel vrijblijvend infor-
matie aan via het informatie 
formulier op onze website
www.bresam-heftrucks.nl

Wij nemen dan contact met u op  
om op basis van uw persoonlijke 
situatie om tot een passende 
oplossing te komen.

TRANSPORT MOGELIJKHEDEN
Wij beschikken over een eigen com-
binatie wat vele voordelen met zich 
mee brengt. Geen tijdverlies door 
het bellen naar transporteurs.

Indien een heftruck opgehaald dient 
te worden voor een reparatie kun-
nen wij direct een overbruggings-
heftruck bij u afleveren.





Van Boxsel Engineering is dit jaar de sponsor van onze rallyschilden

Rijnja verzorgt de mooie kwaliteit drukwerk van de routeboeken





In deze bijzondere tijden is verstandig en door dacht 
investeren in de toekomst van groot belang. Hierbij 
moeten kennis van zaken én visie voorop staan. Vertrouw 
daarom uw vermogen toe aan de gedreven experts 
van CapitalatWork. Dankzij ons gedegen en consistent 
beleggingsproces streven wij te allen tijde naar het 
behoud én de groei van uw vermogen. Dat reeds meer dan 
30 jaar!

Neem contact op met ons via Maurits Berendschot op 
+31 613 20 78 89 of via m.berendschot@capitalatwork.
com of surf naar www.capitalatwork.com en ontdek wat 
wij voor u kunnen betekenen. 

Antwerp - Breda - Brussels - Courtray - Ghent - Louvain-la-Neuve - Luxembourg

Manage your future,  
put your Capital at Work

We care for you! 30 years of Trust!

vanaf€1595

Reserveer direct op
gewooneenazure.nl

Gewoon
een Azure. Maar wél
een Hapert.
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Goede doel van de BLR 2022
Het goede doel van de BLR 2022 is de stichting Leeergeld Breda. Steeds 
meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen 
aan activiteiten, die voor hun leeftijdgenootjes normaal zijn. Zij staan 
letterlijk vaak aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen 
aan binnen-en buiten schoolse activiteiten. Daarmee bieden ze hen een 
springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen 
en eigenwaarde krijgen.

Leergeld Breda werkt volgens de landelijke Leergeld Nederland formule. Nadat een aanvraag 
is binnengekomen bij Leergeld wordt er met ouder(s) of verzorger(s) een afspraak gemaakt 
voor een huisbezoek door een van onze intermediairs. Een intermediair is een speciaal voor 
Leergeld opgeleide vrijwilliger die met ouders de aanvraag en de financiële situatie bespreekt. 
Ook wordt bekeken of andere kinderen in het gezin iets nodig hebben waar Leergeld mee kan 
helpen. De intermediair kan ook nog goede adviezen geven om elders ondersteuning te vinden. 
Maatwerk leveren is voor Leergeld Breda een belangrijk uitgangspunt. De aanvraag wordt be-
sproken in een bestuurscommissie (beoordelingscommissie). Ouders worden daarna zo snel 
mogelijk op de hoogte gebracht van het besluit. De Stichting kan haar activiteiten uitvoeren door 
financiële ondersteuning van de gemeente Breda in de vorm van subsidie en middels giften en 
donaties die zij ontvangt van bedrijven, particuliere fondsen, goede doelen clubs of personen 
die het werk van Leergeld willen steunen. Meer info over het de stichting Leergeld Breda vindt 
u op www.leergeld.nl/breda.

MARC MAAS VAN SPECIAL CAR CARE VERZORGT OOK DIT JAAR
DE TECHNISCHE ONDERSTEUNING ONDERWEG

ZORGT DAT ALLE EQUIPES ONDERWEG VAN FRUIT ZIJN VOORZIEN 

ELK JAAR KOMEN ONZE
RALLYSCHILDEN EN DEURFONTS VAN 

KOOS VISSCHERS
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Dit jaar worden we voor zowel de lunch als de theepauze gastvrij ontvangen bij Golfcentrum Don-
gen. De uitdagende 9-holes baan is zeer geschikt voor zowel de beginnende als ook de gevorderde 
golfer. De landelijk aangelegde 9 holes golfbaan gaat op in de omliggende Brabantse natuur. De 
groenrijke fairways en greens worden goed onderhouden. Voor en na het golfen/oefenen kunt u ge-
bruik maken van onze horeca met prachtig uitzicht op de golfbaan. Maak van uw golfdag een gezellig 
uitje bij Golfcentrum Dongen. Zeven dagen per week, 362 dagen per jaar, staan wij voor je klaar! W
Conclusie is dat wij een zeer complete golfbaan zijn waarbij plezier en Brabantse gezellig-
heid voorop staan. We zijn in 2018 en 2019 niet voor niets verkozen tot 2e beste golfbaan 
van Nederland op gebied van prijs / kwaliteitverhouding. Kom langs en ervaar het zelf.

Voor de 14e keer op rij sluiten we de BLR af in het Ulvenhoutse 
bos bij De Fazant.

Wat zou de BLR zijn zonder een gezellige afsluiting van de dag zijn bij de Fazant? Na aankomst 
wordt u ontvangen met een borrel. Na het bekendmaken van de uitslag sluiten we de dag af met 
een heerlijk diner.

Net als in 2019 zijn we wederom voor onze startlocatie te gast bij kampeer en caravancentrum 
Linberg. Sinds 1968 is Linberg actief in de kampeerbranche en heeft alles voor de actieve tent- 
en toercaravan kampeerder in huis. Ze zijn exclusief dealer van de Duitse topmerken Hobby en 
Knaus caravans. In Hulten zit aan dezelfde weg een tweede vestiging met werkplaats en stal-
ling. Linberg is uitgegroeid tot een grote, ruim gesorteerde kampeerwinkel. Seizoen afhankelijk 
vindt u bij Linberg een ruim gesorteerde badmode- of wintersport afdeling. Zowel fanatieke als 
beginnende wintersporters slagen bij Linberg, een erkend wintersport specialist. Voor advies 
bent u bij Linberg dus aan het juiste adres, ook bij aankoop van uw wandelschoenen en kam-
peerartikelen. 





VEEL PLEZIER TIJDENS  DE
BREDASE LIONS RALLY!

Vele ondernemers en particulieren hebben de vaak 

voor hun onbekende juridische terreinen al samen 

met de specialisten van Koch Advocaten verkend.. 

Wij navigeren u dan ook graag door haarspeld-

bochten, over off road paadjes èn we procederen 

waar mogelijk zonder omwegen. Bent u op zoek 

naar een resultaatgerichte partner die instapt  om 

het volgende juridische traject te gaan winnen? 

Rijd dan eens bij ons langs en maak een pitstop 

bij Liesbosstraat 45 in Breda of Molenstraat 10 te 

Roosendaal!

BEKEND TERREIN...

               www.kochadvocaten.nl

Vestiging Breda
Liesbosstraat 45
4813 BC Breda

Vestiging Roosendaal
Molenstraat 10
4701 JS Roosendaal

Postadres Breda | Roosendaal
Postbus 2005
4800 CA Breda 

T +31 (0)76 522 6470                         
F +31 (0)76 522 6413
info@kochadvocaten.nl
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