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Na een uitstapje in België in 2016 en Duitsland in 
2017 blijven we dit jaar gewoon in eigen land. Onze 
rallypartner Avalon heeft wederom een geweldige route 
voor ons in petto in ons eigen kikkerlandje.. 
We starten bij Studio A12 in Bunnik. Deze prachtige 
locatie van de Brothers Horeca Groep leent zich bij 
uitstek om als start locatie te dienen. De parkeerplaats 
wordt omgetoverd in een circuit (1e proef) en in de 
Studio wacht ons weer zoals vanouds een heerlijk 
ontbijt buffet.  Na de 1e tussenstop bij FC Utrecht (u 
ontvangt een goodybag) gaan we richting het zuiden, op 
weg naar uiteindelijk Tilburg.
Als we richting Tilburg gaan mag natuurlijk een bezoek 
aan het Safaripark de Beekse Bergen niet ontbreken. 
Of het verstandig is om dit jaar met een cabrio aan de 
start te verschijnen lijkt ons daarom niet echt handig 
(cabaret). Ons thema dit jaar is SAFARI, we hopen dat 
er weer genoeg koppels zijn die zich aanpassen met 
betrekking tot ons thema.
Na een leuke tussenstop (koffie en gebak) op Landgoed 
de Heerlijkheid in Beesd en de lunch bij een prachtige 
locatie, namelijk Huize Rustoord in Esbeek gaan 
we richting Safaripark. Huize Rustoord bevindt zich 
midden in het bos en staat vol met bekende en mooie 
kunstwerken en onze eind locatie laten we nog geheim. 
In dit gloednieuwe hotel ontbreekt het U in ieder geval 
aan niets. We gaan gebruik maken van een geweldige 
ontvangstruimte, een mooie ingerichte dinerzaal en 
een gezellige “safari” feestzaal. We overnachten in 
prachtige gloednieuwe kamers. Daarnaast kunt u  
heerlijk ontspannen in de aanwezige wellness ruimte. 
Het hotel heeft tevens de beschikking over een casino.
Het beloofd weer een prachtige route te worden onder 
de professionele begeleiding van onze rally partner 
Avalon.  

Ik wens iedereen enorm veel rijplezier toe en ik hoop 
dat we onderweg en bij de tussenstops met onze 
gecreëerde beleving een onvergetelijke rally kunnen 
bewerkstelligen. 
Ik zie u ergens onderweg nog wel en sowieso op onze 
eindlocatie waar u met open armen wordt ontvangen 
met uiteraard een hapje en een drankje. Na het 
opfrissen in de hotelkamer gaan we met zijn allen een 
geweldig slotfeest beleven met alles er op en eraan. Na 
het eten gaan tijdens de feestavond alle remmen los 
waar onderdelen zoals de prijsuitreikingen, de veiling 
en optredens niet zullen ontbreken.

Ik heet iedereen van harte welkom. Dit jaar organiseren wij alweer voor een zevende keer een 
Business Rally. Vier jaar onder de vlag van Rondom Voetbal, twee jaar onder de vlag van mijn eigen 
businessclub, namelijk de Business Club Midden Nederland en deze editie, net als 2011, weer onder 
de vlag van FC Utrecht. 

Het is weer zover

hfslg.nl

VANAF NU 7 DAGEN 
PER WEEK GEOPEND
Gezellige bistro (Bib gourmand), 

bar, restaurant (1 Michelinster) & 

vergaderruimtes gelegen in de mooie 

bosrijke omgeving van Bosch en Duin.

HFSLG | Vossenlaan 28 | 3735 KN | Bosch en Duin | www.hfslg.nl

Dit rally event brengt de vele deelnemers 
met hun prachtige bolides langs de mooiste 
plaatsen in de Benelux. De Business Rally 
is één van de leukste netwerkevenementen 
georganiseerd vanuit de regio Utrecht. 
Netwerken binnen het bedrijfsleven in 
samenwerking met onder andere de sport. 
Deze bovenstaande slogan zal altijd een peiler 
zijn van ons idee om effectief met elkaar te 
netwerken. Met de “Vrienden van Rondom 
Voetbal” hebben we niets anders gedaan en 
gaan we nu voortzetten met de Business van 
FC Utrecht. Op deze manier hopen we meer 
inspiratie te vinden om nog verder te groeien. 
We willen namelijk beginnende en gevestigde 
ondernemers uit de regio Midden Nederland 
nog meer met elkaar in contact brengen, via de 
rally en samen met FC Utrecht. Ons beoogde 
doel is het opdoen van nuttige contacten, het 
netwerk van de ondernemers vergroten en 
uiteindelijk een bijdrage leveren aan succesvol 
ondernemerschap. Dit alles met een informeel 
karakter om een gunfactor te creëren onder 
elkaar. Naast interessant en nuttig, hopen we 
vooral dat het leuk, gezellig, onderhoudend en 
effectief kan zijn.

Rob Zomer/Rally Comité
Ambassadeur FC Utrecht.
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GooDyBaG oVeRsteek

saFaRIsUIte

eINDloCatIe

koFFIe 
& GeBak

Beekse 
BeRGeN

staRt

lUNCh wIlDBUFFet

• De Business Rally is geschikt voor 
beginners en voor gevorderden 

• Rijden in de mooiste gebieden van 
Nederland & België.   

• Genieten van heerlijk eten en 
drinken

• Spetterend feest met spectaculair 
entertainment

• Overnachten op een schitterende 
locatie
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Graag ontvangen wij u een keer in één van onze bedrijven! 

Kijk voor de deelnemende restaurants op etenbij.nl

wenst u een gezellige rally toe.wenst u een gezellige rally toe.

STAN&CO
Antonlaan 185 | Zeist
Ganzenmarkt 16a | Utrecht

Popocatepetl the Mexican
Nobelstraat 163 | Utrecht

roADBooK 
2018

stArt rAlly 
vrijDAg 31 Augustus 2018
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Beste Deelnemers AAn De 
‘FC utreCHt Business rAlly 2018’
Vandaag wordt de FC Utrecht Business Rally 2018 verreden, een navigatietocht die door 
equipes van 2 personen wordt gereden. het doel van de tocht is op een zo ontspannen 
mogelijke manier genieten van de omgeving en tegelijkertijd strijden om de eerste 
prijs, weggelegd voor het team dat het meest efficiënt en effectief de route aflegt.

tijdens deze tocht gelden een aantal spelregels:
1. Het betreft geen tijdrit of snelheidsrit; de 

duur van de tocht is niet van belang voor de 
einduitslag. Het gaat om goed navigeren, 
communiceren, samenwerken en rijplezier.

2. U dient steeds de aanwijzingen van de 
rallybegeleiders op te volgen. 

3. U bevindt zich gedurende de gehele rit op 
de openbare weg, houdt u zich altijd aan de 
verkeersregels en houdt rekening met uw 
medeweggebruikers.

4. Overtredingen en boetes zijn uiteraard voor 
eigen rekening.

5. Het is niet toegestaan om tijdens het 
rallyprogramma alcohol te nuttigen.

Verder vragen wij uw aandacht voor het 
volgende:
Tijdens de rit bestaat het team uit een chauffeur 
en een navigator. Wij verzoeken u deze 
taakverdeling volledig in stand te houden. Dus:

- De chauffeur draagt zorg voor veilige deelname 

aan het verkeer, hij/zij volgt de richting die 
hem of haar tijdig wordt opgegeven, de 
verkeersregels in acht nemend.

- De navigator is verantwoordelijk voor een 
duidelijke instructie ten aanzien van de te 
rijden route en vermijdt onnodige gevaarlijke 
manoeuvres zoals abrupte koerswijzigingen en 
noodstops. Zoek altijd een veilige plek om te 
keren als een afslag wordt gemist of rijd een 
blokje om, om zo weer terug op de route te 
geraken.

telefoonnummer voor noodgevallen:
In geval van pech of een ongeval denkt u in de 
eerste plaats aan uw eigen veiligheid en aan die 
van de overige weggebruikers. Parkeer de auto op 
een veilige plaats en bel dan de verantwoordelijke 
organisator van Avalon Evenementen: Ruud 
Steggerda +31(6) 55718154.
Bel indien nodig eerst alarmnummer: 112 
 
ook namens uw tour organisatie avalon wensen 
wij u een veilige en goede reis!!!

reglement 2018 

• De rally betreft geen snelheids- of tijdrit. De 
duur van de rally is van geen belang voor de 
einduitslag. 

• Elke deelnemer die tijdens de rally een 
auto bestuurt dient in bezit te zijn van een 
geldig rijbewijs. Alle bestuurders dienen te 
beschikken over de lichamelijke en geestelijke 
gesteldheid die voor het besturen van het 
voertuig vereist is. 

• Het is niet toegestaan om tijdens het 
rallyprogramma alcohol te nuttigen.

• Een equipe bestaat altijd uit 2 deelnemers, 
solo rijden is niet toegestaan. Beide 
deelnemers tekenen voorafgaand aan de rally 
de vrijwaringsverklaring en leveren deze in bij 
de rallyorganisatie.

• Alle deelnemende voertuigen moeten voldoen 
aan de wettelijke verzekeringseisen.

• U dient zich te allen tijde aan de 
verkeersregels en de snelheidslimieten 
te houden. Eventuele bekeuringen of 
schikkingsvoorstellen als gevolg van 
overtredingen of strafbare feiten zijn 
voor eigen rekening. Dit geldt ook voor 
alle bijkomende kosten als gevolg van 
overtredingen of strafbare feiten. De 
organisatie kan hier op geen enkele wijze voor 
aansprakelijk worden gesteld.

• Er wordt niet in verschillende categorieën of 
verschillende klassementen gereden. Er is één 
klassement waar alle auto’s aan deelnemen 
(ongeacht de leeftijd van de auto).

• In geval van pech is de deelnemer zelf 
verantwoordelijk voor een eventuele monteur 
of sleepdienst.

• Deelnemers rijden de rally geheel voor eigen 

risico. Door deelname aan dit evenement 
vrijwaart u de organisatie van elke 
aansprakelijkheid die met betrekking tot dit 
evenement zou kunnen ontstaan.

let op:
• U dient de aanwijzingen van de 

rallymedewerkers steeds op te volgen. Let 
op: vraagt een rallymedewerker om uw 
scorekaart, geef deze dan direct af.

• Tijdens de rally dient u enkel gebruik te maken 
van openbare wegen. Onverharde wegen en 
privéwegen dient u te mijden. 

• Voor alle manieren van navigeren geldt dat 
u enkel de wegen dient te gebruiken die op 
de kaart (in het roadbook) staan aangegeven. 
Wegen die niet op de kaart staan aangegeven 
maar in werkelijkheid wel bestaan worden niet 
meegerekend en dient u te mijden. 

• Indien u een doorgaande route dient te rijden, 
of als een wegdeel maar in één richting mag 
worden bereden, dan is keren niet toegestaan 
en dan mijdt u steeds doodlopende wegen of 
kennelijk doodlopende wegen. 

• Gedurende de rally worden strafpunten 
gegeven aan equipes die afwijken van de te 
rijden route. Dit wordt gecontroleerd aan 
de hand van controles, zoals bermbordjes 
met letters, foto-opdrachten, vragen en (on)
bemande controleposten. 

• Controlebordjes of gefotografeerde objecten 
bevinden zich altijd rechts van de route. 
Krassen en verbeteren op de scorekaart 
leveren strafpunten op, alsmede het niet direct 
afgeven van de scorekaart indien hier door een 
rallymedewerker om wordt gevraagd.  

• Hoewel de duur van de rit niet van belang is 
voor de einduitslag wordt er bij het verwijderen 
van de controles op de route uitgegaan van 
een gemiddelde gereden snelheid per traject, 
waarbij steeds de maximum snelheden op de 
route en de actuele verkeersdrukte in acht 
worden genomen. 

• De winnaar van het klassement is de equipe 
met het minst aantal strafpunten.

• Let op de uitslagen van de proeven tellen mee 
voor het klassement

9

Belangrijke Adressen 
 
Onderstaande adressen zijn handig om voor handen te hebben, voor het geval je onderweg oponthoud 
oploopt of van de route raakt. De tijden zijn de geplande aankomsttijden van de eerste en laatste equipe.  
 
 

Checkpoint  Locatiegegevens  Aankomsttijd  

Startlocatie    Studio A12 
Schoudermantel 52 
3981 AH Bunnik 

 

CP5 - Koffiestop  Landgoed Mariënwaerdt 
Restaurant de Stapelbakker 
Oude Waag 21 
4153 RC Beesd 

11.15 – 12.00 uur 

CP8 - Lunch  Huize Rustoord 
Lage Mierdseweg 17 
5085 NC Esbeek 

13.20 – 14.05 uur 

Finish  Hotel Van der Valk 
Dr. Bloemenlaan 8  
5022KW Tilburg 

16.00 – 17.00 uur 

Noodnummer  Ruud Steggerda 
06-55718154 
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Legenda Kaartfragmenten 
  Legenda Kaartfragmenten 
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car supplier van FC Utrecht

Amersfoort    Amsterdamseweg 151 Tel. (033) 422 44 44
Bilthoven C. de Haasweg 88 Tel. (030) 264 34 34
Nieuwegein Parkerbaan 12 Tel. (030) 604 78 20
Utrechta Meijewetering 1 Tel. (030) 241 15 15

DE OPELDEALER IN PROVINCIE UTRECHT

Investeren en genieten van 
een tweede huis

SECOND 
HOME
BEURS

28-30 
SEPTEMBER

JAARBEURS
UTRECHT

De start van uw zoektocht naar een tweede huis!
U droomt van een tweede huis ergens in binnen- of buitenland. 
De Second Home Beurs biedt u het meest complete aanbod 
onder één dak. Een tweede huis als interessante investering of 
voor een prachtige vakantie. Welke vorm u ook zoekt, u bent 
welkom van 28 t/m 30 september 2018 in Jaarbeurs Utrecht. 
Blijft u dromen? Of komt u langs?

Activeer uw gratis entreebewijs voor 2 personen 
met code: 3NT8AR  www.secondhome.nl/tickets
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TRAJECT I Bol-pijl Trajectlengte 7,75 km

Het bol-pijlsysteem is een grafische weergave van de verkeerssituatie: uw voertuig is het bolletje, het pijltje geeft de 
richting aan die u dient te volgen. Zet de dagteller bij de start op 0,0. De dagteller geeft aan wanneer u ongeveer de 
verkeerssituatie kunt verwachten. Indien bij een situatie geen aanwijzing wordt gegeven volgt u de (doorgaande) weg 
die u berijdt. 
In de laatste kolom staan bijzonderheden die voor u van belang zijn voor de rally, waaronder extra aanwijzingen of 
wanneer u een controlepost kunt verwachten. 

Tijdens dit traject is er nog geen route-opdracht van toepassing

Nr.
#

Dagteller
(km/mile)

Traject-
lengte

0,00 0,75
0,000 0,466

0,75 3,10
0,466 1,926

3,85 3,80
2,392 2,361

7,65 0,10
4,753 0,062

7,75
4,815

5

Trajectnaam

Schoudermantel

Schoudermantel/
Baan van Fectio

Provincialeweg/
Koningsweg/

Laan van 
Maarschalkenweerd

Herculeslaan

Herculesplein

1

2

3

4

Richting Bijzonderheden

Rijd het terrein van de
Galgenwaard op

Verlaat het terrein van Studio A12

* Teller op 0 bij rechtsaf opdraaien 
provinciale weg

Draai 180 graden

Hierna 4x verkeerslichten rechtdoor

Provinciale weg richting Utrecht

Hierna 3x verkeerslichten rechtdoor

*

TRAJECT II Bol-pijl Trajectlengte 9,8 km

Het bol-pijlsysteem is een grafische weergave van de verkeerssituatie: uw voertuig is het bolletje, het pijltje geeft de 
richting aan die u dient te volgen. Zet de dagteller bij de start op 0,0. De dagteller geeft aan wanneer u ongeveer de 
verkeerssituatie kunt verwachten. Indien bij een situatie geen aanwijzing wordt gegeven volgt u de (doorgaande) weg 
die u berijdt. 
In de laatste kolom staan bijzonderheden die voor u van belang zijn voor de rally, waaronder extra aanwijzingen of 
wanneer u een controlepost kunt verwachten. 

Tijdens dit traject is er nog geen route-opdracht van toepassing

Nr.
#

Dagteller
(km/mile)

Traject-
lengte

0,00 0,10
0,000 0,062

0,10 2,70
0,062 1,677

2,80 3,70
1,739 2,299

6,50 0,40
4,038 0,248

6,90 1,70
4,287 1,056

8,60 1,20
5,343 0,745

9,80
6,089

Richting Bijzonderheden

Let op: Voorrangsweg

Verlaat het terrein van
de Galgenwaard

* Teller op 0 bij de slagboom

Richting Werkhoven

Richting Houten

Begin met Traject 3

Trajectnaam

Herculeslaan

Laan van 
Maarschalkenweerd/

Koningsweg/
Provincialeweg

Achterdijk

Achterdijk

Achterdijk

Oostromsdijkje

Oostromsdijkje

1

2

3

4

5

6

7

*
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TRAJECT III  Pijlen-Kortste-Route   Trajectlengte 13 km

Bij de pijlen-kortste-route construeert u zelf de route. U volgt de pijlen op nummervolgorde, rijdt een aaneengesloten 
route, waarbij steeds de kortste route tussen de pijlen onderling wordt gereden. 

Let op:
• De pijlen dienen in één keer vanaf de voet tot aan de pijl gevolgd te worden, in de richting van de pijl. 
• Pijlen of gedeelten van pijlen mogen ook worden aangedaan als ze nog niet aan de beurt zijn of als ze al aan  

de beurt zijn geweest. Een pijl mag echter nooit tegengesteld worden bereden. 
• Alle wegen mogen slechts in één richting worden bereden. Deze richting wordt de eerste keer dat u de weg  

berijdt bepaald.

Wellicht ten overvloede: tijdens de rit dient u enkel gebruik te maken van openbare wegen, privéwegen worden 
vermeden. Echter mag u in dit traject wel onverharde wegen opnemen! Wegen die niet op de kaart staan aangegeven 
maar in werkelijkheid wel bestaan worden niet meegerekend.

Voorbeeld:

Opdracht: 
Indien u de juiste route rijdt dan komt u tijdens dit traject en het volgende traject rechts van de route objecten tegen 
waarvan een foto is gemaakt. Deze foto’s staan in willekeurige volgorde op het scoreblad. Aan u de opdracht om steeds 
op het moment dat u één van de betreffende objecten passeert, direct de bijbehorende letter te noteren in het eerst 
volgende beschikbare vakje op het scoreblad.
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Rumpsterweg 20
3981 AK  Bunnik
T 030 - 26 76 787 - E info@autoschadeboll.nl
T 030 - 65 63 328 - E banden@van-zijl.nl

van Zijl’s
bandenservice b.v.

www.van-zijl.nl

www.autoschadeboll.nl

Sinds 1 maart  2018 bestaan wij  39 jaar!
Onze experts met jaren lang ervaring in ons vakgebied zijn nog altijd

leergierig en vol in ontwikkeling om voor u de beste service te verlenen.
Wij staan met plezier voor u klaar!
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TRAJECT IV Ingetekende lijn Trajectlengte 20 km

Onderstaand staat een kaart van het gebied waarin u het vierde traject gaat rijden. Op kaartfragment is een lijn 
ingetekend. Deze lijn dient u zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Onder de ingetekende lijn wordt geacht een berijdbare 
weg te liggen.

Opdracht: 
U gaat verder met de opdracht van Traject III. 

Nieuwsgierig wat we voor u kunnen betekenen? 
We ontmoeten u graag in Laren.

KABAZ ATELIER
Brink 9, 1251 KR  Laren
[oude pand Lionel Gallery]
035-538 02 70
laren@kabaz.nl 

ARCHITECTUUR BNA
INTERIEUR BNI
BOUWMANAGEMENT
STYLING

CONCEPTS IN COMFORT
KABAZ OPENT INSPIRATIE-ATELIER IN LAREN

KABAZ.NL

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: op afsrpaak
Dinsdag t/m vrijdag:  9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 tot 17.00 uur

Adv_Kabaz_GscheTT_febr16-03.indd   1 22-02-16   11:33
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TRAJECT V Bol-pijl Trajectlengte 7,96 km

Het bol-pijlsysteem is een grafische weergave van de verkeerssituatie: uw voertuig is het bolletje, het pijltje geeft de 
richting aan die u dient te volgen. Zet de dagteller bij de start op 0,0. De dagteller geeft aan wanneer u ongeveer de 
verkeerssituatie kunt verwachten. Indien bij een situatie geen aanwijzing wordt gegeven volgt u de (doorgaande) weg 
die u berijdt. 
In de laatste kolom staan bijzonderheden die voor u van belang zijn voor de rally, waaronder extra aanwijzingen of 
wanneer u een controlepost kunt verwachten.

Opdracht:  
Rechts langs de route zijn routecontroles geplaatst in de vorm van letterbordjes. Noteer deze controleletters in de 
volgorde dat u deze passeert, direct in het eerst volgende beschikbare vakje op uw scorekaart.  

Nr.
#

Dagteller
(km/mile)

Traject-
lengte

0,00 0,15
0,000 0,093

0,15 0,45
0,093 0,279

0,60 1,25
0,372 0,776

1,85 1,71
1,149 1,062

3,56 0,35
2,212 0,217

3,91 0,24
2,429 0,149

4,15 0,35
2,578 0,217

Richting Beesd

Richting 's-Hertogenbosch

1

2

Richting 's-Hertogenbosch

Richting Bijzonderheden

Verlaat het parkeerterrein

Trajectnaam

3

4

5

6

Oude Waag

Oude Waag

Oude Waag

Banweg

Katijdeweg

Katijdeweg

Parkweg7

*
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Nr.
#

Dagteller
(km/mile)

Traject-
lengte

Richting BijzonderhedenTrajectnaam

4,50 0,42
2,796 0,260

4,92 0,60
3,057 0,372

5,52 0,64
3,429 0,397

6,16 0,45
3,827 0,279

6,61
4,107

Richting Beesd

Volg 'Doorgaand verkeer'

Ga verder met Traject 6

Richting Rumpt

8

9

10

11

12

Parkweg

Schuttersweg

Dr. A Kuyperweg

Veerweg

Veerweg

 

 

 

 

Typ hier om tekst in te voeren 

 
THE PERFECT GIFT 
SCHENK! 
De gezellige dagen rondom Kerst. Dat obligate cadeau in december.  
Alsof er de rest van het jaar geen memorabele momenten zijn om te 
schenken! 
Verwennen kan namelijk altijd. Iets te vieren, iemand te bedanken, een 
verhaal te vertellen? Schenk!  
 
Een cadeau voor de feestdagen of een manier om jezelf uit te 
nodigen? Schenk!    
 
Schenk een heerlijke wijn, voorzien van je bedrijfslogo, een mooie wens 
of een passend recepturenboekje voor de creatieve thuiskoks. Een 
stevig houten wijnkist voor een bijzondere topwijn, of een 6-vaks 
wijnkist met een avondlange gastronomische beleving. En natuurlijk alles 
daartussenin. 
 

 
Schenk! Laten we samen proeven, om jouw geschenk persoonlijk samen 
te stellen. Voor elk budget kunnen wij de Perfect Gift verzorgen.        
 

Proost,  

Judith & Wesley  

  
  
  
 W3 WIJNEN 
 Judith Blume | +31 622 37 89 86 
 Wesley van Dinteren | +31 610 25 15 21 
 info@w3wijnen.nl 

Al onze wijnen exclusief voor Business 2 Business 

W. van Veluw B.V. Woudenbergseweg 19B     3707 HW  Zeist     T: 0343 492200     E: info@vanveluw.nl     I: www.vanveluw.nl

Insignes – Sportmedailles – Eretekens – Penningen – Emblemen – Naambadges

Awards – Sportbekers - Relatiegeschenken

Voor iedere prestatie een blijvende herinnering

VV Adv NL A5 staand_Opmaak 1  16-04-13  20:57  Pagina 1
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TRAJECT VI  Ingetekende lijn met barricades   Trajectlengte 39 km

Op de kaart is de route ingetekend door middel van een ‘ingetekende lijn’. De ingetekende lijn dient zo nauwkeurig 
mogelijk van het begin tot het eind bereden te worden in voorwaartse richting. 
De genummerde dwarsstreepjes op de lijn zijn barricades. Het weggedeelte onder een barricade mag niet worden 
bereden. De barricades worden in nummervolgorde vermeden. 

Omdat zoveel mogelijk van de lijn bereden moet worden, moet het overgeslagen deel zo kort mogelijk zijn. Hiervoor gaat 
u de laatste samenkomst van wegen voor de barricade van de ingetekende lijn af. En u komt terug op de ingetekende 
lijn (in voorwaartse richting) op de eerste samenkomst van wegen na de barricade. De ‘omweg’ die u hiervoor maakt, 
dient zo kort mogelijk te zijn.

Let bij het construeren van de omweg op het volgende:
• Alle wegen mogen slechts in één richting worden bereden. 
• Samenkomsten van wegen mogen meerdere malen in de omweg worden opgenomen. 
• Het kruisen en/of raken van de ingetekende lijn is toegestaan. 
• De omweg dient zo kort mogelijk te zijn. 

Wellicht ten overvloede: tijdens de rit dient u enkel gebruik te maken van openbare wegen, privéwegen worden 
vermeden. Echter mag u in dit traject wel onverharde wegen opnemen! Wegen die niet op de kaart staan aangegeven 
maar in werkelijkheid wel bestaan worden niet meegerekend.

Voorbeeld route + barricade:     Gereconstrueerde route:

Opdracht: 
U gaat verder met de opdracht van Traject V. 
Zodra u arriveert bij Checkpoint 7 dient u direct uw scorekaart aan de rallymedewerker te overhandigen ter controle.

business rally midden nederland - 201824 business rally midden nederland - 2018 25



BUSINESS RALLY

31 AUG

1 SEPT 2018&

1

business rally midden nederland - 2018 27



BUSINESS RALLY

31 AUG

1 SEPT 2018&

1

TRAJECT VII Punten-kortste-route Trajectlengte 53 km

Op de volgende pagina’s staat een kaart van het gebied waarin u het zevende traject gaat rijden. Op deze kaart staan 
genummerde locaties aangegeven. Het traject start op CP7 en eindigt op CP8, hier is lunchstop.
De punten worden in nummervolgorde bereden en u kiest hiervoor de kortst beschikbare route. U gebruikt enkel wegen 
die op de kaart staan aangegeven. Wegen die niet op de kaart staan aangegeven maar in werkelijkheid wel bestaan 
worden niet meegerekend. U mag een weg maar in één richting berijden. Vanaf het laatste punt (19) rijdt u over de 
ingetekende lijn naar CP8.
Let op: bij dit traject mag u onverharde wegen wel in uw route opnemen en berijden.

Opdracht: U gaat verder met de opdracht van Traject VI. 
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Richting 
Berkel-Enschot

Let op:
Flitsers op N65

druk en print
Omdat wij verschillende manieren van drukken en vele

 soorten afwerkingen kunnen combineren kunt u bij ESED
 uniek drukwerk verzinnen. Leg ons uw ideeën voor 

en wij maken uw ideeën waar.

direct marketing
Personaliseer uw drukwerk, vergroot de impact van uw 
boodschap en verhoogde vindbaarheid van uw website. 

Voor cheques, brieven, kortingscoupons,
waardebonnen, acties etc.

Dieselweg 20-22
3752 LB  Bunschoten 
T  035 - 609 16 90
I   www.esed.nl
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TRAJECT VIII  Pijlen-Kortste-Route    Trajectlengte 46 km

Bij de pijlen-kortste-route construeert u zelf de route. U volgt de pijlen op nummervolgorde, rijdt een aaneengesloten 
route, waarbij steeds de kortste route tussen de pijlen onderling wordt gereden. 

Let op:
• De pijlen dienen in één keer vanaf de voet tot aan de pijl gevolgd te worden, in de richting van de pijl. 
• Pijlen of gedeelten van pijlen mogen ook worden aangedaan als ze nog niet aan de beurt zijn of als ze al aan  

de beurt zijn geweest. Een pijl mag echter nooit tegengesteld worden bereden. 
• Alle wegen mogen slechts in één richting worden bereden. Deze richting wordt de eerste keer dat u de weg  

berijdt bepaald.

Wellicht ten overvloede: tijdens de rit dient u enkel gebruik te maken van openbare wegen: privéwegen dienen te worden 
vermeden. Echter mag u in dit traject wel onverharde wegen opnemen! Wegen die niet op de kaart staan aangegeven 
maar in werkelijkheid wel bestaan worden niet meegerekend.  

Voorbeeld:

Opdracht:  
U gaat verder met de opdracht van Traject VII.
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TRAJECT IX Bol-pijl Trajectlengte 3,19 km

Het bol-pijlsysteem is een grafische weergave van de verkeerssituatie: uw voertuig is het bolletje, het pijltje geeft de 
richting aan die u dient te volgen. Zet de dagteller bij de start op 0,0. De dagteller geeft aan wanneer u ongeveer de 
verkeerssituatie kunt verwachten. Indien bij een situatie geen aanwijzing wordt gegeven volgt u de (doorgaande) weg 
die u berijdt. 
In de laatste kolom staan bijzonderheden die voor u van belang zijn voor de rally, waaronder extra aanwijzingen of 
wanneer u een controlepost kunt verwachten. 

Opdracht: U gaat verder met de opdracht van Traject VIII.

Nr.
#

Dagteller
(km/mile)

Traject-
lengte

0,00 1,03
0,000 0,640

1,03 0,35
0,640 0,217

1,38 0,30
0,857 0,186

1,68 1,37
1,043 0,851

3,05 0,14
1,895 0,086

3,19
1,982

Richting Bijzonderheden

Voeg in op de N269

Hierna 1x verkeerslichten rechtdoor

Verlaat het terrein van Safaripark 
Beekse Bergen

* Teller op 0 bij de kruising

Richting Tilburg/Beekse Bergen

N269 richting Tilburg

Gefeliciteerd, u hebt de finish 
bereikt. Lever de scorekaart in bij 

de rallymedewerker.

Trajectnaam

Tilburgseweg

Ambrosiusweg

Provincialeweg

Provincialeweg

Dokter Bloemenlaan

1

2

3

4

5

6

*

Dokter Bloemenlaan 8 - 5022 KW Tilburg - Tel. 013 8000 800 - www.hoteltilburg.nl - info@tilburg.valk.nl

HOTEL TILBURG

150 ruime kamers en suites

À la carte restaurant, bar/brasserie

Live Cooking, brunch en diner restaurant

11 “state-of-the-art” vergaderzalen van 5 tot 500 personen

Skybar met daktuin

Wellness en �tness met binnenzwembad en 4 verschillende sauna’s
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veiling

onze goeDe Doel projeCten
ten eerste stichting zinnig 
Zinnig organiseert activiteiten en 
projecten voor kinderen die door 
omstandigheden, buiten hun schuld 
om, te maken hebben met sociale 
uitsluiting. Deze kinderen zijn geen lid van een 
sportvereniging, hebben bijna nooit een leuk uitje 
en gaan niet naar verjaardagsfeestjes. 
Peter Verbeek van Zinnig : “Wij vinden dat 
ieder kind evenveel recht heeft op plezier en 
een gelukkig leven”. Een bijdrage leveren aan 
het geluk van een kind geeft zin aan het leven 
van de gever en het kind. De activiteiten die wij 
organiseren zijn daarom primair gericht op plezier 
en ontspanning. Tijdens de activiteiten worden de 
talenten van de jongeren zichtbaar. We begeleiden 
de jongeren in verder ontwikkelen van deze 
talenten. Dat is ons secundaire doel: de jongeren 
vaardigheden aanleren die ze kunnen gebruiken in 
hun toekomstige opleiding, werk en het dagelijkse 
leven.”
Tijdens de feestavond van 2017 werd er 
€15.000,- euro opgehaald waarvan €7500,- 
bestemd was voor Stichting Zinnig. Oprichter en 
vertegenwoordiger van Zinnig, Peter Verbeek was 
natuurlijk erg content met de donatie.   

De overige €7500,- 
ging naar het 
Prinses Maxima 
Kindercentrum. 
Manager 
Fundraising & 
Partnerships, 
Marjolein van 
Leeuwen, mocht 
dit bedrag in 
ontvangst nemen. 

Voor onze Goede Doel projecten organiseren wij traditioneel weer een veiling. 
Deze keer gaan we ons best doen voor twee projecten, namelijk voor stichting 
Zinnig en FC Utrecht Maatschappelijk.  we hebben voor 31 augustus weer een 
aantal mooie veilingstukken beschikbaar. 

ten tweede FC utrecht maatschappelijk 
Meer dan ooit toont FC Utrecht zijn 
maatschappelijke betrokkenheid. Samen met 
hoofdsponsor Zorg van de Zaak streeft de club 
ernaar van Utrecht de meest vitale regio van 
Nederland te maken. Gezondheid en eenzaamheid 
zijn de thema’s die centraal staan in de strategie.  

Dit betekent dat naast de bestaande programma’s 
en de inzet voor goede doelen, er is gekozen 
voor een langdurige samenwerking met diverse 
organisaties en initiatieven in de provincie. Op 
die manier kan de kracht en waarde van FC 

Utrecht optimaal en structureel worden ingezet 
om een bijdrage te leveren aan een gezonde 
en vitale regio. Bijvoorbeeld rondom het thema 
gezonde leefstijl bij kinderen waarbij FC Utrecht 
spelers rolmodellen zijn en worden ingezet om 
de kinderen te informeren en te inspireren op 
het gebied van gezonde voeding en beweging. 
Ook heeft FC Utrecht maatschappelijk de ambitie 
aandacht te schenken aan de positie van ouderen 
en het tegen gaan van eenzaamheid. Onder meer 
door het openen van het eerste ouderen vak in 
Nederland en het opstarten van Walking Football 
voor 60-plussers. 

      24/7 @ your Service !

Utrecht - www.vankuilenburg.nl
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tHemA’s en mooiste Auto’s       AFgelopen jAren 
Na 2012 werd er aan elke rally editie een thema opgehangen. In 2013 begonnen we met een thema  
filmsterren en in 2014 waren dat kasteelheren, jonkvrouwen en ridders. In 2015 was het thema oud-
hollands. In 2016 hadden we gekozen voor het thema helden en het afgelopen jaar was bijna iedereen 
in een lederhosen of dirndl verkleed i.v.m. ons thema oktoberfest. 

De winnaars met het mooiste outfit worden door een jury gekozen en kunnen een leuke prijs winnen. 
Ook voor de mooiste gekozen rally auto ligt er een prijs klaar.
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terugBliK Business   rAlly 2012

Onze allereerste rally met Rondom Voetbal, 
daarvoor werden de rally’s georganiseerd door 
FC Utrecht.  Vanaf 2012 heeft Rondom Voetbal 
de FC Utrecht Business Rally voortgezet, in 
samenspraak met de FC. Dit geweldige 2 
daagse evenement brengt vele deelnemers  
langs de mooiste plaatsen van ons land. 
De Business Rally is één van de leukste 
netwerkevenementen in Utrecht. 

In 2012 ging de rally van start in Nieuwegein 
op de prachtige locatie Down Under van de 
gebroeders Peek. Na de lunch en inschrijving 
ging een stoet van diverse prachtige auto’s 
richting het oosten van het land om uiteindelijk 
te eindigen in Hotel De Sallandse Heuvelrug 
waar ’s avonds na het heerlijke diner een 
spetterend feest op ons stond te wachten. Onze 
professionele rally partner Avalon stuurde ons 
langs de allermooiste plekjes rond Apeldoorn 
en Enschede. Onder andere werd er een 
bezoek gebracht aan het prachtige autobolwerk 

Munsterhuis in Enschede. De rally eindigde 
ook weer in Down Under waar we werden 
opgewacht door de mensen van de Brothers 
Horeca Groep met een geweldige BBQ. 
De prijs voor de mooiste auto ging naar Wim en 
Nellie van Rooijen van van Rooijen Catering (zie 
foto)
Sjoerd van der Waart van Gulik en Mohan 
Zeilstra van Nefkens Midden Nederland (zie 
foto)mochten de eerste rally wisselbeker in 
ontvangst nemen, zij hadden de meeste punten 
behaald tijdens de rally. 
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terugBliK Business   rAlly 2013

Bijna vijftig equipes vertrokken op 31 mei 2013 
vanaf het mooie Grand Restaurant Belle in Oud-
Zuilen van de Brothers Horeca Groep voor de 
tweede editie van de Rondom Voetbal Business 
Rally. 

Na een tussenstop op de kartbaan de Fabrique, 
waar een behendigheidstest moest worden 
afgelegd, vertrok men richting einddoel 
IJmuiden. Een mix van oldtimers, musclecars, 
bijzondere auto’s en peperdure auto’s, werd 
via een prachtige route naar het westen 
geleid. Onderweg waren er diverse stops, 
onder andere bij een prachtige lunchlocatie in 
Ouderkerk a/d Amstel. Uiteindelijk eindigde 
de rit direct aan zee bij hotel Holiday Inn in 
IJmuiden. Een geweldig feest op het bekende 
Fort eiland met een heerlijk uitgebreid buffet 
en diverse artiesten zorgde die avond voor 
veel plezier. De prijs voor de mooiste auto ging 
naar Jan van Seumeren, de broer van Frans 
die ook met de rally meedeed. De klassieker 

van Jan, namelijk een Austin Martin Lagonda 
uit 1937, had net als vele andere auto’s veel 
bekijks onderweg. De volgende dag hadden 
we een speciale stop op het programma. 
De deelnemers mochten op het circuit van 
Zandvoort een aantal rondjes rijden. 

De winnaars van de rally werden Marion en 
Gabriel van Seumeren van Pro Metaal. De prijs 
voor het beste geklede duo ging naar Karin en 
Henry Vermeulen en zoals al aangeven kreeg 
Jan van Seumeren een prijs voor de mooiste 
auto.
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terugBliK Business   rAlly 2014

Bijna veertig equipes vertrokken op vrijdag 
5 september 2014 vanaf de Landgoederij in 
Bunnik, eigendom van de BHG Groep, voor de 
derde editie van de Rondom Voetbal Business 
Rally. 

Na diverse tussenstops bij prachtige kastelen/
burchten vertrok men richting einddoel 
Valkenburg in Limburg. Een mix van oldtimers, 
musclecars, bijzondere auto’s en peperdure 
luxe auto’s, werd men via een prachtige 
route naar het zuiden geleid. Uiteindelijk 
eindigde de rit in éen van de mooiste hotels 
van Nederland, namelijk Chateau St.Gerlach. 
Na een heerlijk diner en een geweldig feest 
op deze locatie werd de rally de volgende 

morgen weer voortgezet. Na de middaglunch 
en prijsuitreiking keerde iedereen weer 
huiswaarts. 

De prijs voor de mooiste auto ging naar Office 
Chairs.nl. De twee dames, Janita Noorlander en 
Petra van Schaik van Quinta Holding ontvingen 
de eerste prijs voor het best verkleedde duo. De 
winnaars van de rally werden Sjoerd v/d Waart 
Gulik en Mohan Zeilstra van Nefkens Midden. 
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terugBliK Business   rAlly 2015

Bijna veertig equipes vertrokken op vrijdag 11 
september 2015 vanaf de Hoefslag in Bosch 
en Duin voor alweer de vierde editie van de 
Rondom Voetbal Business Rally. Ook deze 
prachtige locatie is eigendom van Marco en 
Rob Peek van de Brothers Horeca Groep. Via 
een prachtige route en mooie tussenstops ging 
de reis onder andere via Giethoorn richting 
einddoel Beetsterzwaag in Friesland. Ons 
thema voor dit jaar was Oud Hollands. Gehuld 
in boerenkielen, ridders, jonkvrouwen en 
kasteelheren en een Middeleeuwse Smurf 
(zie foto/Christiaan Driessen) gingen de 
deelnemers in een opvallend arsenaal aan 
auto’s op weg. Via een prachtige route naar 
het noorden geleid eindigde de rit uiteindelijk 
in één van de mooiste Landgoederen van 
Nederland, namelijk Lauswolt. Na een 
heerlijk diner en een geweldig feest inclusief 
geslaagde veiling werd de rally de volgende 
morgen voortgezet op het prachtige Friese 
Pikmeer. De deelnemers  mochten deze keer 
hun vaarkunsten vertonen in combinatie 
met opdrachten en een leuke quiz. Na de 
middaglunch en prijsuitreiking in het theehuis 

aan de oever van het Pikmeer keerde iedereen 
weer huiswaarts.
De prijs voor de mooiste auto ging naar Ad en 
Lyda van den Hadelkamp van van Hadelkamp 
Auto’s. De dames Esther Herber en Margot 
Dekkers van Office Chairs ontvingen de eerste 
prijs voor het best verkleedde duo. De winnaars 
van de rally werden Alex Ruyven en Theo 
Kramer van van Ruyven Advocaten. Iedereen 
was het erover eens: de sfeer was goed, het 
was prachtig weer en de route was geweldig. 
Na het prachtige ST. Gerlach in Limburg in 2014 
was ook de keuze voor Landgoed Lauswolt in 
Friesland absoluut geen verkeerde.
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terugBliK Business   rAlly 2016

2016 werd voor de vijfde keer een Business 
Rally gehouden. Vier keer onder de vlag van 
Rondom Voetbal en deze editie voor het eerst 
onder een andere vlag. We hebben namelijk 
voor een andere naam van onze rally gekozen, 
namelijk Business Rally Midden Nederland. 

De start
De rally ging van start in Limburg, namelijk 
op het prachtige Landgoed Sint Gerlach, in 
2014 nog onze eindlocatie. Na de ontvangst, de 
inschrijving en natuurlijk een heerlijke lunch 
mocht men aan de wedstrijdrally beginnen. 
De bestemming van dit jaar waren de 
Belgische Ardennen. Tijdens de rally werden 
de deelnemers langs de allermooiste routes 
gestuurd met onderweg prachtige tussenstop 
locaties. Het werd een onvergetelijke mooie 
tocht dwars door de Ardennen. Uiteindelijk 
streken we neer in Chateuax Jemeppe in 
Hargimont. Op dit mooie landgoed met haar 
prachtige kasteel konden de deelnemers prins 
heerlijk overnachten nadat het diner, de veiling 
en fantastische feestavond achter de rug was.
De volgende dag eindigde de rally met de 
prijsuitreiking en met opnieuw een heerlijke 

lunch bij Down Under in Nieuwegein. Deze 
mooie locatie van Marco en Rob Peek van de 
Brothers Horeca Groep was in 2012 ook al 
gastheer.
De prijs voor de mooiste auto, een prachtige 
oudere Ferrari,  ging naar de gebroeders 
Peek van de Brothers Horeca Groep (zie foto). 
Leukst verkleedde duo van de Business Rally 
van 2016 waren André de Vos en Ton Peek die 
als hun helden Bassie & Adriaan bij de start 
verschenen. 
André de Vos en Ton Peek mochten ook de 
wisselbeker een jaar meenemen, want zij 
werden de winnaars van deze editie. 
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terugBliK Business   rAlly 2017

We kunnen in ieder geval terugkijken op een 
geweldige rally met fantastisch weer, een 
nieuw record aan deelnemers (40 equipes) en 
op leuke tussenstops tijdens de prachtige route 
die onze tourorganisatie Avalon weer voor ons 
had uitgezet. 
Voor deze editie was ons thema “September-
fest” (i.p.v. oktober). Bijna iedereen had zijn 
best weer gedaan om met lederhosen & dirndls 
aan de start te verschijnen. Tijdens de route, 
op de tussenstops, op de lunchlocatie en op 
de eindlocatie, overal kwam het thema aan de 
orde. 
Na de groepsfoto om de imposante MAC 
vrachtwagen van autobedrijf Ad van de 
Hadelkamp werd de eerste stap gezet richting 
FC Utrecht waar de officiële start plaats vond. 
Daarvandaan werden de deelnemers richting 
de Krommerijn streek gedirigeerd waarbij 
een bezoek aan de Burgemeester van Bunnik 
natuurlijk niet mocht ontbreken. 
Via de pont vanaf Amerongen werd bij de Pitch 
& Putt baan van deelnemer Peter Snijders in 
Maurik de eerste tussenstop gehouden. Na 
koffie en natuurlijk een apfelstrudel en een 
“hole in one” proef ging de stoet via Nijmegen 

richting Duitsland. 
Aangekomen in het Duitse Kleve, waar een 
tweede proef op ons stond te wachten werden 
na de lunch de vele prachtige bolides weer 
aan het werk gezet voor de terugkeer naar 
Nederland. Via een prachtige route via o.a. 
de Posbank en de Hoge Veluwe eindigde de 
rit midden in het bos bij hotel Bilderberg in 
Wolfheze. De ontvangst, de fantastische BBQ 
en de opbrengst tijdens de veiling voor onze 
twee Goede Doelen projecten was in één woord 
geweldig te noemen en  ook de feestavond was 
beregezellig.
De laatste proef in de Formule 1 auto werd 
gewonnen door de jongens van BMW dealer 
Ekris. De prijs voor de mooiste auto ging 
deze keer naar Johan Bladt van Factoring 
Partners. Het best verkleedde duo waren, net 
als vorig jaar, André de Vos en Ton Peek. Dit 
duo bleek ook de grote winnaar te zijn van 
het rally eindklassement. Nummers 2 waren 
Alex van Ruyven en Theo Kramer (van Ruyven 
Advocaten) en de derde prijs ging naar Nick 
Martens en Nicole Mattei (Aircoheat). 

business rally midden nederland - 201852 business rally midden nederland - 2018 53



De winnAArs vAn De 
AFgelopen jAren

Veel deelnemers vergelijken de rally met de 
Olympische gedachte, namelijk meedoen is 
belangrijker dan winnen. Maar een groot deel is 
fanatiek en gaan met bloed, zweet en tranen voor 
de overwinning. De grote wisselbeker mocht 2 jaar 
(winst in 2012 en 2014) op de schoorsteen staan 
bij Nefkens Midden Nederland met Sjoerd van der 
Waart van Gulik en Mohan Zeilstra destijds aan het 
roer. In 2013 won Pro Metaal met die hard rally-
gangers Gabriel van Seumeren en Marjon Ruarus.  
Twee jaar geleden werd de cup met de grote oren 

een prooi voor Alex van Ruyven en Theo Kramer 
(van Ruyven Advocaten) en de afgelopen twee 
edities ging de eerste prijs naar André de Vos en 
Ton Peek van Kabaz.  

Hiernaast de winnaars van 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 en 2017.

De rally betreft geen snelheids- of tijdrit. Via o.a. een “ Bolletje 
Pijltje “ en “kaart lees”  traject worden de deelnemers op pad 
gestuurd. onderweg zijn er enkele opdrachten die meetellen 
voor het klassement. De scores worden allemaal bijgehouden 
door onze rally partner avalon. Uiteindelijk levert dat een 
winnaar op. 

2012

2014

2016

2013

2015

2017

business rally midden nederland - 2018 55business rally midden nederland - 201854



Deelnemers
rAlly 2018

kaBaZ
aNDRe De Vos & toN Peek

BRotheRs hoReCa GRoeP BV
MaRCo Peek & RoB Peek

FC UtReCht
sales teaM

MaDeko ZeIst BV
MaRCel & FleUR De koRte

QUINta holDING BV
haRRy & JaNIta NooRlaNDeR 

sChooNMaakseRVICe NaGel 
MaRCel NaGel

VaN DeN haDelkaMP aUto’s
aD VaN DeN haDelkaMP

I-asPeCt 
DaVe VaN sChaIk & walteR VaN De BRINk

De Mol DRaNkeNsPeCIalIst & aUtoBeDRIJF 
VaN kUIleNBURG

RoGIeR De Mol & woUteR VaN kUIleNBURG

FaCtoRING PaRtNeRs NeDeRlaND
JohaN BlaDt & MaRGaReth JoNkeR

hIG BeheeR
BoB & estheR heRBeR

hollaND DeUR seRVICes
MaRtIN VaN BReNk

ekRIs UtReCht
CoeN eNklaaR & ReNs sMoReNBeRG

VaN RUyVeN aDVoCateN
alex VaN RUyVeN & theo kRaMeR

FC UtReCht
FRaNs VaN seUMeReN & FRaNs sNIJDeRs
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Deelnemers rAlly 2018
PRINs sChooNMaakDIeNsteN BV

PeteR & kaRIN PRINs

MUNtstaD aUDI
JeRoeN sUk & BaRt VaN eIJkeReN

DRIesseN FooD & IMC BRaNDING.shoP
ChRIstIaaN DRIesseN & JoeP haNseN

NBC CoNGResCeNtRUM NIeUweGeIN I
JUstIN & MoNIQUe VaN hooIJDoNk

NBC CoNGResCeNtRUM NIeUweGeIN II
BeRt woUDeNBeRG & Nel VaN IeRlaND

holIMex RUBBeR & PlastICs eN VaN 
RooIJeN CateRING

RoGIeR PloeG & ChRIstIaaN VaN RooIJeN

VaN MUIJDeN DakBeDekkING BV
DIk VaN MUIJDeN & PatRICk sChIPPeR

CoNNeCt aUtolease BV
RoNalD kat & leoN sChICkeNDaNtZ

ZINNIG
PeteR VeRBeek

kUhNe BoUw BV
JaN kUhNe

eNIBas BV
RIJk BleIeNBeRG & MaRJo elaNDs

PoUw VeRVoeR BV
JohaN PoUw & FReek BleIJeNBeRG

RaDeMakeR aDVIes & CoNsUltaNCy
heRMaN RaDeMakeRs

De ReClaMeMakeRs UtReCht BV
NIls & aNs VaN VlIet

aCs FeelGooD BV
aNtooN & FleUR sCheFFeRs

DoBoho BeheeR BV
DeVIN VaN DoeseM & thoMas sCheReR

B.o.B BeDRIJFsBeMIDDelING
FRaNs & ella heIDeMaN

heNRI & heRMaN / oPel
GeeRloF staM

hV teChNICal CoNsUltaNCy BV & GolF PRo 
VaN MeeteReN 

eMIle VaN DeN heUVel & RoNalD VaN 
MeeteReN.

RaBo BaNk UtReCht
alexaNDeR sMIt

IeVeMa BeheeR
MIChel VaN IePeReNBURG & theo haNsseN

aUtosChaDe heRtel Boll BV
PeteR VeRkeRk

IVePRo BoUwRIJk & oFFICe Boss
RIk De RIJk & DaVID BosCh

FaIRs CoNsUlt BV
heNkJaN PRINs & toM VaN De BRINk

NassaU MakelaaR
heNk VaN DIJCk

aVeZaat aaNNeMINGsBeDRIJF BV
FRaNk aVeZaat

PRINs esClUsIVIo
JeRoeN VaN kRaNeN
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