
FC UTRECHT 
RALLY 2019

VRIJDAG 06 EN ZATERDAG 07 SEPTEMBER 2019

THEMA: kING, 

QUEEN(S) & ORANJE

Optreden Queen

Route langs Paleis het Loo
Queen of Queens



DEZE prachtige 
trouwauto

huren?

Geef de mooiste dag van uw leven nog net wat extra glans met de Bentley van BHG. Deze 
unieke auto is, inclusief chauffeur, te huur op onze trouwlocaties.

Wilt u hierover meer informatie? Neem gerust contact met ons op.
secretariaat@bhg.nl of telefoonnummer 030 636 05 70.



Na de safari tocht van 2018 belanden we dit jaar in 
het “Midden-Oosten” van Nederland. Onze nieuwe 
ritmeesters hebben een veelbelovende route uitgezet 
met leuke tussenstops & opdrachten. Naast het bol/pijl 
principe worden er ook een aantal nieuwe elementen 
gepresenteerd. De vrijdagochtend is meteen met 
een eerste opdracht begonnen. Als het goed is heeft 
iedereen  tussen 07:45 & 08:15 uur van Koning Willem 
Alexander en Koningin Maxima een goodybag ontvangen 
op het bordes van Slot Zeist. Geen goodybag opgehaald 
?....oei, de eerste strafpunten zijn dan al binnen.
Restaurant Klein Zwitserland, prachtig gelegen aan de 
Traay in Driebergen en pas overgenomen door de BHG 
Groep, is onze startlocatie. Na een hartelijk welkom en 
een Prins heerlijk ontbijt is er om 08:45 uur een briefing 
van de ritmeester. Na de groepsfoto zal de rally rond 
09:15 uur gaan starten. 
Via Woudenberg ( we rijden nog even langs het bedrijf 
van de winnaars van 2018, namelijk Madeko) brengt het 
eerste deel van de route ons richting Nunspeet waar we 
eerst in de Classic-loods van autobedrijf Wim Prins een 
spoed driftcursus krijgen waarna we vervolgens in de 
Prins Exclusivo showroom een lekker bakkie koffie (met 
Oranje Tompoes) kunnen nuttigen. 
Op naar het 2e deel van de route. 
We hebben een prachtige route verder uitgezet die ons 
vervolgens naar een erg leuke lunch locatie zal brengen 
(inclusief een 2e opdracht).
Het laatste deel van de route brengt ons uiteindelijk 
in de buurt van Paleis het Loo. Rond 15:45 á 16:00 uur 
arriveren wij bij ons hotel waar we met open armen 

worden ontvangen onder het genot van een hapje en 
een drankje. Na de ontvangst kunt u zich rond 17:15 uur 
even terugtrekken in de gloednieuwe comfort kamers 
van het hotel. 
Ons thema is dit jaar KING & QUEEN(S) & ORANJE, een 
thema wat overal in de route terugkomt. Voor het leukst 
verkleedde duo en voor de mooiste en opvallendste auto 
liggen zoals vanouds mooie trofeeën klaar en een leuk 
cadeau.
We starten om 18:15 uur met een Koninklijk maal. 
We eten vroeg omdat we om 20:45 uur startklaar 
moeten zijn om met zijn allen in Oranje sferen naar 
de voetbalwedstrijd Duitsland-Oranje te gaan kijken. 
Daarvoor en tussendoor hebben we twee momenten 
voor een veiling voor onze twee Goede Doel projecten. 
Na de wedstrijd en de uitreiking van de wisseltrofee 
aan de winnaars van het eindklassement begint het 
live-entertainment met een tribute van bekende Queen 
nummers gespeeld door een geweldig band. Na het 
einde van de feestavond (rond 00:15 uur) kunnen de 
echte diehards nog even terugblikken in de bar van het 
hotel.  
De volgende dag, zaterdag 7 sept., geen verplichtingen.
U kunt evt. lekker uitslapen of even genieten van de 
wellness van het hotel. De ontbijtzaal is van 07:00 tot 11 
uur geopend.
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. Na het opfrissen in 
de hotelkamer gaan we met zijn allen een geweldig 
slotfeest beleven met alles er op en eraan. 

Ik heet iedereen van harte welkom. Dit jaar organiseren wij alweer voor een achtste 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 en 2018, 
weer onder de vlag van FC Utrecht. 

Iedereen startklaar?

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. 

Rob Zomer/Rally Comité
Tevens ambassadeur FC Utrecht.
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GooDyBaG poNtje

staRt

lUNChRoUte
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CoMFoRt sUIte

eINDloCatIe

tUsseNstop

• 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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Beste deelnemers aan de 
‘FC UtreCht BUsIness rally 2019’
Vandaag wordt de FC Utrecht Rally 2019 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 de aanwijzingen van de rallymedewerkers steeds 
op te volgen. 

3. Tijdens de rally dient u enkel gebruik te maken van 
openbare wegen. Onverharde wegen en privéwegen dient 
u te mijden. Houdt u zich altijd aan de verkeersregels en 
houdt rekening met uw medeweggebruikers.

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

5. 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. 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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. 

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

10. Let op de uitslagen van de proeven tellen mee voor het 
klassement

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

12. 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. 

13. 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.

14. Alle deelnemende voertuigen moeten voldoen aan 
de wettelijke verzekeringseisen. 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.

15. 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.

16. 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).

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

18. 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.

19. 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.

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 Ten Events: 
Marco ten Berge
06-21870299
Bel indien nodig eerst alarmnummer: 112 
 
ook namens uw tour organisatie avalon wensen wij u een 
veilige en goede reis!!!
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kaart leessystemen

Bol-pijl etappe
Aan de hand van getekende situaties dient de kortste route 
gereden te worden van de bol naar de punt van de pijl. Het 
bolletje is het punt waar men zich bevindt; de punt van de 
pijl de richting waarin gereden moet worden. De situaties 
zijn niet op schaal getekend en kunnen gestileerd zijn 
weergegeven. Dit wil zeggen dat het meer of minder schuin 
en/of bochten lopen van wegen niet zo getekend hoeft te zijn. 
Verharde wegen zijn getekend middels een ononderbroken 
lijn; onverharde wegen middels een stippellijn 
(grensovergang is ook een stippellijn). Inritten naar 
particuliere terreinen worden als niet aanwezig beschouwd. 
Doodlopende wegen en/of wegen welke verboden zijn om in 
te rijden behoeven niet, maar kunnen voor extra oriëntatie 
wel zijn getekend. Tussen bol-pijl opdrachten dient de 
doorgaande (hoofd)weg te worden aangehouden. Dit is onder 
meer te zien aan de belijning of het soort wegdek (asfalt-
klinkers).
Volg de bol pijl route exact volgens de wegsituaties en 
volgens de opgegeven gemiddelde snelheid. Onder weg 
kunnen BRC’s staan of ORC’s en men dient de CV’s te 
beantwoorden. 
Bij de FTC wordt de startkaart ingenomen.
Puntentelling wordt gedaan a.d.h.v. de beantwoorde vragen 
en behaalde BRC/ORC’s en op rijtijd (te laat melding 
wordt bestraft met 1 punt per minuut, te vroeg melden is 
toegestaan)

punten route
Op een (kleuren)kopie van een wegenkaart staan 
genummerde punten ingetekend. Bezoek deze Controle 

Punten in nummervolgorde via een vrije route, over al dan 
niet op de kaart voorkomende wegen en beantwoord de 
Controle Vragen op de scorekaart. Let goed op waar het 
punt is ingetekend. Het is van belang de CP te bezoeken 
daar waar die ook daadwerkelijk staat ingetekend. Vul de 
antwoorden in zoals beschreven in artikel 5 tm artikel 11 van 
het reglement.
 

a-B-C Rally
Je ontvangt een kleurenkopie van een wegenkaart met 
arceringen/blinderingen. Bezoek steeds 1 plaatsnaam, 
beginnend met bv A, B, C op de deze kaart De plaatsnamen 
in de gearceerde/ geblindeerde vakken zijn niet geldig. 
Bezoek een plaats naar keuze en neem een foto van het 
PLNB met de auto, chauffeur en/of navigator er bij. (Let OP! 
wegwijzers zijn ongeldig) De plaatsen mogen in willekeurige 
volgorde worden aangedaan. Elke plaatsnaam met foto 
levert 30 punten op. Iedere minuut later binnen dan de 
opgegeven ideale tijd geeft een tijdstraf van 10 punten.
Noteer de bezochte plaatsnamen in het betreffende vak op 
de scorekaart (let op: de letters op de scorekaart kunnen 
afwijken van de letters in het routeboek). Daarnaast geldt 
een maximaal aantal gereden kilometers voor het traject. Op 
de scorekaart worden de begin en eind kilometerstanden van 
betreffende auto genoteerd. Per teveel gereden kilometer 
geldt 1 strafpunt.

Op de scorekaart staat het maximaal aantal toegestane 
kilometers en de maximale rijtijd. Men mag eerder melden 
op de FTC en er mogen minder kilometers gereden worden.

7

Wegsituatie in het vak boven
kolom 1: aantal Km tot aan de situatie in kolom 3
kolom 2: totaal aantal KM vanaf startpunt (let op; cumulatief samengesteld) kolom 4: opmerkingen, aanwijzingen of 
controlevragen.
Vergeet nooit om bij de start de dagteller op 0 te zetten !

fc utrecht business rally - 2019 7



fc utrecht business rally - 20198



rOadBOOk 
2019

start rally vrIjdag 
06 septemBer 2019
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Uw rijbewijs kwijt in 9,2 seconden.
De Porsche Cayenne Coupé nu verkrijgbaar bij
Porsche Centrum Leusden, de snelste vriend van FC Utrecht.

Porsche Cayenne Coupé, van 0 tot 170km/u in 9,2 seconden.
Gemiddeld brandstofverbruik 9,3l/100 km en CO2- emisseie 212 g/km.

Porsche Centrum Leusden
Zuiderinslag 8
3833 BP Leusden
033 49 49 911





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.

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

Popocatepetl the Mexican
Nobelstraat 163 | Utrecht
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FCU 2019 Scorekaart Traject 1-1 Puntenrit 

 Equipe:     startnummer:      

Per goed antwoord 30 punten
scorekaart inleveren bij official 

Finish bij: 
Prins Classics
Industrieweg 64 
8071 CW Nunspeet
Bij aankomst rally proef doen en dan naar de koffie:
Showroom Autobedrijf Wim Prins

Galvaniweg 1

8071 SC Nunspeet,


Traject 1-1 Puntenrit 75 KM 100 min STARTTIJD:

(in te vullen door official)

FINISHTIJD:

(in te vullen door official)Tijdvenster Open Dicht

Vertrek 09.15 09.45
Finish 10.55 11.30

CP CONTROLEVRAAG ANTWOORD G/F

1 WW Pyramide [….]
2 BRC (bemande route controle)

3 ORC (onbemande route controle)

4 Bushalte (….)
5 merk Tankstation (….)
6 van (….) College
7 WW STROE [….]
8 wat dient men hier te voorkomen 

(….)9 wat is er o.a. te koop in De Bank 
(….)10 Pannekoekenhuis (….)

FTC meteen rally proef doen
TOTAAL:

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.

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

Popocatepetl the Mexican
Nobelstraat 163 | Utrecht
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• Gratis parkeergelegenheid voor de deur met oplaadmogelijkheden voor hybride auto’s;
• 

• 
• 
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NIEUW:
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Gevelreinigen: 
zonder chemie 
en zonder 
beschadigingen

Reiniging van
monumentale objecten

Grafi tti verwijderen:
zonder reinigings-/
afbijtmiddelen

Kauwgum
verwijderen:
4 tot 5 keer
sneller

Ook voor de volgende diensten kunt u bij ons terecht:

Dagelijkse schoonmaak
Vloeronderhoud
Gebouwen
Hogedrukreiniging
Glasbewassing
Bouwschoonmaak

Met SteamPLUS® wordt het onmogelijke mogelijk...
  Graffi ti verwijderen zonder gebruik van chemie en/of afbijtmiddelen
  Kauwgum verwijderen (4 - 5x sneller dan  bevriezen of stoom-/

 chemiemethodes!)
  Zonder beschadigingen reinigen van o.a. oude (monumentale)

 gevels, kunstwerken, houten objecten etc.
  Verwijderen van verf, coatings, hars, lijmlagen, wegbelijning etc.
  Desinfectie van- en geurbestrijding bij machines, speeltoestellen, sani-
taire ruimten, parkeergarages etc. etc.

Milieuvriendelijk & maatschappelijk verantwoord
  Tot 35% brandstofbesparing.
  Tot 60% waterbesparing.
  Geen chemie-/reinigingsmiddelen nodig.
  Zeer lage CO² emissie.
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START T1-3

FINISH T1-3
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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 jaar daarna was bijna iedereen in een 
lederhosen of dirndl verkleed i.v.m. ons thema oktoberfest. Vorig jaar was het merendeel in safari outfit 
te bewonderen.

De winnaars met het leukste en mooiste outfit worden door een jury gekozen en kunnen een leuke prijs 
winnen. Ook voor de leukste en mooiste gekozen rally auto ligt er een prijs klaar.
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thema’s en mOOIste aUtO’s       aFgelOpen jaren 
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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 2012
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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). 
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terUgBlIk BUsIness   rally 2018

Vrijdag 31 augustus vond voor de zevende keer 
een Utrechtse Business Rally plaats. Deze keer 
onder de vlag van FC Utrecht, net als ooit in 
2011.
Met bijna 90 deelnemers was de Business Rally 
meer dan geslaagd. Onder de deelnemers 
ook een groot aantal leden van de FC Utrecht 
Businessclub. Uiteraard mocht Stadion 
Galgenwaard als tussenstop niet ontbreken in 
de veelzijdige route. Na de ontvangst van de 
FC Utrecht goodybag werd de tocht voortgezet 
richting Tilburg naar onze eindlocatie. 

De Utrechtse Business Rally heeft een prachtig 
bedrag opgeleverd van € 18000,- voor een 
tweetal goede doelen, te weten: Stichting Zinnig 
en FC Utrecht Maatschappelijk. 

De rally wisselbeker mag een jaar op de 
schoorsteen staan van Marcel & Fleur de 
Korte van Madeko, de grote winnaars van deze 
editie. Op de tweede plaats eindigde André 
de Vos en Ton Peek van Kabaz en op de derde 
plek eindigde Martin en Marja van Brenk van 
Holland Deuren Service.

Elke rally geven we een prijs aan de meest 
opvallende auto, aan de hand van ons thema. 
Ons thema was deze editie Safari. Anton 
& Fleur Scheffers hebben nog 1 keer hun 
trouwpak aangedaan en zijn met de auto op 
een safari huwelijksreis gegaan. Zij mochten 
een mooie trofee, een heerlijke FC Utrecht fles 
W3 wijn en voor 100 euro aan dinerbonnen van 
Debuut BV in ontvangst nemen.

Na een aantal jaren net buiten de boot te 
zijn gevallen was het deze keer raak voor 
Christiaan Driessen (Driessen Food) & Joep 
Hansen (IMC Models). Zij werden gekozen tot 
het leukst verkleedde duo. Ook zij mochten 
een heerlijke FC Utrecht fles wijn van W3 en 
een trofee en voor € 100,- aan dinerbonnen in 
ontvangst nemen. 
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de wInnaars van de 
aFgelOpen jaren

De grote wisselbeker mocht 2 jaar (winst in 2012 
en 2014) op de schoorsteen staan bij Peugeot 
Nefkens 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.  Vorig jaar ging de wisselbeker naar Marcel 

en Fleur de Korte van Madeko. Deze deelnemers 
van het eerste uur zijn altijd gefocust om een mooi 
resultaat te halen. Afgelopen jaar is dat eindelijk 
gelukt.  

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. Uiteindelijk levert dat een winnaar op. 
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. 

fc utrecht business rally - 201942



2012

2014

2016

2013

2015

2017

2018



deelnemers

DRIesseN FooD & IMC BRaNDING.shop
ChRIstIaaN DRIesseN & joep haNseN

KaBaz
aNDRe De Vos
toN peeK

KaBaz II
BeRtRaM BeeRBaUM
seF VaN DeR plas

BRotheRs hoReCa GRoep BV
MaRCo peeK
RoB peeK

DRIesseN FooD BV
ChRIstIaaN DRIesseN

IMC BRaNDING
joep haNseN

VaN RUyVeN aDVoCateN
alex VaN RUyVeN
theo KRaMeR

asN aUtosChaDe seRVICe Boll BUNNIK
peteR VeRKeRK 

aVezaat BV
FRaNK aVezaat  

IMpRess BV
joop aGteRBeRG

aUtoCeNtRUM steKeleNBURG
toN steKeleNBURG

VaN VelUw BeheeR
woUteR VaN VelUw
yVoNNe VaN VelUw

eKRIs UtReCht
CoeN eNKlaaR
ReNs sMoReNBURG

holIMex RUBBeR & plastICs
RoGIeR ploeG
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rally 2019

VaN RooIjeN CateRING
ChRIstIaaN VaN RooIjeN

pRINs sChooNMaaKDIeNsteN BV
peteR pRINs
KaRIN pRINs

MaDeKo oFFICe solUtIoNs
MaRCel De KoRte
FleUR De KoRte

sChooNMaaKseRVICe NaGel
MaRCel NaGel  

DoBoho BeheeR BV
peteR VaN DoesUM
thoMas sCheReR

FaCtoRING paRtNeRs NeDeRlaND I
johaN BlaDt
MaRGaReth joNKeR

De Mol DRaNKeNspeCIalIst
RoGIeR De Mol

aUtoBeDRIjF VaN KUIleNBURG BV
woUteR VaN KUIleNBURG

I-aspeCt
DaVe VaN sChaIK
walteR VaN De BRINK

heNRI & heRMaN
GeeRloF staM
DeNNIs leKKeRKeRKeR

pRINs esClUsIVo
jeRoeN VaN KRaNeN

MUNtstaD aUDI
jeRoeN sUK
BaRt VaN eIjKeReN

fc utrecht business rally - 2019 45



deelnemers

aBs all BRaKe systeMs BV
FRaNs sNIjDeRs  

oFFICe Boss
DaVID BosCh

INVepRo-BoUwRIjK
RIK De RIjK

joNGeRIUs INVest BV
joost joNGeRIUs
RosalIe joNGeRIUs

VaN MUIjDeN DaKBeDeKKING BV
DIK VaN MUIjDeN
patRICK sChIppeR

KühNe B.V. BoUw eN exploItatIe
jaN KUhNe
tRees KUhNe

poRsChe CeNtRUM leUsDeN
NIels BoeRsMa  

aCs Feel GooD 035 BV
aNtoN sCheFFeRs  

RaDeMaKeR aDVIes & aCCoUNtaNCy
heRMaN RaDeMaKeR 

sCheep slopeRIj NeDeRlaND
G. sNoeK
RoNalD De GRoot 

De ReClaMeMaKeRs t BV
NIls VaN VlIet
aNs VaN VlIet

De ReClaMeMaKeRs t BV II  

FC UtReCht MaatsChappelIjK
saNNe
NyNCKe
MaRloN

steRN aUto BV
jURRIaaN taat
MaRtIjN sCheNK

hIG BeheeR
estheR heRBeR  
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rally 2019

ByNCo
jeRoeN VeltMaN
MaURIts VaN zoeReN

MaIsoN VaN DeN BoeR
RoB MeIjeR
KIaN joRIsseN

Vesta BRaNDweReNDe systeMeN
GeRt jaN De GRaaF
jaCo De GRaaF

FoRwaRD BUsINess CoaChING
MaURICe hooGeNDooRN
RoBeRt ReBeRGeN

aMeCo Vlees
jaN VaN westReeNeN  

pRe seNse BV I
jaN VaN De KaNt
? 

pRe seNse BV II
???

FaCtoRING paRtNeRs NeDeRlaND II
jos BlaDt
shIRley BlaDt

BaRtels CoNsUltaNCy BV
DIoN BaRtels

De KRooN FaCIlItaIRe DIeNsteN B.V.
KeVIN De KRooN  

CoVast Real estate
jeRRy saFFRIe
DaNIelle saFFRIe
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TEN EVENTS
Marco ten Berge | Mattenbieslaan 97A | 3452 AD Vleuten 
| +31 621870299  | marco@tenevents.nl | www.tenevents.nl

Sterk in ideeën, 
goed in organiseren...

Ten Events is een full service 
evenementenbureau met meer dan achttien 
jaar ervaring in event management. 
We staan garant voor de totale organisatie en 
regie van uw bedrijfsevent en nemen u dus al 
het werk uit handen. Of het nu gaat om een 
opening van een nieuw pand, een kick-off na 
een fusie, een bedrijfsfeest, een jubileum of 
een relatie- of marketing evenement.

WIJ ZORGEN VOOR EEN ORIGINEEL EN PERFECT GEORGANISEERD 
EVENEMENT DAT ALLE ZINTUIGEN VAN UW BEZOEKERS PRIKKELT.
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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.”

Donaties 2018
In 2018 konden we € 18000,- overmaken aan 
Stichting Zinnig ( € 5000,-) en aan FC Utrecht 
Maatschappelijk (€ 13000,-). Dat allemaal 
dankzij de deelnemers die geboden hebben op 
veilingstukken tijdens de afgelopen FC Utrecht 
Business Rally.

Op de foto’s Peter Verbeek van Zinnig en Frans van 
Seumeren van FC Utrecht.

Voor onze Goede Doel projecten organiseren wij traditioneel weer een veiling. Deze keer gaan we, 
net als vorig jaar, ons best doen voor twee projecten, namelijk voor stichting zinnig en FC Utrecht 
Maatschappelijk. Daarvoor hebben we voor 06 september weer een aantal mooie veilingstukken 
beschikbaar. 

Deze editie kunnen de ondernemers die het afgelopen jaar actief tijdens de veiling zijn geweest 
hun giften terugvinden in het “veld”. Peter Verbeek, initiatiefnemer van project Zinnig, zal namelijk 
tijdens de rally met een aantal kinderen aanwezig zijn om een deel van de route van 2019 op de 
fiets af te gaan leggen. Een geweldige uitdaging voor de kinderen die dankzij de gulle giften tijdens 
de rally veiling van afgelopen jaar op echte racefietsen en wielrenpakken hun tour zullen maken. 
Hoe gaaf is dit niet. Rond 16:30 uur zullen wij de wielrenners vanmiddag groots onthalen op onze 
eindlocatie.
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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
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ten tweede FC Utrecht 
maatschappelijk  
FC Utrecht is er van overtuigd 
dat wij als professionele club in 
hét hart van de provincie, een 
bijdrage kunnen leveren aan een 
gezonder en gelukkiger Utrecht. Met FC Utrecht 
Maatschappelijk raken we in het hart en willen we 
het verschil maken bij inwoners van de provincie 

Utrecht. Hierbij richten we ons in de basis op 
drie doelgroepen: Jeugd, ouderen en supporters. 
Gezondheid en eenzaamheid zijn de thema’s die 
centraal staan.  Wij zijn trots op de samenwerking 
met diverse organisaties, initiatieven en 
Gemeentes in de provincie Utrecht. Meer dan 
ooit toont FC Utrecht haar maatschappelijke 
betrokkenheid!

Onze gOede dOel prOjeCten

Vanuit onze overtuiging: hart voor 
voetbal, hart voor de provincie en 
hart voor elkaar wil FC Utrecht 
de harten van onze supporters, 
de stad en provincie veroveren. 
Met al onze activiteiten – in het 
stadion, op scholen, in de wijken en 
bij verenigingen – bouwen wij aan 
een FC Utrecht Community. Een 
gemeenschap van mensen met een 

gedeelde liefde voor het voetbal en 
voor onze club, met de bereidheid 
iets voor elkaar te doen. 
Met FC Utrecht Maatschappelijk 
raken we in het hart en willen we het 
verschil maken bij inwoners van de 
provincie Utrecht. Hierbij richten we 
ons in de basis op drie doelgroepen: 
jeugd, ouderen en supporters.

FC UTRECHT
MAATSCHAPPELIJK
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Jeugd 
FANBUS
Iedere thuiswedstrijd van FC Utrecht 
wordt de FC Utrecht spelersbus 
omgetoverd tot fanbus voor kinderen 
die leven onder de armoedegrens. In het 
seizoen wonen honderden kinderen op 
deze bijzondere manier een wedstrijd 
bij van FC Utrecht. “Met de Fanbus geef 
je veel kinderen die weinig hebben een 
onvergetelijke voetbalmiddag, waarbij 
de FC nog heel lang in hun hoofd blijft 
hangen.” – Piet, vrijwilliger Fanbus. 

Ouderen
FC UTRECHT OLDSTARS
Vanuit de kracht van de club heeft FC 
Utrecht zich ten doel gesteld om 
60+ers te stimuleren om (meer) te gaan 
bewegen. Walking Football is daarbij 
een ideale vorm. ‘Het sociale aspect is 
voor mij echt de drijfveer om Walking 
Football te spelen. Gezelligheid is zo 
belangrijk, ik leer andere mensen 
kennen, en daarnaast blijf ik ook lekker 
in beweging!

OUDERENVAK
Bij elke thuiswedstrijd nodigen we 
tientallen ouderen uit in ons Ouderen- 

vak. Zo blijft het bezoeken van 
wedstrijden in Stadion Galgenwaard ook 
voor deze doelgroep toegankelijk.
Quote: “Het publiek vond ik hier 
geweldig, de entourage was ontzettend 
sfeervol en we hebben ontzettend 
genoten van de lieve vrijwilligers die ons 
goed verzorgd hebben. Met alle anderen 
om ons heen voelde het die dag als één 
grote familie. Ik ben groot fan geworden 
van FC Utrecht en volg de club sinds die 
bewuste dag in het Ouderenvak op de 
voet.” – Jan (83), bezoeker Ouderenvak. 

Supporters 
CHARITYBOX
De Charitybox wordt elke wedstrijd 
door FC Utrecht ter beschikking gesteld 
aan supporters die om uiteenlopende 
redenen een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken.“Ik draag deze ervaring voor 
altijd in mijn hart mee, de wereld was 
vanavond een stukje mooier“.

Unieke momenten creëren wij samen, 
doet u mee? Neem gerust contact op 
met de afdeling maatschappelijk en wij 
gaan graag met u in gesprek!
www.fcutrecht.nl/maatschappelijk
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zoals:

2 x EK Oranje shirt met handtekening van Gerald Vanenburg

FC Utrecht bal, gesigneerd door de hele selectie

Leuk oranje t-shirt 

Twee Wed & Waard Business tickets (t.w.v. € 250,-)

FC Utrecht slagroomtaart t.w.v. € 25,-

Henri & Herman FC Utrecht kinderauto

Wedstrijdbal Skor

Sebastiaan Haller t-shirt

Oranje trainingspak jeugd

FC Groningen wedstrijdshirt

FC Utrecht wedstrijdshirt 2019

FC Utrecht wedstrijdshirt, 

met nr. 7 op de rug (Duplan).

BIjzOndere aCtIe 
vOOr het gOede dOel
laten we de avond geweldig beginnen 
en meteen openen met een mooi 
bedrag voor onze 2 Goede Doelen. prik 
de oranje balloon kapot en u steunt 
voor € 125,- het Goede doel. ?U KRIjGt DaaR ooK wat VooR teRUG

Namelijk een oranje leren bal met een handtekening van 
Gerald Vanenburg, plus 4 FC Utrecht kaarten voor de publieke 
tribune, een mooie FC Utrecht sleutelhanger en een unieke 
FC Utrecht rally sjaal. In elke ballon zit ook een lotnummer 
waarmee u kans maakt op 1 van de leuke prijzen die wij 
gecreëerd hebben.
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Veilingstuk aangeboden 
door FC Utrecht

FC Utrecht 
wedstrijdshirt 

met alle 
handtekeningen 

van de FC Utrecht 
selectie

Veilingstuk aangeboden 
door Driessen Food  

Kookclinic bij Driessen Food in Bunnik
 voor 10 personen 

Samen met een Chefkok en beroemde gastkok , kunt u met
 10 personen een kookclinic bijwonen in de speciaal ingerichte 
keuken van Driessen Food aan de Rumpsterweg in Bunnik. De 

eigen uitgezochte verse producten kunt u zelf bereiden en 
natuurlijk daarna, onder het genot van de beste wijnen, 

verorberen. 

AANGEBODEN DOOR FC UTRECHT 
BUSINESS LOUNGE, 4 SEATS, WEDSTRIJD IN OVERLEG 

 Luxe lederen seat op de hoofdtribune Stadion Galgenwaard met het 
beste zicht op het veld

 Ontvangst met glas Prosecco en Amuse
 Heerlijk buffet
 Dessert in de rust

 Incl. drank (binnenlands gedistilleerd en Bacardi rum)
Drankjes op tribune tijdens de wedstrijd

Iedere wedstrijd een unieke voorontvangst

Jeu de boules
arrangement

• Voor 10 personen
• vier buckets bier!
• & VerSNAPERINGEN

1,5
uur

         AANGEBODEDEN DOOR 

Veilingstuk aangeboden 
door FC Utrecht

FC Utrecht 
wedstrijdshirt 

met alle 
handtekeningen 

van de FC Utrecht 
selectie

 Aangeboden door Cor Bladt
In de Midi Pyrenees, ligt het landgoed Château de Barbet. Boven 

op een heuvel rijst een prachtig gerestaureerd Château 
waaromheen 180 luxueuze villa’s liggen. In deze streek is de tijd 

stil blijven staan. Mensen hebben in deze streek nog tijd voor 
elkaar en genieten van het leven. Bij uw verblijf zult u dan ook niet 
lang nodig hebben om tot rust te komen. Als hoogste bieder kunt 

u met maximaal 6 volwassenen en 4 kinderen tot rust komen.
Badkamer met jacuzzi en golfkar horen bij arrangement. Er zijn op 
het landgoed 3 zwembaden, waarvan 1 verwarmd en tennisbanen. 

Business Rally Midden Nederland - 2017 • veiliNgBoekje

Aangeboden door  
Frans van Seumeren

Feyenoord arrangement in de box bij 
Frans voor 2 personen, inclusief

 hapje en drankje

Veilingstuk aangeboden 
door FC Utrecht

FC Utrecht bal 
met alle 

handtekeningen 
van de

 FC Utrecht 
selectie
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AANGEBODEN DOOR GOLFCLUB DE 
KROONPRINS IN VIANEN EN 

GOLFPRO RONALD VAN MEETEREN

Ronald van Meeteren neemt u graag mee voor een golfclinic ( o.a. gaan 
we oefenen op de driving range en putting- en chippinggreens) voor 4 
personen op de Golfclub in Vianen. Natuurlijk gaan we daarna ook nog 
de 9-holes par -3 baan verkennen. Vooraf of na afloop gaan we eerst 

heerlijk lunchen op het prachtige terras.  

Aangeboden door Johan 
Bladt Factoring Partners

Varen op de Utrechtse grachten
met een mooie, comfortabele, 

luxe Jan van Gent sloep
voor 12 personen.

Inclusief hapje & drankje natuurlijk met 
kapitein. 

Business Rally Midden Nederland - 2017 • veiliNgBoekje

Aangeboden door Business 
Club  Midden Nederland
PSV kampioensshirt
uit 2003 met o.a. 
de handtekeningen 
van Arjan Robben, 
Mark van Bommel, 
Kezman, Watereus,
Ooijer, etc.

AANGEBODEN DOOR DE AUTO 
HOOFDSPONSOR VAN FC UTRECHT, 

NAMELIJK HENRI & HERMAN 

 

Aangeboden door Rogier de Mol,
 de Drankenspecialist in 

Drieberegen

Wijnproeverij voor 10 personen 
De gasten krijgen een uitgebreide wijnproeverij met mooie 
Italiaanse wijnen uit diverse verschillende gebieden. Er zal 
deze avond uitgepakt worden met mooie Barolo, Amarone 

en topwijnen uit Chianti.  
Uiteraard komen er planken op tafel met heerlijke worsten, 

parmaham en kazen uit Italië.  
Bied op deze kavel en je hebt een onvergetelijke avond. 

Locatie: De Mol DrankenSpecialist, Traaij 102 Driebergen 

 Aangeboden door FC Utrecht
Met zijn allen naar de FC

Gratis naar de FC met het hele jeugdteam 
(20 entreekaarten) 

Een cursus “eerste hulp bij 
“….voor 10 dames !!!

Aangeboden door Marcel en 
Fleur de Korte van Madeko

Kantoormeubelen naar 
keuze ter waarde van 5000,- 

4x bureaustoelen nieuw gestoffeerd in kleur naar keuze
4x bureaus met nieuw werkblad in kleur naar keuze

4x verrijdbare ladeblokken met hangmaplade en topblad in kleur van het 
bureau 4x prullenbakken met een inhoud van 15 liter

12x kabelklips
4x kabeldoorvoerbussen

4x monitorarmen enkel voor 1 TFT scherm
4x CPU-houders

1 x vergadertafel ovaal, afmeting 240x120 cm voorzien van een nieuw blad
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Veilingstuk aangeboden 
door één van de beste 

Oranje spelers ooit 
VOETGOLF CLINIC  (11 HOLES) 

OP EILAND VAN MAURIK

MET
GERALD VANENBURG
voor 6 personen van 13:00 tot 16:00 uur (incl.)

* Lunch
* Drankjes tijdens de clinic
* Na afloop bittergarnituur

 en drankjes   

Aangeboden door Cor Bladt

De comfortabele vila op een privé eigendom, ligt op het zuiden en is 
voorzien van alle mogelijke luxe voorzieningen, zoals airco (zie foto), 
een eigen parkeerterrein en een zwembad achter het huis.  U zal 
genieten van de rust, het uitzicht en de prachtige groene omgeving.

 Vakantiehuis in Zuid-Frankrijk
Aangeboden door 

Wouter van Veluw 
FC Utrecht – Skybox arrangement

(incl.hapje en drankje) voor 2 personen
in de skybox van van Veluw Beheer.

AANGEBODEN DOOR FC UTRECHT 
  WED & WAARD, 4 SEATS, WEDSTRIJD IN OVERLEG 

 Luxe lederen seat op de hoofdtribune 
Stadion Galgenwaard met het beste 

zicht op het veld
 Ontvangst met hapje en drankje

 Na afloop live entertainment
  (3e helft).



Veilingstuk aangeboden 
door Gerald Vanenburg

Met een Europa Cup, een Europees 
Kampioenschap en liefst acht Eredivisietitels op 

zak kan Gerald Vanenburg zich met recht één van 
de grootste Nederlandse voetballer ooit noemen   

VOUCHER VOOR 2 PERSONEN 

1 nacht Comfort kamer 
Inclusief ontbijtbuffet p.p. 

1 x Luxe 3-gangen diner 
2 x toegangsbewijs

 Paleis het Loo

AANGEBODEN DOOR 

fc utrecht business rally - 201956



fc utrecht business rally - 2019 57



fc utrecht business rally - 201958



fc utrecht business rally - 2019 59




