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Achttien rrm’s en ruim 500.000 euro!

de weekend academie:

Van vmbo naar 
havo advies...
De Weekend Academie,  een stichting van 

vrijwilligers, docenten en ouders, onder-

steunt kansarme, gemotiveerde jongeren 

in basis - en voortgezet onderwijs bij hun 

schoolstudie, sociale ontwikkeling en in-

teresses. Medewerkers Annemarije de Moll 

en Annemieke Tigchelaar vertellen: “Op die 

manier krijgen de kinderen meer zelfver-

trouwen en een grotere kans in de maat-

schappij. Leerlingen halen met de geboden 

hulp geregeld een hoger schooladvies en 

zijn positief over hun toekomstkansen. Het 

project bleek in Amsterdam zo succesvol, dat 

er nu ook een Weekend Academie is gestart 

in Haarlem-Schalkwijk. Wij zijn heel blij met 

de rrm cheque van 4.250 euro, aangevuld 

door Cordaid met een bedrag van 4.000 euro. 

Dit bedrag wordt o.m. gebruikt voor het faci-

literen van gastsprekers en voor de opleiding 

en training van begeleiders. Zaken die hard 

nodig zijn in Haarlem.”

www.weekendacademie.nl

tulip garden: 

Schoolbus kan weer 
vier jaar mee!
In 2007 sponsorde Rotary Club Heemstede-

Bennebroek een schoolbus voor de Stichting 

Derde Wereld Hulp. Deze Stichting zet zich 

in voor zwervende kinderen in India.  Om te 

overleven, moeten de meesten van hen bede-

len, zware en levensgevaarlijke klusjes doen, 

of ze komen in de prostitutie of criminaliteit 

terecht. Inmiddels heeft de Stichting negen 

kindertehuizen met eigen groentetuin-

tjes, fruitbomen en koeien voor melk. Ook 

participeert de stichting in werkplekken en 

scholen.  In één van de tehuizen wonen zo’n 

65 zieke, veelal met hiv besmette kinderen. 

De door Rotary gesponsorde bus brengt hen, 

samen met de kinderen uit sloppenwijken 

van omringende dorpen, naar school op zo’n 

20 minuten rijden buiten de stad. De bus 

reed 50.000 kilometer over onverharde In-

diase wegen. Met een cheque van 4.000 euro 

zorgt rrm 2012 ervoor dat de bus gereviseerd 

kan worden. De bus kan straks weer vier jaar 

mee!

www.sdwh.nl

hospice bardo: 

Huiselijkheid en 
helende natuur
Een gaste van rrm 2112 schiet ons aan over 

het hospice Bardo in Hoofddorp:  “Ze waren 

zo ontzettend lief voor mijn moeder, die 

er was opgenomen.  Ze stonden klaar om 

haar kleinste wensen te vervullen, al was het 

midden in de nacht, ze waren er. Schrijf dat 

maar op.” Deze lieve mensen zijn de be-

roepskrachten en vrijwilligers die zich dag 

en nacht inzetten voor het verbeteren van de 

kwaliteit van leven van patiënten die weten 

dat zij gaan sterven. Willeke van Uden (pr) 

en Annemarie Zuidweg (directeur) vertellen: 

“Iedereen wil het liefst thuis sterven, maar 

dat is niet altijd mogelijk. Wij bieden hui-

selijkheid en warmte in combinatie met alle 

voorzieningen. Ons nieuwe huis in Hoofd-

dorp ligt midden in het polderlandschap en 

heeft een uniek uitzicht.” De dames ont-

vingen een cheque van 3.850 euro. Hiermee 

wordt de geluidsinstallatie bekostigd, die zal 

worden gebruikt in de scholingsruimte en 

bij herdenkingsbijeenkomsten. 

www.hospicebardo.nl

Al aan het begin van deze extra memorabele rallydag werd door voorzitter Bas de Rooij van Rotary alvast verklapt dat tijdens de achttien 
keer dat Rotary Road Masters inmiddels is georganiseerd, nu, in 2012 de magische grens van 500.000 euro aan opbrengsten ruimschoots is 
overschreden. Tijdens achttien RRM evenementen,  werd een totaalbedrag van 520.000 euro uitgereikt aan alle deelnemende goede doelen! 
Dit bedrag is inclusief alle bijdragen van Rotary Foundation, Wilde Ganzen en Cordaid.  

Hoe auto en ambiance elkaar verster-
ken was de 26ste april weer te ervaren 
op het historische landgoed Duin & 
Kruidberg, waar de geuren van ‘vers 
gebrande olie’ en ‘pas geschoren 
buxushaag’ zich op magische wijze 
mengden. Heden en verleden lijken 
te versmelten in het decor van het 
monumentale gebouw, de spiegelende 
vijver en de glanzende klassiekers, die 
met elkaar de tijdloosheid van stijl en 
klasse benadrukken.

De hooggeëerde gasten van rrm 2012 hadden 

de keuze uit ruim tachtig klassiekers. Wilden 

zij verpakt in leer in de Bugatti type 13?  

(Alleen voor de kleine maatjes.) Kozen ze voor 

status en comfort: de Mercedes 300 Adenauer, 

of  voor het sentiment van  een  Alfa Romeo 

Giulietta Spider? Kozen ze voor de soepele 

versnellingsbak van de Daimler Dart of voor 

de brullende motor van de  Renault Alpine 

A 110.  Wilden ze er de hele rit met kop en 

schouders bovenuit steken, zoals in de Fiat 

Tippo III of gingen ze voor laag en sportief, 

in de Maserati Mistral 4000 gt… al betekent 

‘sportief’ in sommige gevallen: je tanden van 

elkaar houden bij iedere drempel. Ach, alles is 

liefde als het om klassiekers gaat. 

En verliefde en bewonderende blikken waren 

er overal langs de route. De rit voerde door de 

– ontluikende - groene kastanjelanen van het 

Kennemerland en langs nog weer kleurrijker 

bollen dan vorig jaar (veel oranje) en ze werd 

ondanks een spatje regen op het leer, of lin-

nen, door vele gasten als wéér leuker ervaren 

dan vorig jaar. Men vond het prettig om bij 

te komen van het inspannende kaartlezen tij-

dens “gekkigheden”  als golfen, op landgoed 

Tespelduyn, en bij het Segway rijden tijdens 

de Gomes stop voor de Hartenkamp-villa. 

Toen de klassiekers na vijven weer in Sant-

poort waren teruggekeerd, werd er onder de 

neerkijkende voorouders, flink geborreld, 

goed gegeten, veel gelachen en nagepraat.  

Als klap op de vuurpijl werd het ingezamelde 

bedrag van totaal 32.000 euro overhandigd 

aan de vier goede doelen. Ook werd bekend 

dat er na achttien verreden rrm’s door Rotary 

inmiddels een totaalbedrag van 520.000 euro 

aan alle ooit deelnemende goede doelen is 

uitgekeerd. En dat maakte deze 26ste april 

2012 tot de dag die alle records brak. 

Alle medewerkers, alle chauffeurs, alle spon-

sors en alle bijrijders hartelijk bedankt. 

www.rrm2012.nl

Klassiekers breken alle records...   
VeRlieFDe en BeWonDeRenDe BliKKen lAnGs De RouTe

De uitslag rrm 2012:  de winnaars

equipe 53 Chauffeur: P. Remstedt (midden)

	 	 Navigatie: A. Sahin (links)

	 	 Auto: Mercedes Benz 300 sl (1958)

classicmedia.nl

equipe 68  

Berijder: 

Willem Vliet 

(anwb)

Voertuig:	

Harley Davidson

wlc (met zijspan)

eye camps:  

Een nieuwe bril: 
een nieuw leven
Staat u wel eens bijziend in uw Olyslager 

handboek te turen in de hoop dat de tekst 

zich zal oprekken?  Bij- of verziendheid komt 

overal ter wereld voor, maar in een ontwik-

kelingsland, waar een gebrek is aan medische 

hulp en simpelweg aan brillen, betekent het 

dat je niet meer kunt meekomen op school.  

En als je 18 jaar of ouder bent, kun je niet 

langer meedraaien in het productieproces, 

ook niet als gezin, of ouders afhankelijk van 

je zijn. Leden van de Rotary Club Kandy heb-

ben in 2010 en 2011 met een medisch team 

de dorpen in de binnenlanden van Sri Lanka 

bezocht. Deze teams hebben inmiddels 

6.000 (!) mensen met een beperkt gezichts-

vermogen een nieuwe toekomst gegeven 

door ze hun zicht terug te geven.  De vijftien 

“Eye Camps” die nog nodig zijn om mensen 

in Sri Lanka te helpen, worden door  

rrm 2012 mogelijk gemaakt door een bij-

drage van 6.000 euro. Wilde Ganzen vult dit 

bedrag aan met nog eens 6.000 euro.   

www.eyecamps.org

equipe 10 Chauffeur: F. Bekker (links)

	 	 Navigatie: G. van Driel

	 	 Auto: mg-b (1964)

equipe 3 Chauffeur: B. Reimerink (links)

	 	 Navigatie: B. Schotsman

	 	 Auto: Austin Healey Sprite (1961)

equipe 29 Chauffeuse: A.M. Kersten (rechts)

	 	 Navigatie: A. Joustra

	 	 Auto: Triumph Vitesse (1964)

ClassicMedia.nl

Op de websiste van onze 

sponsor ClassicMedia.nl

vindt u meer beelden van 

deze laatste editie van de  

Rotary Road Masters.

Uitgeverij ClassicMedia.nl

is gespecialiseerd in het

vastleggen van unieke

evenementen.

ClassicMedia.nl 	is een onderdeel van ideas.nl • marketingconcepten & vormgeving • 023 5 42 42 71 ©	2012
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De pechprijs

equipe 67 

Chauffeuse: 

L. Visscher-Pezie

Auto: 

Jaguar xk 150 

Coupé
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Bonhams is wederom sponsor van  
Rotary Road Masters, opgericht in 
1793, is het één van de oudste veiling-
huizen ter wereld en de grootste op 
het gebied van fine art en antiek. 

Saskia Magnin vertelt: “De speerpunten 

van ons kantoor in Amsterdam zijn dit jaar: 

schilderijen, auto’s, juwelen en Aziatische 

kunst. Vorig jaar zijn er een aantal grote, 

goed verlopen, veilingen van Aziatische 

kunst geweest. Hiervoor is over de hele 

wereld belangstelling; de nieuwe rijken in 

China kopen veel Aziatica. Zij kopen hun 

oude historie terug tegen goede prijzen. Voor 

mensen die Aziatica hebben en willen ‘ontza-

melen’ is dit het juiste moment om ons eens 

te laten behoordelen of  een kunstvoorwerp 

een mooie opbrengst kan behalen op de vei-

ling. Onze Aziatische expert is rond half juni 

weer een aantal dagen in Nederland. Ook 

juwelen staan in de belangstelling op dit mo-

ment. Je ziet vaak in tijden van economische 

onzekerheid dat mensen niet in aandelen of 

obligaties beleggen, maar in goud, zilver en 

juwelen. Topprijzen worden betaald voor 

diamanten, saffieren, natuurlijke parels en 

stukken met een bijzondere setting. Bin-

nenkort zal Bonhams een lezing organiseren 

voor alle dames die geïnteresseerd zijn in het 

kopen en verkopen van juwelen. Daarnaast 

organiseren we, veelal in samenwerking met 

musea, taxatie dagen in den lande. We waren 

al in het Zilvermuseum en  in het Zuiderzee-

museum. In dat laatste museum zullen we 

nog terugkomen. Er komt een taxatie dag 

in het Rijksmuseum Twenthe en we zijn in 

gesprek met het Openluchtmuseum in Arn-

hem. Dit zijn algemene taxatiedagen waarop 

meerdere experts aanwezig zijn. Op onze 

website vindt u alle informatie.  

www.bonhams.com

“Wereldwijde belangstelling voor Aziatica”

GoMes nooRD-HollAnD B.V.

“Wij zijn een klassieker in mobiliteit”

bonhams rally
Ook klassiekers zijn een speerpunt 

van het veilinghuis. Bonhams voert 

het eigen magazine: Ignition. En Saskia 

Magnin heeft nieuws: “Wij zullen in de 

nabije toekomst zelf een auto-taxatie-

dag organiseren in Nederland 

en we gaan onderzoeken of we 

dit kunnen combineren met 

een leuke rally. Dit evene-

ment zal even ten zui-

den van Amsterdam 

gaan plaatsvinden, 

wellicht in de eerste 

helft van september. 

We willen mensen 

uitnodigen om met hun 

auto’s naar de taxatie da-

gen te komen, niet alleen 

voor de gezelligheid, maar 

ook om professioneel advies 

over de auto in te winnen.

* De	heer	Ronald	Kooyman,	

directeur	van	het	Louwman	

Museum,	reikte	dit	jaar	de		

Bonhams-Mooiste-Prijs	uit	.		

(Zie	ook	pagina	8)

segway-talent bij rrm
Flip Janssen van Gomes Noord- 

Holland, directeur bedrijfswa-

gens. Hij vertelt: “Het woord 

‘vervoeren’ krijgt met de 

Segway een hele nieuwe 

dimensie. Tijdens de 

Rotary Roadmasters 

Rally kwam die nieuwe 

dimensie goed naar 

voren. Veel gasten 

hebben tijdens hun 

pauze kunnen genieten 

van een rondje op de 

Segway. Er was een 

parcours uitgezet waar zij 

met verschillende oefenin-

gen tussendoor een rondje 

konden rijden. Wij van 

Gomes stonden verbaasd 

van het gemak en de pret, 

waarmee de meeste gasten 

zich het vervoermiddel 

eigen maakten.”

Met acht vestigingen in noord-Hol-
land is Gomes noord-Holland B.V. 
de officiële merkdealer van Mercedes-
Benz in de breedste zin van het woord: 
sales en after sales van personenwa-
gens, bedrijfswagens en trucks.

 Al meer dan 75 jaar vertegenwoordigen wij 

dit merk met hart en ziel. Dus we kunnen 

zeggen dat wij ook een echte klassieker zijn 

als het gaat om het bieden van mobiliteit. Wij 

voelen ons dan ook verbonden met de Rotary 

Road Masters. Een dag voor liefhebbers van 

klassieke auto’s… En natuurlijk namen wij 

enkele van onze oogappels mee, zodat u naast 

het genieten van klassiekers ook kon genie-

ten van hedendaagse automobielen. 2012 

wordt een spectaculair jaar voor Gomes, met 

de introductie van de totaal vernieuwde  

A-Klasse, die een jong publiek zeer zal aan-

spreken. Ook introduceren wij een nieuwe 

Small Van op de markt, de Mercedes-Benz 

Citan. Beide modellen worden in het najaar 

van 2012 bij ons verwacht.  Wij hebben geno-

ten van een prachtige Rotary Road Masters en 

van het opvallende rijplezier van alle aanwe-

zigen! www.gomes.nl

      
      R

OTARY ROAD MASTERSdriving for their future

100the finest 
automobiles 2 0 1 2

BonHAMs AMsTeRDAM

classicmedia.nl  moments to treasure
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Vijn partyservice en Deli Xl, First for Foodservice 
Doen GenieTen, MAAKT CATeRAARs Blij

Al voor het derde achtereenvolgende jaar verzorgde sponsor Vijn Partyser-

vice onder meer de smakelijke lunchpakketten voor rrm. De inhoud van de 

veelbelovende witte tasjes was in de meeste gevallen al op de Duin en Kruid-

bergerweg geïnspecteerd. Met als gevolg: veel van de verse, riant belegde 

bolletjes haalden de Velserenderlaan niet. En dat maakt cateraars gelukkig. 

Vijn heeft veel ervaring met evenementen als deze en met festiviteiten. Ze 

hebben het specialisme in huis om bijzondere projecten en ‘niet-alledaagse’ 

gebeurtenissen tot ieders tevredenheid te verzorgen. Omdat er talloze 

variaties mogelijk zijn wat betreft prijs, raden zij u aan, vrijblijvend, in een 

gesprek uw wensen kenbaar te maken. www.vijn-partyservice.nl

Een ander belangrijk deel van de catering werd verzorgd door Deli XL, First 

for Foodservice. Deli XL is totaalleverancier voor de foodservice markt. In 

samenwerking met ATL Seafood zorgden zij voor de tongstrelende haring, 

die werd uitgedeeld tijdens de Segway stop en voor de verse vis die u proefde 

tijdens het verrukkelijke buffet van Duin & Kruidberg. Deli XL is leidend op 

het gebied van food en service voor horeca, catering en zorg. Daarvoor zetten 

alle medewerkers zich elke dag opnieuw in. www.delixl.nl

unieKe HeRinneRinGen oM VAn Te GenieTen

“De tijd staat weer even stil in Kennemerland”
Wij van Monidee en…
“onze pAssie VooR 
KlAssieKeRs en MoDeRne 
ToepAssinGen.”

Wij van Monidee zijn trots een bijdrage te 

kunnen leveren aan het prachtige evenement 

Rotary Road Masters. Monidee associeert zich 

graag met organisaties die bijdragen leve-

ren aan maatschappelijke doelstellingen. Al 

sinds de vorige eeuw levert Monidee diensten 

en services op het gebied van (werknemers) 

participaties en variabele beloningsplannen 

(Employee	Reward	Plans), inclusief bijbehorende 

oplossingen voor het houden van toezicht 

(Risk	&	Compliance). Alleen al in Europa, zijn er 

op dit moment, 10 miljoen werknemers met 

enige vorm van participatie in het bedrijf. 

Deze variëren van personeelsopties voor het 

management tot aandelenplannen voor het 

gehele personeel. Lijken huidige variabele 

beloningen en (werkne-

mers) participaties geba-

seerd op financiële instru-

menten van de laatste 

decennia, in de klas-

sieke oudheid, ten 

tijde van de Oude 

Grieken, vinden 

we al het gebruik 

van bijvoorbeeld 

opties terug. Zo ook 

werd in de 17e eeuw 

in Nederland volop 

gehandeld in opties 

in de tulpen sector. 

Monidee’s handelsplat-

form, tOption genaamd, 

is een hedendaags tech-

nologisch hoogwaardig 

product. Gelijk aan de 

klassiekers van vandaag, 

is ook onze technologie 

continu aan evolutie on-

derhevig, waarbij de basis 

tijdloos is. 

www.monidee.com

“zoRGeloos GenieTen 
VAn AMBiAnCe en  
AuToMoBielen”

“We hebben weer genoten van een uit-

dagende rally in een prachtige klassie-

ker. Wat een comfortabel gevoel dat je 

door een ervaren chauffeur wordt rond-

gereden. En je zorgeloos kunt genieten 

van de ambiance en de automobielen om 

ons heen.”  

Een parallel voor het dagelijks leven. 

Ook bij voorkeur zorgeloos. Daarvoor is 

het wel nodig dat de zaken voor 

“later” goed zijn geregeld. Wat hebt u 

geregeld voor uw nabestaanden? Voldoet 

uw testament aan de nieuwe wijziging 

van de Successiewet in 2010? En wat ge-

beurt er met uw bedrijf? Geen onder-

werpen waar een mens graag over 

nadenkt. Maar al gauw is “later” 

te laat, dus eigenlijk nu regelen. 

Plan uw toekomst met onze 

Estate Planning en zie wel-

ke belastingbesparingen 

gerealiseerd kunnen wor-

den… Onze Estate Planning 

is uw investering in een goed 

gevoel in de toekomst voor 

u en uw naasten. 

Wij helpen u graag met het 

beantwoorden van boven-

staande vragen. Neem vrij-

blijvend contact met ons op 

via 023 55 55 000of per mail 

via w.cox@cox.nlof  

h.pot@cox.nl.

www.cox.nl 

na het succes van vorig jaar sponsort 
sCope marketing technology b.v. 
(sMT) opnieuw de Rotary Road Mas-
ters Rally. sMT raakte vorig jaar geïn-
spireerd door de oldtimer-eigenaren, 
die vol passie konden vertellen over 
hun ‘oogappeltjes’. 
 

De aandacht en zorg die aan de oldtimers 

wordt besteed, verschilt nauwelijks van de 

zorg en aandacht voor klanten volgens de 

crm-gedachte (Customer Relationship Ma-

nagement), dit kenmerkt smt en het komt 

terug in haar missie: “building business rela-

tionships”. smt is gespecialiseerd in het be-

vorderen van relatiegerichte verkoop, waarbij 

elke klant een individuele waardepropositie 

wordt geboden, gebaseerd op zijn of haar 

wensen. Op deze manier staat de klant in 

het verkoopproces centraal. Zo ontstaat een 

(vertrouwens)band tussen aanbieder en klant 

wat loyaliteit tot gevolg heeft. smt stelt met 

haar uitgebreide software bedrijven in staat 

om crm op een zo efficiënt mogelijke manier 

toe te passen. smt steunt vele maatschap-

pelijke initiatieven; deze variëren van het 

Achmea Bikers team in de strijd tegen kanker 

tot de sponsoring van regionale hockeyteams. 

De Rotary Road Masters Rally is een prach-

tige gelegenheid om de klanten van smt een 

geweldige ervaring mee te geven en de band 

tussen smt en haar klanten te versterken.  

www.scope.nl

Karine van der Meer van sCope marketing technology:  
“BouWen AAn RelATies in olDTiMeRs” 
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Ahmet sahin, directeur van Turkish 
Airlines vertelt: “Toen het huidige 
star Alliance lid Turkish Air- 
lines in 1933 werd opgericht, 
bezat de luchtvaartmaatschap- 
pij slechts vijf toestellen. 

Vandaag is Turkish Airlines een 

‘four star airline’ die met een vloot 

van 179 vliegtuigen (passagiers- en 

luchtvracht) op 192 steden rond de 

wereld vliegt, op 40 binnenlandse - en 

152 internationale bestemmingen. Als 

één van de snelst groeiende luchtvaart-

maatschappijen ontving Turkish Air-

lines verschillende “Passengers Choice 

Awards” van de consumenten organi-

satie Skytrax. Gebaseerd op de resul-

taten van 2011, werd Turkish Airlines 

verkozen als winnaar in drie catego-

rieën: “Best Airline Europe”; “Best Pre-

mium Economy Seats” – dit betreffende 

haar Comfort Class stoelen, en “Best Airline 

Southern Europe”. De maatschappij ontving 

ook prijzen voor haar catering en kreeg een 

begeerlijke vier-sterren classificatie, hiermee 

kwam de maatschappij terecht in een selecte 

groep van vervoerders, het segment van top-

kwaliteit. Turkish Airlines ontving daarnaast 

ook het Skytrax predicaat van “World’s Best 

Economy Class On-board Catering” in 2010, 

en Skyscanner’s “Best On-board Food 2011”. 

Op de lange afstand genieten Business Class 

passagiers van de Flying Chef  service aan 

boord.” Turkish Airlines vliegt dagelijks 

viermaal naar Istanbul en eenmaal naar 

Ankara. Zij opereert al 47 jaar in Nederland. 

www.turkishairlines.com

een VAn De snelsT GRoeienDe, inTeRnATionAAl opeReRenDe luCHTVAARTMAATsCHAppijen

Prijzenswaardige kwaliteiten van Turkish Airlines
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jacob Theodoor Cremer, die in 1895 
landgoed Duin & Kruidberg kocht 
voor 164.000 gulden, keek ooit met 
trots uit over zijn engelse aangelegde 
tuin. nu genieten de dinerende gasten 
van Brasserie DenK en De Vrienden 
van jacob van dit fantastische uitzicht. 

De heer Lensink, directeur van Landgoed 

Duin & Kruidberg: “De prachtige oldtimers 

 in onze tuin maken het beeld van het 

Landgoed compleet. De heer Cremer en zijn 

gasten kwamen destijds in vergelijkbare 

klassiekers aan op het Landgoed. De automo-

bielen zijn ook voor onze gasten een mooie 

toevoeging. Iedereen wil ze graag bekijken. 

En een mooie bijkomstigheid van ons gast-

heerschap is dat Landgoed Duin & Kruidberg 

op deze manier de deelnemende goede doe-

len indirect ook kan ondersteunen.”

Recent besteedde nrc, in Lux reizen, uitge-

breid aandacht aan het Landgoed, waar men 

kan overnachten en dineren op een hoog 

culinair niveau. Landgoed Duin & Kruidberg 

is een hotel, dat stijlvol erfgoed combineert 

met de hoogste kwaliteitseisen van vandaag. 

Het landgoed telt in totaal 75 luxe hotelka-

mers, waarvan 31 kamers zijn gesitueerd in 

het landhuis en 44 kamers in de aangren-

zende hotelvleugel. Daarnaast biedt het een 

modern conferentiecentrum. In het, met 

een Michelin-ster bekroonde, restaurant De 

Vrienden van Jacob, bereidt de keuken- 

brigade onder Executive Chef Alain Alders’ 

leiding, moderne Franse topgerechten met 

een mediterrane touch. In het souterrain 

van het landgoed bevindt zich Brasserie & 

Loungebar DenK. Hier kunt u in een infor-

mele sfeer genieten van klassieke brasserie-

gerechten, met een moderne ‘twist’. Na een 

boswandeling, een fietstocht door de duinen 

of een drukke vergadering is Brasserie DenK 

een heerlijke plek om de dag af te sluiten. 

www.duin-kruidberg.nl 

schaatsen of trouwen 
op het landgoed
Jacob Theodoor Cremer had als 

tabaksplanter in Batavia goed geboerd. 

Eenmaal teruggekeerd in Nederland 

werd hij president der Nederlandsche 

Handelmaatschappij, de voorloper 

van de latere abn. De abn-amro Bank 

is nog steeds eigenaar van Landgoed 

Duin & Kruidberg. Binnen, in de 

hal, leidt een majestueuze trap naar 

de toenmalige slaapvertrekken van 

de Cremers op de eerste verdieping. 

Hier hangen de stilte en de rust van 

toen. Management assistent Evelien 

Hendrikse vertelt: “Ondanks de rust 

die het Landgoed uitstraalt, is er toch 

veel bedrijvigheid te vinden. Het 

inpandige conferentiecentrum ont-

vangt dagelijks veel zakelijke gasten. 

Daarnaast is het Landgoed een officiële 

huwelijkslocatie, waar zelfs trouwen 

in de tuin mogelijk is! Ook organi-

seert het Landgoed veel evenementen. 

Afgelopen winter is de schaatsbaan 

geopend, die nu wordt omgetoverd 

tot een beach-soccer en een beach-

volleybal veld.” 

onvergetelijke rit
De heer Sahin: “De Rotary 

Road Masters was goed geor-

ganiseerd van begin tot het 

einde. Het was heel ‘exci-

ting’ en spannend om zul-

ke mooie auto’s in het echt 

te zien, terwijl we dit altijd op 

schermen in de bioscoop za-

gen. Wat eigenlijk nog leuker 

was, was mijn onvergetelijke rit 

met chauffeur Pieter Remstedt 

met zijn Mercedes Benz 300 sl uit 

1958. Hij heeft zelfs een prijs in 

de wacht gesleept die avond met 

zijn mooie auto.”

TijDloos GenieTen op lAnDGoeD Duin & KRuiDBeRG

Krakend parket, wifi en klassiekers…

rotary road masters 2012rotary road masters 2012



rotary road masters 20128

Achttien rrm’s en ruim 500.000 euro!

de weekend academie:

Van vmbo naar 
havo advies...
De Weekend Academie,  een stichting van 

vrijwilligers, docenten en ouders, onder-

steunt kansarme, gemotiveerde jongeren 

in basis - en voortgezet onderwijs bij hun 

schoolstudie, sociale ontwikkeling en in-

teresses. Medewerkers Annemarije de Moll 

en Annemieke Tigchelaar vertellen: “Op die 

manier krijgen de kinderen meer zelfver-

trouwen en een grotere kans in de maat-

schappij. Leerlingen halen met de geboden 

hulp geregeld een hoger schooladvies en 

zijn positief over hun toekomstkansen. Het 

project bleek in Amsterdam zo succesvol, dat 

er nu ook een Weekend Academie is gestart 

in Haarlem-Schalkwijk. Wij zijn heel blij met 

de rrm cheque van 4.250 euro, aangevuld 

door Cordaid met een bedrag van 4.000 euro. 

Dit bedrag wordt o.m. gebruikt voor het faci-

literen van gastsprekers en voor de opleiding 

en training van begeleiders. Zaken die hard 

nodig zijn in Haarlem.”

www.weekendacademie.nl

tulip garden: 

Schoolbus kan weer 
vier jaar mee!
In 2007 sponsorde Rotary Club Heemstede-

Bennebroek een schoolbus voor de Stichting 

Derde Wereld Hulp. Deze Stichting zet zich 

in voor zwervende kinderen in India.  Om te 

overleven, moeten de meesten van hen bede-

len, zware en levensgevaarlijke klusjes doen, 

of ze komen in de prostitutie of criminaliteit 

terecht. Inmiddels heeft de Stichting negen 

kindertehuizen met eigen groentetuin-

tjes, fruitbomen en koeien voor melk. Ook 

participeert de stichting in werkplekken en 

scholen.  In één van de tehuizen wonen zo’n 

65 zieke, veelal met hiv besmette kinderen. 

De door Rotary gesponsorde bus brengt hen, 

samen met de kinderen uit sloppenwijken 

van omringende dorpen, naar school op zo’n 

20 minuten rijden buiten de stad. De bus 

reed 50.000 kilometer over onverharde In-

diase wegen. Met een cheque van 4.000 euro 

zorgt rrm 2012 ervoor dat de bus gereviseerd 

kan worden. De bus kan straks weer vier jaar 

mee!

www.sdwh.nl

hospice bardo: 

Huiselijkheid en 
helende natuur
Een gaste van rrm 2112 schiet ons aan over 

het hospice Bardo in Hoofddorp:  “Ze waren 

zo ontzettend lief voor mijn moeder, die 

er was opgenomen.  Ze stonden klaar om 

haar kleinste wensen te vervullen, al was het 

midden in de nacht, ze waren er. Schrijf dat 

maar op.” Deze lieve mensen zijn de be-

roepskrachten en vrijwilligers die zich dag 

en nacht inzetten voor het verbeteren van de 

kwaliteit van leven van patiënten die weten 

dat zij gaan sterven. Willeke van Uden (pr) 

en Annemarie Zuidweg (directeur) vertellen: 

“Iedereen wil het liefst thuis sterven, maar 

dat is niet altijd mogelijk. Wij bieden hui-

selijkheid en warmte in combinatie met alle 

voorzieningen. Ons nieuwe huis in Hoofd-

dorp ligt midden in het polderlandschap en 

heeft een uniek uitzicht.” De dames ont-

vingen een cheque van 3.850 euro. Hiermee 

wordt de geluidsinstallatie bekostigd, die zal 

worden gebruikt in de scholingsruimte en 

bij herdenkingsbijeenkomsten. 

www.hospicebardo.nl

Al aan het begin van deze extra memorabele rallydag werd door voorzitter Bas de Rooij van Rotary alvast verklapt dat tijdens de achttien 
keer dat Rotary Road Masters inmiddels is georganiseerd, nu, in 2012 de magische grens van 500.000 euro aan opbrengsten ruimschoots is 
overschreden. Tijdens achttien RRM evenementen,  werd een totaalbedrag van 520.000 euro uitgereikt aan alle deelnemende goede doelen! 
Dit bedrag is inclusief alle bijdragen van Rotary Foundation, Wilde Ganzen en Cordaid.  

Hoe auto en ambiance elkaar verster-
ken was de 26ste april weer te ervaren 
op het historische landgoed Duin & 
Kruidberg, waar de geuren van ‘vers 
gebrande olie’ en ‘pas geschoren 
buxushaag’ zich op magische wijze 
mengden. Heden en verleden lijken 
te versmelten in het decor van het 
monumentale gebouw, de spiegelende 
vijver en de glanzende klassiekers, die 
met elkaar de tijdloosheid van stijl en 
klasse benadrukken.

De hooggeëerde gasten van rrm 2012 hadden 

de keuze uit ruim tachtig klassiekers. Wilden 

zij verpakt in leer in de Bugatti type 13?  

(Alleen voor de kleine maatjes.) Kozen ze voor 

status en comfort: de Mercedes 300 Adenauer, 

of  voor het sentiment van  een  Alfa Romeo 

Giulietta Spider? Kozen ze voor de soepele 

versnellingsbak van de Daimler Dart of voor 

de brullende motor van de  Renault Alpine 

A 110.  Wilden ze er de hele rit met kop en 

schouders bovenuit steken, zoals in de Fiat 

Tippo III of gingen ze voor laag en sportief, 

in de Maserati Mistral 4000 gt… al betekent 

‘sportief’ in sommige gevallen: je tanden van 

elkaar houden bij iedere drempel. Ach, alles is 

liefde als het om klassiekers gaat. 

En verliefde en bewonderende blikken waren 

er overal langs de route. De rit voerde door de 

– ontluikende - groene kastanjelanen van het 

Kennemerland en langs nog weer kleurrijker 

bollen dan vorig jaar (veel oranje) en ze werd 

ondanks een spatje regen op het leer, of lin-

nen, door vele gasten als wéér leuker ervaren 

dan vorig jaar. Men vond het prettig om bij 

te komen van het inspannende kaartlezen tij-

dens “gekkigheden”  als golfen, op landgoed 

Tespelduyn, en bij het Segway rijden tijdens 

de Gomes stop voor de Hartenkamp-villa. 

Toen de klassiekers na vijven weer in Sant-

poort waren teruggekeerd, werd er onder de 

neerkijkende voorouders, flink geborreld, 

goed gegeten, veel gelachen en nagepraat.  

Als klap op de vuurpijl werd het ingezamelde 

bedrag van totaal 32.000 euro overhandigd 

aan de vier goede doelen. Ook werd bekend 

dat er na achttien verreden rrm’s door Rotary 

inmiddels een totaalbedrag van 520.000 euro 

aan alle ooit deelnemende goede doelen is 

uitgekeerd. En dat maakte deze 26ste april 

2012 tot de dag die alle records brak. 

Alle medewerkers, alle chauffeurs, alle spon-

sors en alle bijrijders hartelijk bedankt. 

www.rrm2012.nl

Klassiekers breken alle records...   
VeRlieFDe en BeWonDeRenDe BliKKen lAnGs De RouTe

De uitslag rrm 2012:  de winnaars

equipe 53 Chauffeur: P. Remstedt (midden)

	 	 Navigatie: A. Sahin (links)

	 	 Auto: Mercedes Benz 300 sl (1958)

classicmedia.nl

equipe 68  

Berijder: 

Willem Vliet 

(anwb)

Voertuig:	

Harley Davidson

wlc (met zijspan)

eye camps:  

Een nieuwe bril: 
een nieuw leven
Staat u wel eens bijziend in uw Olyslager 

handboek te turen in de hoop dat de tekst 

zich zal oprekken?  Bij- of verziendheid komt 

overal ter wereld voor, maar in een ontwik-

kelingsland, waar een gebrek is aan medische 

hulp en simpelweg aan brillen, betekent het 

dat je niet meer kunt meekomen op school.  

En als je 18 jaar of ouder bent, kun je niet 

langer meedraaien in het productieproces, 

ook niet als gezin, of ouders afhankelijk van 

je zijn. Leden van de Rotary Club Kandy heb-

ben in 2010 en 2011 met een medisch team 

de dorpen in de binnenlanden van Sri Lanka 

bezocht. Deze teams hebben inmiddels 

6.000 (!) mensen met een beperkt gezichts-

vermogen een nieuwe toekomst gegeven 

door ze hun zicht terug te geven.  De vijftien 

“Eye Camps” die nog nodig zijn om mensen 

in Sri Lanka te helpen, worden door  

rrm 2012 mogelijk gemaakt door een bij-

drage van 6.000 euro. Wilde Ganzen vult dit 

bedrag aan met nog eens 6.000 euro.   

www.eyecamps.org

equipe 10 Chauffeur: F. Bekker (links)

	 	 Navigatie: G. van Driel

	 	 Auto: mg-b (1964)

equipe 3 Chauffeur: B. Reimerink (links)

	 	 Navigatie: B. Schotsman

	 	 Auto: Austin Healey Sprite (1961)

equipe 29 Chauffeuse: A.M. Kersten (rechts)

	 	 Navigatie: A. Joustra

	 	 Auto: Triumph Vitesse (1964)

ClassicMedia.nl

Op de websiste van onze 

sponsor ClassicMedia.nl

vindt u meer beelden van 

deze laatste editie van de  

Rotary Road Masters.

Uitgeverij ClassicMedia.nl

is gespecialiseerd in het

vastleggen van unieke

evenementen.
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de mooiste

De pechprijs

equipe 67 

Chauffeuse: 

L. Visscher-Pezie

Auto: 

Jaguar xk 150 

Coupé
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