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4 Zonnige tocht
Een stralende Rotary
Road Masters voerde de
deelnemers mede langs
uitbundig bloeiende
bollenvelden.

een zonnige dag met een unieke collectie automobielen

Een veld vol met klassiekers
Het is niet te zeggen welke klassieker de strijd
om de meeste kijkers won op landgoed Duin &
Kruidberg op 21 april. Volgens de kenners had
men deze RRM alweer meer zijn best gedaan om
‘goed spul’ mee te nemen. Er waren veel Bentleys
present dit jaar.
Hoe dat klinkt, was bijvoorbeeld te ervaren op het
parkeerterrein bij het Den Hartogh Ford Museum,
de eerste stop. Hier wilden een aantal Bentley
rijders even dat sonore geluid van hun eigen ‘six’
of ‘straight eights’ horen. Een paar keer flink gas
geven moet af en toe. Het publiek begrijpt dit en
geniet mee. Dit is het oergeluid van de racewagen,
die in de de jaren twintig en dertig bijna alles won
op Le Mans en elders. Net als Bugatti overigens.
Wat kon men zien en beleven tussen Heemstede en
Park Brederode? Op het Wipperplein werd door een
chauffeur en zijn bijrijder gebroederlijk gesleuteld
aan een Fiat Dino Spider… de heren die elkaar
’s ochtends nog nooit hadden gezien, vervolgden
na de klus hun weg als vrienden. Verbondenheid,
aan het merk en met elkaar, is dat niet waar rrm
over gaat? Het contrast tussen al even verschillende

als prachtig gerestaureerde wagens blijft verbazen.
Zo zag men op de Zilkerduinweg eerst een
Chevrolet convertible uit 1960 passeren, in de
prachtige kleur ‘pacific blue’ met sublieme,
bijpassende, leren bekleding en later een al even
prachtig gerestaureerde vw Kever uit 1956. Ook
de Lancia Lambda Torpedo trok aandacht. De
klassieker was ooit in bezit van de Earl of Lonsdale,
die er een schuilhut op bouwde, waarin hij zich
over zijn hectares liet vervoeren, terwijl hij op
korhoenders schoot. The Grouse. Het jachtgeweer
aan de zijkant was indrukwekkend.
Later op de middag stonden al die verbazend
prachtige klassiekers weer op Duin & Kruidberg,
waar directeur Bernard Lensink, en Peter Vriends
van Rotary de rallyprijzen uitreikten en Bonhams’
Saskia Magnin en autojournalist Martin van der
Zeeuw de prijs voor ‘de mooiste’. De deelnemende
goede doelen ontvingen alvast, uit handen van
Marcel Berendsen, vier symbolische cheques met
een gezamenlijke waarde van 25.000 euro, door
Wilde Ganzen aangevuld met 3548 euro voor
project sherp. Rotary, sponsors, chauffeurs en
bijrijders hartelijk bedankt…

5 Blikvangers
Elke klassieke auto heeft
zijn eigen verhaal. Dit jaar
belichten wij bijzondere
carrosserieontwerpen en
illustere eerste eigenaren.

10 De organisatie
Aan het eind van een
fantastische rallydag
werden de winnaars en de
vier goede doelen bekendgemaakt. Een waardige
afsluiting van de Rotary
Road Masters 2011.
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Saskia Magnin, directeur Bonhams Nederland

“Nederlanders hebben iets met automobielen!”

Bonhams is wederom sponsor van RRM, het beroemde
veilinghuis geeft dit jaar zijn naam aan de Bonhams Prijs
voor de mooiste auto van de dag. Opgericht in 1793, is
Bonhams één van de oudste veilinghuizen ter wereld en
de grootste op het gebied van fine art en antiek. Het
veilinghuis houdt wereldwijd meer dan 700 veilingen
per jaar.
Saskia Magnin van de Amsterdamse vestiging vertelt: “We
zijn breder dan de meeste mensen weten, we hebben 57
specialistische afdelingen in Londen. Van glas en porselein
tot ‘Arms & Armour’ en van Aboriginal Art tot 19e eeuwse
schilderijen.” Wie wat rondklikt op de site raakt onder de
indruk van de verscheidenheid aan specialismen. Zoals van
een aankondiging voor een veiling van voorwerpen, afkomstig van de historische Apollo 14 vlucht tot en met ruimtepakken van Russische kosmonauten. Magnin: “Verzamelaars
van over de hele wereld kijken reikhalzend uit naar onze
veilingen. Bijzondere collecties, waarin Nederlanders zeker
zijn geïnteresseerd, komen naar Amsterdam. Binnenkort
bijvoorbeeld een verzameling 19e eeuwse schilderijen van
onder meer B.C. Koekkoek en Isaac Israëls. Bonhams houdt
zich ook met muziek en muziekinstrumenten bezig.
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Magnin: “We zijn wereldwijd de grootste in muziekinstrumenten en we sponsoren het Oskar Back concours. Dit is
nodig omdat overal de geldkranen voor cultuur worden
dichtgedraaid. Door op deze manier te helpen jonge viooltalenten te ontdekkenen, die vervolgens de mogelijkheid
krijgen om zich in het buitenland verder te ontwikkelen,
laat Bonhams zien dat we ook muziek als zodanig een goed
hart toedragen.”
The Grand Palais Sale
En dan zijn er de Bonhams autoveilingen, zoals The Grand
Palais Sale van afgelopen februari in Parijs. De onverwoestbare staalconstructie van het Grand Palais is inmiddels al 110
jaar het perfecte decor voor automobielen. Saskia Magnin:
“Hier werden afgelopen februari een Bugatti type 51 uit
1933 geveild voor 943.000 euro en de Aston Martin DB2/4 uit
1955 die heeft toebehoord aan Koning Boudewijn van België.
Deze bracht 333.500 euro op.” Magnin sluit haar verhaal
af met een al bijna even indrukwekkend feit: “Het viel de
medewerkers van Bonhams op dat er nooit eerder zoveel
Nederlands werd gesproken in Parijs als in februari 2011.
Nederlanders hebben iets met automobielen.”
www.bonhams.com

duin & kruidberg en rrm, een traditie

Klassiekers voelen zich thuis op het landgoed

De Rotary Road Masters is al ruim 15 jaar de mooiste
klassieke autorally van Kennemerland en is inmiddels
uitgegroeid tot een begrip in de wijde omgeving.
Wie Landgoed Duin & Kruidberg voor het eerst bezoekt,
kan niet anders dan onder de indruk raken. Het heeft een
sprookjesachtig landhuis met een monumentale architectuur in Oudhollandse stijl. Het landgoed ligt op steenworpafstand van de Randstad, nabij Amsterdam, Haarlem
en Alkmaar, in het prachtige natuurgebied Nationaal Park
Zuid-Kennemerland; een oase van groen, natuur en rust.
Hier vindt u een combinatie van allure, een topkeuken en
perfecte service in een warme, Engelse ambiance.
Landgoed Duin & Kruidberg is een uniek hotel, dat stijlvol
erfgoed combineert met de hoogste kwaliteitseisen van
vandaag. Het landgoed biedt u 75 luxe hotelkamers;
31 klassieke, Engels ingerichte kamers in het landhuis en
44 in Ralph Lauren-stijl ingerichte, kamers in de aangren-

zende hotelvleugel. Daarnaast biedt het verschillende klassieke stijlkamers en een modern conferentiecentrum welke
gebruikt kunnen worden voor vergaderingen, conferenties,
diners en recepties.
Ook culinair gezien bent u bij Landgoed Duin & Kruidberg
zeker aan het juiste adres. In, het met een Michelin-ster
bekroonde, Restaurant de Vrienden van Jacob, bereidt
de keukenbrigade onder Executive Chef Alain Alders’
inspirerende leiding, moderne Franse topgerechten met
een mediterrane touch. Tevens biedt het souterrain van het
landgoed u Brasserie & Loungebar DenK. Hier kunt u in een
informele ongedwongen sfeer genieten van klassieke brasseriegerechten, maar dan net even met een andere ‘twist’.
Na een stevige boswandeling, een fietstocht door de duinen
of een drukke vergadering is Brasserie DenK een heerlijke
plek om de dag af te sluiten. Kortom; het Landgoed biedt
voor ieder wat wils!
Zie: www.duin-kruidberg.nl
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Robert Kropman, regiodirecteur van Staalbankiers:
“Zorgeloos je passie
beleven past in
onze filosofie”
“Een dag met klassieke auto liefhebbers
onder elkaar, waar we tegelijkertijd goede
doelen kunnen steunen. Een perfecte combinatie,” vertelt Robert Kropman, regiodirecteur van Staalbankiers Noord Holland.
De gespecialiseerde private bank heeft een
voorliefde voor bijzondere auto’s en zet zich
graag in voor de minder bedeelden in de
wereld. Meerijden in de Rotary Road Masters
was dan ook vanzelfsprekend. Kropman:
“De combinatie van het intens beleven van
je hobby en bijdragen aan het goede doel
past heel goed in de filosofie van onze bank,
waarin betrokkenheid centraal staat. Dat zie
je ook terug in onze manier van zaken doen.
Door een gedegen advies en zorgvuldig beheer van het vermogen van cliënten zorgenwij dat zij hun passie zorgeloos beleven.
Wij leven ons in de persoonlijke situatie van
cliënten in. Want hoe beter wij hen begrijpen, hoe beter wij kunnen adviseren. En
begrip begint bij inlevingsvermogen.”
Zie: haarlem@staalbankiers.nl
www.staalbankiers.nl
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Elswout AssurantieGroep
Al 10 jaar aanwezig bij RRM
Dit jaar is het voor het eerst dat Elswout AssurantieGroep als sponsor optreedt tijdens de Rotary
Road Masters. Elswout AssurantieGroep is al 10
jaar bekend met de RRM door jaarlijks een aantal
stoelen af te nemen.
Het contact met de rrm is ontstaan via Rob van
Hulsbergen, aftredend voorzitter van de Rotary Club Heemstede/Bennebroek en voormalig
directeur/eigenaar van Elswout AssurantieGroep.
Inmiddels is de rrm een voor ons jaarlijks terugkerend evenement waarbij we door de jaren heen
leuke reacties van de door ons uitgenodigde relaties
hebben ontvangen.
Elswout AssurantieGroep is al bijna 30 jaar actief
als betrouwbare en sterke partner op het gebied
van verzekeringen, hypotheken, pensioenen en
financieel advies.
Omdat wij onze klanten graag een onafhankelijk
advies willen bieden, brengen wij onze financiële
diensten onder bij diverse verzekeringsmaatschappijen en hypotheekverstrekkers. Op deze manier
kunnen wij in alle situaties op zoek naar het
product dat het beste aansluit op de wensen van
onze klanten. Daarnaast hebben wij van verschillende verzekeraars volmachten. Via één van deze
volmachten zijn wij in staat gebleken om voor een
Mercedes Club een specifiek tarief te ontwikkelen
met als extra bijkomstigheid dat de verzekeraar ook
clubtaxaties accepteert.
Bent u op zoek naar een professionele adviseur die u
een onafhankelijk advies kan bieden? Neemt u dan
contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.
Zie www.elswoutgroep.nl
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Ontwerpen die gezien mogen worden
Deze unieke Rotary Road Masterskrant wordt voor het vijfde jaar met veel vakmanschap gemaakt door het team van het Haarlemse communicatie- en ontwerpbureau
Ideas*Bureau voor de Vorm. Gespecialiseerd in het ontwerpen van unieke communicatiedragers en in de productie van magazines en kranten voor hele grote en hele
kleine doelgroepen. “Ontwerpen, die gezien mogen worden, net als deze auto’s”, zegt eigenaar Hans Boot. Elke auto heeft zijn eigen verhaal, of het nu om een speciaal
carrosserieontwerp of over opmerkelijke details gaat. Jurylid Martin van der Zeeuw beschrijft hieronder een paar bijzondere modellen die aan de RRM 2011 deelnamen.

Rolls Royce Silver Dawn

De Italiaanse designstudio Ghia staat meer bekend om zijn sportieve carrosserieën
dan om ontwerpen voor prestigeautomobielen. Deze Rolls-Royce Silver Dawn
uit 1952 met Ghia-koetswerk is dan ook een zeldzaamheid: er zijn slechts twee
exemplaren van gemaakt. “Eentje voor koning Farouk van Egypte en deze voor een
Italiaanse barones”, aldus Jan de Boer, die de unieke Rolls-Royce al 26 jaar in zijn
bezit heeft. De zescilinder Silver Dawn was het equivalent van de Bentley MkVI en

was nog leverbaar als ‘rollend chassis’ (onderstel met motor), waarop een carrosserie naar keuze geplaatst kon worden. In serie geproduceerde auto’s met een apart
chassis maakten na de oorlog snel plaats voor auto’s met zelfdragende carrosserie.
De Boer kocht de Rolls-Royce destijds in Las Vegas. “De auto kwam uiteindelijk in
Engeland terecht, maar voor hen zat het stuur verkeerd. Dus bracht de eigenaar de
auto naar Amerika om hem daar te verkopen. En dat lukte.”

Merk
Rolls Royce
Type
Silver Dawn
Bouwjaar
1952
Motor
6 cilinder lijn
4.256 cm3
Lengte
5.168 mm
Breedte
1.753 mm
Hoogte
1.676 mm
Gewicht
1.830 kg

Mercedes-Benz 300 SL Roadster

“Over die spaakwielen word ik het meest aangesproken”, vertelt Pieter
Remstedt over zijn Mercedes-Benz 300 SL Roadster uit 1958. “Maar het zijn toch
echte Mercedes-wielen. Ze waren op bestelling leverbaar. In het instructieboekje
heeft ontwerper Bruno Sacco nog een aantekening gemaakt dat de wielen origineel zijn.”
Remstedt reisde de hele wereld af om een goed exemplaar van de 300 SL te vinden.
“Er wordt veel slecht spul aangeboden. Je kunt aan heel kleine details zien of een

auto ‘puur’ is, bijvoorbeeld aan de toleranties in de naden bij de voor- en achterklep. Uiteindelijk vond ik deze in Kiel, in Noord-Duitsland. Hij is nog nooit
gerestaureerd en alle originele papieren zitten erbij.”
Heeft Remstedt nooit een coupé gewild, de beroemde ‘Gullwing’ oftewel ‘vleugeldeur’? “Nee”, antwoordt hij gedecideerd. “Het wordt binnenin veel te warm
en als je een ongeluk krijgt, kom je er nooit meer uit. Zo’n auto is alleen maar
spectaculair, meer niet.”

Merk
Mercedes-Benz
Type
300 SL Roadster
Bouwjaar
1958
Motor
6 cilinder lijn
2.996 cm3
Lengte
4.300 mm
Breedte
1.740 mm
Hoogte
1.100 mm
Gewicht
1.395 kg

MG SA Tickford Drophead Coupé

“De auto lag compleet uit elkaar toen ik hem kocht. Chassis los, koetswerk los, de
helft van de onderdelen ontbrak, de rest zat in kratten en dozen. Dat was in 1987.”
Zo begint Rob Woud het verhaal over zijn zeldzame mg sa ‘Tickford’ Drophead
Coupé uit 1937. “Het was oorspronkelijk een zogenaamde ‘Charlesworth saloon’,
genoemd naar de carrosserieontwerper. Maar toen ik eenmaal aan het restaureren
was, besloot ik er een ‘Tickford’ van te maken, de cabrioletversie.”

“Ik ben vijf jaar bezig geweest met de restauratie. De auto heeft een houten koetsframe, dat compleet is hersteld. En op de bekende ‘autojumble’ in het Engelse
Beaulieu heb ik gelukkig weer veel onderdelen kunnen vinden. Inmiddels heb
ik diverse prijzen met de mg gewonnen. Binnen de Engelse mg Car Club zijn er
slechts drie van deze auto’s en in Nederland is het de enige. Nee, ik doe ’m nooit
meer weg.”

Merk
MG SA
Type
Tickford Drophead
Coupé
Bouwjaar
1937
Motor
6 cilinder lijn
2.288 cm3
Lengte
4.902 mm
Breedte
1.689 mm
Gewicht
1.511 kg
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Merk
Railton
Type
Cobham Saloon
Bouwjaar
1938
Motor
8 cilinder lijn
4.186 cm3

Railton Cobham Saloon
De winnaar van de rrm 2011. “Een perfecte mix van oerdegelijke Amerikaanse techniek en Engelse charme”, aldus Cees Willemse over zijn
Railton Cobham Saloon uit 1938. Het Engelse merk Railton, dat bestond
van 1933 tot 1941 en dat in totaal zo’n 1.500 auto’s produceerde, maakte
gebruik van Amerikaanse Hudson-motoren en –chassis. Willemse: “Die
motoren waren onverwoestbaar en werden vooral in Amerika gebruikt
voor lange afstanden. Ze konden zo’n 250.000 kilometer mee zonder dat

revisie noodzakelijk was. De motoren zijn tot 1954 in vrijwel ongewijzigde vorm geproduceerd; dat zegt veel.”
“Deze auto weegt maar 1.500 kilo en dat is onder meer bewerkstelligd
doordat er gaten in de chassisbalken geboord zijn. De techniek is zeer
vooruitstrevend. Hij heeft een starre vooras, maar dankzij geleidestangen
aan het chassis heeft hij het karakter van een onafhankelijk geveerde auto.
Verder dient de olie zowel voor smering als voor koeling. Er zit trouwens
een spatsmeringsysteem in, met ‘vingers’ aan de drijfstangen, die de olie
opnemen.”

Fiat Tipo III
Merk
Fiat
Type
Tippo III
Bouwjaar
1909
Motor
4 cilinder lijn
5.000 cm3
Gewicht
1.450 kg

Ooit bouwde Fiat auto’s voor de rijken der aarde.
De welgestelde wijnbouwer Calderón uit
Monterrey in Mexico schafte in 1909 deze
Tipo III met Rothschild-koetswerk aan, waar hij
onder meer president Madero in rondreed als
deze de stad bezocht. Op de treeplank bevindt
zich nog een stoeltje voor de lijfwacht. In 1913
brak er een revolutie uit waarbij Madero’s regime
werd omvergeworpen en hijzelf werd vermoord. De destijds relatief jonge Fiat bleef toen onaangeroerd in een schuur staan
om pas in 1955 te worden ontdekt. Michel Laarman, een hartstochtelijk liefhebber van veteraanauto’s, bezit de Fiat sinds
1990. “Je moet enige feeling hebben om ermee te rijden. Sturen gaat zwaar en schakelen moet exact op het juiste moment.
Ik ben het inmiddels gewend, heb er onder meer de rally Parijs-Amsterdam mee gereden. Willem-Alexander en Máxima
reden mee toen ze Noord-Holland bezochten. Mensen herkennen de auto daar nu nog van.”

Een paar klassiekerevenementen die u niet mag missen:
1-3 juli
Goodwood Festival of Speed,
bij Chichester, UK
(Met op 1 juli veiling Bonhams)
goodwood.co.uk

6-7 augustus
Schloss Dyck Classic Days,
bij Mönchengladbach, D
(Concours d’élégance)
schloss-dyck-classic-days.de

21 augustus
Pebble Beach Concours
d’Elégance, Monterey,
Californië VS
(Voorafgaand vindt een hele
autofeestweek plaats, met historische races, veilingen etc.)

10-11 september
Beaulieu Autojumble,
Beaulieu, UK
(Grote onderdelenmarkt)
beaulieu.co.uk

16-18 september
Goodwood Revival Weekend,
bij Chichester, UK
(Terug naar de jaren vijftig en
zestig, vrijwel iedereen in ‘period
dress’. Op 16 september veiling
Bonhams) goodwood.co.uk

Houd ook de volgende evenementen in de gaten: Januari – Interclassics/TopMobiel MECC Maastricht Februari – Rétromobile Parijs April – Techno Classica Essen
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de mooiste van de dag
Autojournalist
Martin van der
Zeeuw, die bij
rrm de deelnemende auto’s
jureerde, schrijft
onder meer voor het blad carros en
is gespecialiseerd in klassieke auto’s.
Over de markt van klassiekers zegt
hij: “Het is opvallend hoe snel de
prijzen weer op peil zijn gekomen na
de crisis. Er is zeker een dip geweest,
maar geen echte vrije val. Toen de
crisis op zijn dieptepunt was, werden
de écht belangrijke auto’s gewoon
nog even langer vastgehouden om
nu pas weer aangeboden te worden.
Verstandig. En met ‘belangrijke
auto’s’ bedoel ik dan auto’s met aantoonbare historie, met ‘provenance’.
Inderdaad, net zoals bij kunstwerken.”
“Ik woon regelmatig veilingen bij,
kom daarom ook vaak bij Bonhams
over de vloer, en je ziet dat er weer
echte topstukken verkocht worden.
Auto’s met racehistorie doen het
altijd goed, maar zeker auto’s die in
aanmerking komen voor deelname
aan prestigieuze evenementen als
de Mille Miglia of concoursen als
Villa d’Este en Pebble Beach. Daar
zit simpelweg een meerwaarde aan.
Ook in de waarde van ‘coachbuilt’
sportauto’s, met een op bestelling gemaakte carrosserie, zit een stijgende
lijn. Het is goed om weer echt unieke
topautomobielen op veilingen aan te
treffen.”

i d e a s *b u r e a u v o o r d e v o r m
“Voor het vijfde jaar maken wij met een
klein team van specialisten de Rotary
Road Masterskrant. Met enorm veel
plezier, want wij houden van klassiekers
en proberen elk jaar verrassende invalshoeken in beeld te brengen.
Dat doen wij voor al onze klanten.
Wij worden gevraagd om mee te
denken over communicatie, van idee
tot ontwerp, van schets tot compleet
verzorgd drukwerk. Zomaar een greep
uit onze shortlist: banken, ministeries,
gemeenten, de grootste kruidenier
en slijter voor wie wij een loyaliteitsprogramma ontwikkelden en
personeelsbladen maakten.
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Van retail tot non-profit, relatiemagazines voor zorgverzekeraars, kranten
voor de uitzendbranche, boeken voor
jubilarissen, publieksbladen voor
ingenieurs, filosofen en reizigers. En
voor ondernemers het vakblad De Zaak.
Ondanks de fantastische mogelijkheden
van internet zijn wij nog niet klaar met
de oude media. Produceren uitingen
van papier. Drukwerk dat lang mee mag
gaan, daar houden wij van. En met deze
Rotary Road Masterskrant geven wij de
deelnemers graag zo’n duurzame herinnering mee. Tot volgend jaar!”
hans boot ideas*bureau voor de vorm
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Ideas*Bureau voor de Vorm b.v.
Sinds
1982
Wie
Hans Boot
Wat
Creatief directeur
Werkzaamheden
Journalistieke vormgeving voor
interne- en externe communicatie.
Magazines, kranten, boeken.
Conceptontwikkeling en marketing.
www.bureauvoordevorm.nl

Voor de chauffeurs en
bijrijders van de Rotary
Road Masters zijn er
nog een beperkt aantal
uitgaven van voorgaande jaren beschikbaar.
Mail uw verzoek naar
ideas@euronet.nl

Vijn partyservice:
Bij u thuis of op locatie…
De smakelijke lunchpakketten voor rrm
2011 werden wederom verzorgd door
Vijn Partyservice.
Zij weten als geen ander hoe de organisatie
van festiviteiten, bijzondere projecten en
evenementen een grote dosis ervaring en
specialisme vergt. Het verzorgen van deze
‘niet-alledaagse’ gebeurtenissen is het dagelijks werk van Vijn partyservice.
Vijn partyservice verzorgt de complete
organisatie en uitvoer van evenementen en
festiviteiten bij u thuis, op de zaak of op één
van hun stijlvolle locaties in de regio. Hierbij
inventariseren zij voor u de meest uiteenlopende wensen, dragen zij zorg voor een gedetailleerde planning en coördinatie en staan
garant voor volledige verzorging, waarbij
geen detail over het hoofd wordt gezien.
De kenmerken van Vijn partyservice zijn,
kwaliteit, vakmanschap en enthousiasme.
Omdat er talloze variaties mogelijk zijn wat
betreft prijs, als de keuze van het product
raden zij u aan, vrijblijvend, in een gesprek
uw wensen kenbaar te maken.
Zie: www.vijn-partyservice.nl
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Frits Bekker, projectsecretaris van PARK BREDERODE C.V.

“Uniek uitzicht op eeuwenoud parklandschap”
Jenna Escano van Scope
marketing technology b.v.:
“Succes is
mensenwerk…”
SCOPE marketing technology b.v. (SMT)
sponsort dit jaar voor het eerst de Rotary
Road Masters.

Park Brederode in Bloemendaal is met
monumentale gebouwen en een eeuwenoud parklandschap een passend decor
voor de inmiddels traditionele stop van de
Rotary Road Masters.
Rond half vier druppelen ze binnen door de
historische poort van het 35 hectare grote
park, om vervolgens in een bonte stoet opgesteld te worden. Bewonderde blikken tijdens
de borrel van chauffeurs, gasten en bewoners
voor zoveel moois. Park Brederode is dan ook
een uniek nieuw woongebied met een rijke
geschiedenis.
Inmiddels zijn alle nieuwbouwvilla’s in
de eerste bouwfase van het woongebied
Duinzicht verkocht. Romantische villa’s met
rieten, leien en pannen daken die prominent
boven slingerende hagen uitsteken. Elders,
in Duin & Beek, verrijzen de eerste villa’s
die door particulier opdrachtgeverschap tot
stand zijn gekomen. Wonen op Park Brede-
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rode blijkt voor de bewoners synoniem voor
een constant vakantiegevoel en een zorgeloos
en waardevast toekomstperspectief. Frits
Bekker: “In Duinzicht zijn veel kinderrijke
families neergestreken. Zij ontdekken dagelijks nieuwe aspecten van het wonen in een
volgroeid, rustig en veilig park. Pioniers zijn
degenen die zelf hun droomvilla realiseren
in Duin & Beek, op de voet van de duinen.”
Binnenkort start de verkoop van appartementen in het woongebied Parkzicht. Frits
Bekker: “In twee kleinschalige gebouwen
komen in totaal 22 riante koopappartementen met een fenomenaal uitzicht op het park
en de natuur. De balkons beslaan maar liefst
zo’n 35m2 en er is een ondergrondse parkeergarage. Een perfecte stek voor bezitters van
gekoesterde klassieke auto’s!” Frits Bekker
reed de rally wederom in zijn eigen mgb.
Voor verdere informatie:
www.parkbrederode.nl

Er zijn verschillen tussen auto’s: een auto
zonder lampen rijdt prima, maar de nadelen
hiervan ervaart u pas na zonsondergang.
Deze benadering past bij smt als crm leverancier. Customer Relationship Management
is niet (alleen) software, maar een gedachtegoed dat breed gedragen dient te worden
door alle inzittenden.
crm succes is mensenwerk; de organisatie er
omheen en de beleving van (eind)gebruikers.
Met onze missie “building business relationships” benaderen we de markt en stellen
we de klant centraal. Een evenement zoals
Rotary Road Masters is een prachtige gelegenheid om scope klanten een geweldige
ervaring te geven.
SMT steunt vele maatschappelijke initiatieven; deze variëren van een internetproject
van Plan Nederland in Colombia tot de sponsoring van regionale hockeyteams. Rotary
Road Masters spreekt ons bijzonder aan,
omdat niet alleen de ambassadeurs in de watten worden gelegd, maar ook initiatieven als
Mytylschool De Regenboog en sherp onder
de aandacht worden gebracht. En dat is ook
mensenwerk!
Zie ook www.scope.nl

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 leveren 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
vandaag de dag, 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
(werknemers) participaties gebaseerd op
financiële instrumenten van de laatste decennia, in de klassieke 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
handelsplatform, tOption genaamd, is een
hedendaags technologisch hoogwaardig product. Gelijk aan de klassiekers van vandaag,
is ook onze technologie continu aan evolutie
onderhevig, waarbij de basis tijdloos is.
Zie ook: www.monidee.com

Wim Cox en Dennie Wellerdieck
van Horlings accountants en
belastingadviseurs:
“Snel schakelen
met HORLINGS...”
“Onze deelname aan de Rotary Road Masters Rally
2011 is altijd weer een bijzondere uitdaging,” aldus
Wim Cox. “En bij Horlings dagen wij elkaar
voortdurend uit om nóg beter te presteren,” vult
Dennie Wellerdieck aan: “Wij zitten bovenop de
ontwikkelingen in ons eigen vakgebied en dat van
onze opdrachtgevers.”
Steeds meer ondernemingen ervaren het samenstellen
van de jaarrekening als iets dat een beperkte waarde
toevoegt en veel geld kost. Cox: “Een accountant komt,
vaak na afloop van het boekjaar, op één of hoogstens
twee momenten in het jaar. Dan is de relevantie van de
jaarrekening ondertussen beperkt. Daarnaast worden
de kosten van het opstellen van betrouwbare cijfers
steeds hoger naarmate de tijd vordert.”
“Met de horlings Monitor® zijn wij echter in staat
om tussentijdse financiële rapportages op te stellen, te
beoordelen en met de ondernemer door te nemen. De
traditionele werkzaamheden van de accountant in het
kader van de jaarrekening, komen met de Monitoraanpak grotendeels te vervallen.” Wellerdieck: “Dat
dit automatisch leidt tot het sneller opleveren van de
jaarcijfers mag duidelijk zijn. De horlings Monitor
biedt meer toegevoegde waarde en toch blijven de
accountantskosten nagenoeg gelijk. Bovendien wordt
de jaarrekening gratis opgesteld!” Wilt u uw voordeel
weten?
Bel of stuur een mail naar HORLINGS
023-5160620, info@horlings.nl
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De goede doelen van 2011
De Samburu’s leven als nomaden in Noord-Kenia. Op zoek
naar gronden waar hun vee
kan grazen, trekken zij rond.
Een hard bestaan. Kinderen
die worden geboren met een verstandelijke of lichamelijke handicap kunnen in dit nomadenleven niet goed meedraaien. Ze worden
gezien als een last, of een vloek van God, ze worden verwaarloosd
en vaak gewoon achtergelaten wanneer het volk verder trekt. Een
jonge en dappere Samburu vrouw, Grace Seneiya, is zich – tegen alle
vooroordelen van haar stam in - gaan inzetten voor deze kinderen. Zij
richtte sherp op: Samburu Handicapped Education and Rehabilitation Programme. Deze stichting geeft op dit moment onderdak en
medische zorg aan ruim honderd kinderen. Zij wil de kwaliteit van
het leven en het zelfvertrouwen van deze kinderen vergroten door
ze vaardigheden aan te leren, zoals Braille, of gebarentaal. Wanneer
ze dat onder de knie hebben, kunnen ze onderwijs volgen. sherp
leidt ook docenten op. De Stichting probeert met deze en andere
activiteiten, zoals het geven van workshops aan de bevolking, een
mentaliteitsverandering te realiseren in de Samburu-gemeenschap
ten aanzien van mensen, kinderen vooral, met een handicap. sherp.
nl is de Nederlandse stichting die het werk van Grace Seneiya in
Kenia financieel ondersteunt. sherp heeft grote behoefte aan een 4wd
minibus voor het transport van zieke kinderen naar ziekenhuizen,
op afstanden van soms wel tweehonderd, of vijfhonderd kilometer.
Maar ook bij het veldwerk, de trainingen en de workshop kan de bus
worden ingezet. De cheque van 6250 euro namens rrm 2011, aangevuld door Wilde Ganzen met een bedrag van 3548 euro, maakt het
mogelijk om de minibus aan te schaffen.
Zie ook www.sherp.nl

Mercy’s Orphanage helpt
‘onaanraakbare’ kinderen
Dalits zijn de zwaksten in de
Indiase samenleving, de zogenaamde ‘onaanraakbaren’. De
kleinschalige Stichting Vrienden van Mercy’s Orphanage
biedt sinds 2002 onderdak,
verzorging en onderwijs aan
60 van deze Dalit kinderen in de leeftijd van 8 tot 19 jaar. Dit kindertehuis staat in Tiruvannamalai in Zuid India. De jonge bewoners
komen bijvoorbeeld uit eenoudergezinnen, die financieel niet in staat
zijn voor hen te zorgen, of het zijn kinderen van wie de ouders niet
meer leven. Om deze kinderen een thuis, opvoeding en onderwijs te
geven probeert de Stichting in Nederland geld in te zamelen. In 2002
werd gestart met het bouwen van een drie etage tellend tehuis, waar
de kinderen nu wonen en leven. Daarnaast is er grond aangekocht
om een moestuin op te zetten, de Haarlem Organic Agriculture Farm.
Hier leren de kinderen zelf verse groenten kweken en ook de kippen,
ganzen, eenden, kalkoenen en geiten te verzorgen. Vanuit omliggende dorpen komen nog eens 60 kinderen naar het Home voor bijlessen,
extra lesbegeleiding en om te studeren, wat thuis vaak onmogelijk is.
Een professioneel lerarenteam en een maaltijd staan voor hen klaar.
Een aantal van deze kinderen verricht overdag kinderarbeid. Mercy’s
Orphanage hoopt deze kinderen door studiebegeleiding een betere
basis te bieden voor de toekomst. rrm 2011 draagt met een cheque
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van 5400 euro bij aan een zonne-energie elektriciteitssysteem. Zo kan
de elektriciteitsrekening worden verlaagd en hebben de kinderen
warm water in de winter om zich te wassen.
Kijk ook op www.vriendenvanmercy.com

de uitslag rrm 2011

De winnaars

Stichting Hospice 5 juni op
Haarlemse Vrijwilligersmarkt
Pauline Jager van Stichting
Hospice Haarlem is onder de
indruk van rrm. Ze reed mee
in een Chevrolet sedan 6 en had
“verschrikkelijk veel plezier!”
Ze vertelt hoe ‘haar Stichting’
ondersteuning biedt aan terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers. Dit wordt gedaan bij zieke
mensen thuis, of als het thuis niet meer gaat in één van de Bijna Thuis
Huizen (bth’s). Zelf zit ze niet ‘aan het bed’, maar ze weet hoeveel
invloed dit werk heeft op het leven van de vrijwilligers. Pauline: “Als
vrijwilliger aan het bed van een terminale patiënt ga je een mens in
zijn totaal leren zien, doordat je in een stervensfase alle ‘kleuren’ uitvergroot krijgt. Je krijgt te maken met allerlei situaties, met familierelaties, met spanning, pijnpunten en vooral met liefde. Iedereen die
bij de stervende is betrokken, doet zijn uiterste best. Je ziet hoe deze
laatste levensfase heel veel kracht brengt. Eigenlijk wordt de dood
een stukje minder eng.” Voor de zorg, waarover Pauline vertelt, is een
groep speciaal geschoolde vrijwilligers nodig. Zij worden voortdurend bijgeschoold om hun zware taak zo goed mogelijk te vervullen.
Dit jaar ontving de Stichting van rrm een bijdrage van 4250 euro voor
het opleiden en trainen van deze vrijwilligers. Wilt u meer informatie,
kijk dan op www.hospicehaarlemeo.nl U kunt de medewerkers persoonlijk spreken op zondag 5 juni. Stichting Hospice Groep Haarlem
is die dag aanwezig op de Vrijwilligersmarkt op de Grote Markt in
Haarlem.

Zonnescherm voor
Mytylschool De Regenboog
Mytylschool De Regenboog in
Haarlem is een school voor kinderen, die door hun lichamelijke handicap geen onderwijs
kunnen volgen op een gewone
basisschool. Vaak hebben deze
kinderen ook een verstandelijke handicap. Die laatste groep krijgt specifiek onderwijs. De anderen
volgen een aangepast lesprogramma van de reguliere basisschool.
De Regenboog zorgt ook voor gespecialiseerde naschoolse - en vakantiedagopvang in de regio. Voor al deze kinderen is bewegen van
groot belang om zich verder te kunnen ontwikkelen. Daarom is het
schoolplein zo belangrijk, hier gaat bewegen spelenderwijs. Voor het
inrichten van het plein doneerde de Cruyff Foundation al een bedrag
en ook Rotary Road Masters droeg in 2010 een belangrijk steentje bij
door de aankoop van speciale speeltuigen te sponsoren. Het speelplein is inmiddels een fijne ‘hangplek’ voor de gehandicapte jeugd.
Jammer genoeg ontbreekt er nog een zonnescherm bij de zandbak,
om de kinderen die zich moeilijk kunnen verplaatsen tegen de zon te
beschermen. Dit jaar maakt rrm 2011 het met een cheque van 4000
euro mogelijk om een dergelijk scherm te plaatsen.
Zie ook: www.mytylschoolderegenboog.nl

1 equipe 5
Eigenaar: T. Gatsonides
Passagiers: E. Hoogkamer, A. van Iersel,
G. Biemans
Auto: Bentley (1923)

2 equipe 18
Eigenaar: T. Sieling
Passagiers: R. Maagdenberg
Evenhuis, Ellen Zwarter, Maud Holvast
Auto: Bentley Open Tourer (1934)

3 equipe 44
Eigenaar: H. le Noble
Passagiers: Ben Bolsenbroek
Auto: Porsche 356A Cabrio (1957)

bonhams prijs

De mooiste

equipe 26
Eigenaar: C. Willemse
Auto: Railton (1938)

De pechprijs

Eigenaar: R. Gatsonides
Auto: Alvis (1936)
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sherp geeft kinderen
een toekomst

