Zundert, juni 2019

12&13 juli GTC Rally

Geachte heer / mevrouw
Wij willen u graag informeren over de gang van zaken rondom de GTC Rally 2019.
Zoals u wellicht vernomen heeft in diverse media organiseren wij op vrijdag 12 en zaterdag 13juli
2019 wederom de GTC Rally met als thuisbasis Breda International Airport. Op Breda International
Airport hebben wij dit jaar wederom ons wedstrijdcentrum en servicepark. Op vrijdag 12 juli zal ons
evenement in de avond aanvangen met de befaamde Nacht van Achtmaal met klassementsproeven
rondom Rucphen, Etten-Leur en Achtmaal. Op zaterdag 13 juli zullen er klassementsproeven worden
verreden in Wouwse Plantage, Roosendaal, Klein-Zundert en Rijsbergen en net als afgelopen jaar een
publiekstraject op het terrein van Breda International Airport.
Op zaterdag 13 juli zal ook wederom het GTC Rallyfestival weer georganiseerd worden op Breda
International Airport. Het volledige vliegveld wordt wederom omgetoverd tot een waar paradijs voor
de autoliefhebbers. Niet alleen is het complete service paddock van de GTC Rally op het vliegveld,
ook zal er een showpaddock worden gevormd met vele tientallen snelle bolides, zoals bijvoorbeeld
de Lamborghini Murcielago en BMW M4. Verder vormt een belangrijk onderdeel voor het GTC Rally
Festival de sprintwedstrijden tussen muscle cars en supercars. Waar normaal vliegtuigen landen en
opstijgen nemen straatauto's het tegen elkaar op.
Kortom: een waar paradijs voor de autoliefhebbers van 08.00 uur tot 22.00 uur.
Indien u aan het afgesloten stuk woont, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met de
proevencoördinator: Dhr. Ad Waroux, telefoonnummer 06-38 65 26 42 voor een doorgangbewijs.
Dit doorgangbewijs geeft u het recht ten alle tijden doorgang te krijgen, mits uiteraard de veiligheid
dit toelaat. Dat doorgangbewijs dient u aan de binnenkant van uw voorruit te bevestigen. Wij hopen
op deze manier de overlast voor u tot een minimum te beperken.
Wij hopen u hiermee wat meer duidelijkheid te hebben gegeven over ons evenement in 2019 en
hopen u te mogen begroeten op vrijdag 12 en zaterdag 13 juli.
Heeft u in de tussenliggende periode vragen, aarzelt u dan zeker niet om met ons contact op te
nemen.

Met sportieve groet,

Stichting Autosport Zuid West Brabant

