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Inschrijven voor Riverside Car Classic 

 

 

REGIO – De inschrijving voor de Riverside Car Classic 2017, een klassiekerrally in en rond de 
Drechtsteden, is open. Het evenement heeft op zaterdag 24 juni een route langs de mooiste plekken 
in de regio. “Na de start in Dordrecht, gaan de deelnemers volop genieten, mét diverse uitdagingen”, 
zegt Harry Eskes, één van de organisatoren. “De Riverside Car Classic wordt gesteund door 
gerenommeerde partners en besteedt een deel van de inleg aan een goed doel. Hiervoor wordt 
samengewerkt met serviceclub Kiwanis.” Het goede doel wordt later bekend gemaakt.  

“Ons idee voor een klassiekerrally in en rond de Drechtsteden, sloeg bij topondernemers uit de regio 
direct aan”, vertelt Eskes. “We slaan op zaterdag 24 juni een brug tussen een pittige rit en contacten 
leggen. Dat is ook ons motto. De route delen we in tweeën en we stoppen onderweg voor een 
toplunch. De Riverside Car Classic is merkonafhankelijk voor youngtimers (25-40 jaar) en klassiekers 
(ouder dan 40 jaar). Wij hoeven als stichting niet aan de rally te verdienen. Dus schenken we een deel 
van de inleg aan een goed doel. Dat kiezen we samen met Kiwanis, die hierin onze partner is. Hoe 
meer auto’s er meedoen, hoe groter het bedrag.” 

Nieuw doel 

André van der Graaf, president van Kiwanis-afdeling Dordrecht, vindt de RCC een mooi initiatief: 
“Meerdere van onze leden en veel relaties bezitten een klassieker. Toch dachten wij in die zin niet 
eerder aan fondsenwerving. Met de doelstellingen van de RCC in gedachten, sprak het ons aan om 
samen geld in te zamelen voor een goed doel. Van onze kant gaan wij onze netwerken stimuleren 
mee te doen, zodat de rally een extra fraai bedrag oplevert. Onze normale trajecten, waaronder ons 
golftoernooi op 16 juni, blijven. Met de opbrengst van de Riverside Car Classic kunnen we één mooi 
nieuw doel steunen voor kinderen in de regio.” 

Inschrijven kan op www.car2business.nl/inschrijven. 
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