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IJssellandrally eclatant succes
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Coureur Addie van de Ven
met Marlies van Wijhe, algemeen directeur Van Wijhe
Verf

Renate Wennemars (’We verruilen Zwolle voor Dalfsen’)
en Han Brouwers (Brouwers
Accountants), één van de initiatiefnemers van de IJssellandrally
ZWOLLE – Op initiatief van
Han Brouwers (Brouwers Accountants) en Karel Kist (districtsdirecteur Private Banking
ING) is vrijdag, met steun van
Frank Sorée (Jouw Reclamemakers), de vijfde editie van de
IJssellandrally gehouden. De
start van het lustrumevenement, met voor- en naoorloogse auto’s, was bij het nieuwe
pand van Classic Jaap aan De
Vesting 24 in Dalfsen en de finish bij het riante onderkomen Hofwijk van Han Brouwers in Dalfsen. Liefhebbers
van de klassiekers kwamen
ogen tekort voor al het moois,
zoals de uit 1930 daterende
acht liter Bentley Speed Six van
investeerder Dirk Lindenbergh met navigator Herman
Schipper. Ook een aantal
Zwolse equipes onder de ruim
tachtig deelnemers, zoals Willem Jonker (Jonker Sporting)
die met zijn neef Ali Arslan
(Arslan, Wiekeraad & Ter Wee

Frank Sorée (Jouw Reclamemakers) rallysponsor én betrokken bij organisatie
voor het eerst een damesteam
in de top drie van de toerklasse
eindigde. Willemien de Bruin
(strategisch brein van Jouw
Reclamemakers) en haar navigator Christa Melsbach (Het
Notarieel) passeerden als derde de finish in een Alfa Romeo
1750 GT Veloce Bertone uit
1970. Met deze eindklassering
liet het ondernemende tweetal
maar liefst 58 equipes achter
zich! Willemien en Christa

Erben Wennemars haakte af
vanwege een rugkwetsuur

wel enige tijd in beslag neemt.
Gerrit Jansen (Jansen Vastgoed) en navigator Frank van
Eijk (Hypotheek Visie) genoten vrijdag tijdens de onder
ideale weersomstandigheden
gehouden IJssellandrally in
een uit 1959
date-

Eén van de vele pronkstukken van
de IJssellandrally 2008, de uit 1930
daterende acht liter Bentley Speed Six van investeerder
Dirk Lindenbergh met navigator Herman Schipper
Herman en Frederik Huyskamp (H. Huyskamp’s Fijnhouthandel Zwolle BV)
wonnen ook de eerste prijs in
de categorie damesequipes.
Christa: ”We gingen voor de
damescup, maar écht trots zijn
we natuurlijk op onze derde
prijs in het overallklassement.”
Willemien: ”Het komt bij een
rally niet alleen aan op goed
sturen. Ook de navigator is van
essentieel belang. Dat goed
kaartlezen niet alleen aan
mannen is voorbehouden
hebben we met dit resultaat

Christa Melsbach (Het Notarieel) en Willemien de Bruin
(Jouw Reclamemakers) wonnen de damescategorie en
eindigden als derde in het
overallklassement
Advocaten & Procureurs) de
rally reed in een Triumph TR4
uit 1964. Bijzonder was het dat

door het danceteam Reloaded
hebben we ervaren als een lekker warm bad,” zeggen Hans
en Jeroen. Erben en Renate
Wennemars zouden deelnemen, maar haakten af omdat
Erben wordt geplaagd door
een rugkwetsuur. Tijdens de
door Hans Snippe (Feest &
Culinair) verzorgde sfeervolle
afterparty – muzikaal opgeluisterd door Muppet Stuff – onthulde Renate dat Erben, zij en
de kids Joep en Niels Zwolle
(waarschijnlijk) binnen een
jaar gaan verlaten en hun intrek

Evelyne Westerman (algemeen directeur State of Art)
was navigator bij Formule 1commentator Allard Kalff

nemen in een woning pal
naast de ijsbaan in Dalfsen.
Oók Joop Lindeboom (Zwolse
Steenhouwerij) nam, als buurman van Han Brouwers, even
een kijkje op het rallyfeest.
Joop werd 10 augustus getrof-

Acteur en presentator Chris
Zegers reed de rally met zijn
vader Gerard in een Porsche
911T

Hans van Wensen (Trappenfabriek Vos) en Jeroen Pierik
(BPV Belastingadviseurs):
”Het onthaal door Reloaded
hebben we als een lekker
warm bad ervaren”
wel heel duidelijk aangetoond.” Hans van Wensen
(Trappenfabriek Vos Zwolle)
en Jeroen Pierik (BPV Belastingadviseurs) deden in een
handgemaakte PCO sportwagen mee aan de rally met de
(oude) Olympische gedachte:
deelnemen is belangrijker dan
winnen. ”We hebben ons prima vermaakt, schitterende
route, mooie auto’s gezien en
het vurige onthaal bij de finish

fen door een hartinfarct. ”Het
gaat redelijk goed met me,”
zegt Joop, wiens herstel nog

rende Austin Healy MK1. Genoten heeft ook Chris Zegers,
die de rally met z’n vader Gerard reed in een Porsche 911T.
Marlies van Wijhe nam in 2000
het familiebedrijf Van Wijhe
Verf (bekend van o.a. Wijzonol) over van haar vader Dick.
Marlies vertelt dat ze onder de
naam Wijzonol twee auto’s
sponsort in de Renault Clio
Cup op het circuit van Zandvoort. Samen met Addie van
de Ven, één van de door haar
gesponsorde rijders, deed
Marlies mee aan de rally in een
Peugeot 404 uit 1969. ”We
staan tweede en vierde in het
klassement van de Renault
Clio Cup op Zandvoort,” vertelt Marlies, die houdt van
snelle auto’s en komend weekend zeker weer op het circuit
van Zandvoort zal zijn, als daar
de strijd om de felbegeerde
Wijzonol Trophy gehouden
wordt. Herman en zijn zoon
Frederik Huyskamp (H. Huyskamp’s Fijnhouthandel Zwolle

Ali Arslan (Arslan Wiekeraad & Ter Wee Advocaten en Procureurs) en Willem Jonker (Jonker Sporting) bij de Triumph TR4
uit 1964

Joop Lindeboom (Zwolse
Steenhouwerij) herstelt van
een hartinfarct
BV) doen aan de rally mee in
een uit 1990 daterende BMW
Z1 Roadster. Huyskamp’s Fijnhouthandel startte in 1894 in
Apeldoorn en is sinds 1924 in
Zwolle gevestigd. Al 114 jaar is
Huyskamp actief

in de
houtbranche en Frederik is
de vierde generatie in
het bedrijf. Huyskamp’s
Fijnhouthandel is gespecialiseerd in het leveren van
hout, plaatmateriaal, fineer,
vloeren, hpl, lijstwerk en aanverwante artikelen en is gevestigd op het industrieterrein
Marslanden G. TV-babe
Anouk Smulders reed met navigator Ghislaine Roth mee in
een Porsche 356 PRE Cabriolet
uit 1953. Anouk, jarenlang het
gezicht van het SBS Shownieuws en ook nog actief geweest bij Entertainment Live
van Talpa, komt dit seizoen als
beautydeskundige bij RTL
Boulevard. Samen met Ghislaine Roth (die jarenlang verantwoordelijk was voor de
marketing, sales en evene-

Gerrit Jansen (Jansen Vastgoed) en navigator Frank van
Eijk (Hypotheek Visie) in een
uit 1959 daterende Austin
Healy MK1
menten bij BMW), Irene Avogadri en Rossana Lima (vriendin van Patrick Kluivert) heeft
Anouk kort geleden een nieuw
bedrijf opgericht: The Class
Company, dat Nederland wil
veroveren met het organiseren
van unieke evenementen en
productlanceringen op het
hoogste niveau. Anouk Smulders is ook één van de stuwende krachten achter de stichting
Max4Kids, dat gelden
inzamelt voor een
herstellingsoord
voor ernstig zieke
kinderen op
Curaçao. De
IJssellandrally
doneerde een
bedrag
van
ruim 20.000
euro
aan
Max4Kids. Allard
Kalff,
voormalig autocoureur
en
huidig commentator van Formule 1-races,
reed de IJssellandrally met navigator Evelyne Westerman,
algemeen directeur van o.a. de
mannenmodemerken State of
Art en Collumn.

TV-babe Anouk Smulders
reed met navigator Ghislaine
Roth (l)

Danceteam Reloaded deed menig mannenhart sneller slaan

