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Uitnodiging Presentatie Dakar Rally Team de Rooij  
 
Datum:  12 februari 2019  

Tijd:  19:30 uur 

Plaats:  ROC Nova College 

  Paxlaan 26 

  2131 PZ Hoofddorp 

Tel:  023 530 3200 

In januari 2019 werpt tweevoudig Dakar Rally 

winnaar Gerard de Rooij zich met vier teams in 

de strijd voor het felbegeerde kampioenschap. 

De Dakar rally vergt het uiterste van mens en 

machine. De Dakar rally 2019 gaat dwars door 

Peru en is  volledig off-road. Uiteraard gaan er  veel voorbereidingen aan de rally vooraf en ook 

tijdens de rally wordt er flink aan de trucks gesleuteld. 

De Dakar rally 2019 gaat op 6 januari van start in Peru en eindigt na 10 zware etappes op 17 januari. 

Deze rally kun je van dichtbij meemaken. Meld je hiervoor aan op de face book pagina 

https://www.facebook.com/teamderooy en volg de beelden op RTL 7. 

Als klap op de vuurpijl ontvangt ATC Afd. Amsterdam-Kennemerland op 12 februari 2019 het Team 

de Rooij kort na de rally op het Nova College in Hoofddorp. 

Henk van Leuven , Team manager De Rooij Rally Team, zal ons verslag doen van deze rally en zal ons 

inzicht geven in de technische voorbereidingen aan de vier  Iveco Powerstar trucks. Tevens  kijken 

we mee naar de vele vindingen en verbeteringen die het team eigenhandig aanbrengt aan de rally 

trucks. 

Je bent welkom op deze avond als je verder wilt in de techniek. Het wordt een voorproefje op de 

ultieme truck techniek waaraan de hoogste eisen worden gesteld. 

Deelname geef je op via de webpage aanmelden presentatie Team de Rooij  

Vermeld duidelijk uw ATC afdeling. 

Programma 

19:30  Welkom 

  Presentatie Team de Rooij 

20:45  Pauze 

21:15  Presentatie Team de Rooij 

21:45  Afsluiting 

 

Op het terrein van het Nova College Hoofddorp is ruime parkeergelegenheid. 

 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-dakar-rally-2019-presentatie-van-team-de-rooij-bij-het-nova-college-53850590566

