Klassieke motorvereniging zoekt enthousiaste Baancommissarissen
(mannen of vrouwen 18 jaar of ouder)
Laten wij ons eerst eens even voorstellen;

“Wij“ zijn het C.R.T., het Classic Race-demo Team.

Een vereniging met leden uit het hele land.

Ons doel is om, middels demonstraties, de motorwegrace zoals het in de vroegere jaren
gebruikelijk was (periode 1940 t/m 1972) te showen aan het publiek.

Het gaat hierbij echter niet meer om het racen of wie er als eerste over de streep komt,
maar wij hanteren een regelmatigheidklassement.

Uiteraard rijdt men niet in een optocht en zit er voor het publiek toch nog de nodige
actie in.

Door het jaar heen zitten wij door het hele land met ongeveer 12 evenementen. (april t/
m sept.)
Net als iedere vereniging kunnen wij alleen maar bestaan bij de gratie van vrijwilligers.
Wij zijn momenteel op zoek naar baancommissarissen. Deze “baco’s” waken over de veiligheid
van rijders op het hem/haar toegewezen gedeelte van het circuit . Een baco staat altijd in verbinding via een portofoon met zijn collega-baco’s en met de wedstrijdleiding. Een baco krijgt
bij ons een redelijke km.vergoeding én een dagvergoeding. U wordt goed geïnstrueerd over o.a.
de vlagsignalen en wanneer U geen ervaring hebt komt U in het begin bij een ervaren baco te
staan.
Uiteraard wordt er ook op de dagen met slecht weer op een baco gerekend daarom zoeken wij
mannen en vrouwen die betrouwbaar zijn in het nakomen van hun afspraken en een goed verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
Wordt U al wat nieuwsgierig en zou U wat meer willen weten over onze vereniging kijkt U dan
eens op onze site www.classicracingteam.nl of bel even met onze secretaris:
Roel Ranzijn tel. 072-5063341
of neem contact op met onze
secretaris via
secretaris@classicractingteam.nl

Misschien bent U alleen geïnteresseerd om eens een demo bij te wonen,
houdt U dan onze site in de gaten.
Op www.ClassicRacingTeam.nl kunt u de agenda vinden en misschien raakt u, na het zien van
zo’n demo, net als wij, met dit motorvirus besmet, en meldt u zich t.z.t. toch nog als vrijwilliger of misschien zelfs als rijdend lid.
Graag tot ziens.
Baco’s zijn automatisch lid van het C.R.T. maar betalen geen contributie. Zij vallen ook onder de WA en Risico verzekering gedurende
de tijd dat zij bij een evenement aanwezig zijn. Evenementen worden gehouden onder auspiciën van de M.O.N. / W.V.N. www.mon.nl

