offroad truckrally team

brabant breslau
Brabanders voor de derde keer naar “Die Breslau”

offroad truck rally team Brabant-Breslau doet deze zomer voor de derde keer mee aan de 8 daagse
off-road rally “Die Breslau”: vanuit Dresden (D) naar Breslau (PL). Al twee keer eerder hebben ze
deze zware marathon rally uitgereden en problemen overwonnen. Zal het deze keer nog beter
gaan dan voorheen?
Het rallyteam
Team Brabant-Breslau bestaat uit 2 rallyvoertuigen en een
serviceteam. Beide rallyvoertuigen zijn gebaseerd op een
Mercedes-Benz Unimog. Het totale team bestaat uit 7 personen, waarvan 2 chauffeurs, 2 navigators en 3 personen voor
assistentie/service.
De voertuigen zijn dit jaar weer aangepast en verbeterd, we
hopen dat het resultaat er dan ook naar is.
De rally
Marathon rally “Die Breslau” is een loodzware off-road rally door Duitsland en Polen, de rally bestaat
uit klassementsproeven en verbindingsetappes. De proeven gaan door bossen, over bospaden, door
rivieren, over zandvlaktes en door moerassen. Naast het enorm zware terrein spelen ook de afstanden die afgelegd moeten worden, de duur van de rally en de lastige navigatie een rol. Dag na dag
moeten de teams het gevecht en avontuur aangaan.
Ervaring
Tijdens de succesvolle deelnames van vorige jaren heeft het team rally-ervaring opgedaan en hoopt
dit jaar wederom een betere prestatie neer te zetten. Behalve finishen is het doel nu ook om beter te
navigeren en om moeilijke passages zoals moerassen, rivier doorwadingen en modderpartijen
soepeler te overwinnen.
Live verslag
Meer informatie vind je op de website van het team (www.brabant-breslau.nl) of die van de organisatie van de rally (www.rallye-breslau.com ). Uiteraard vind je daar dagelijkse updates en zijn ze te
volgen op twitter.com/brabantbreslau.

Voor redactie:
Voor vragen of het maken van afspraken kunt u contact opnemen met Frank van Weerdenburg via
frankjr@brabant-breslau.nl of telefonisch via 06-5350 2504, zondag 20 juni is het voor pers mogelijk
om op de “team presentatie” te komen voor foto’s of interviews.
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