
Voorwoord

Hallo historische rallysportvrienden
Hartelijk welkom bij onze nieuwsberichten uit de wereld van historische rallyrijders en van de Stichting 
RREvents, de organisator van de Coppa d́Europa en Coppa d́Europa GT.

ENTRIES

De 2e inschrijftermijn ligt nu achter ons (de voorlopige inschrijflijst is te vinden op onze website: 
www.coppa-europa.org).
We hebben nog enkele startplaatsen vrij. Als u bereid bent deel te nemen aan een van de 
mooiste en spannendste historische rally's van het nog jonge jaar 2023, stuur ons dan zo snel 
mogelijk uw inschrijfformulier. 

De laatste inschrijftermijn is 15 februari 2023

AUTOTRANSPORT VANUIT FINISHPLAATS DRESDEN

Tinga handel en transport kan per autotrailer zorgdragen voor het vervoer van uw rallyauto vanaf 
finishplaats Dresden.

Gelieve zelf contact op te nemen voor tarieven e.d. met Jan Tinga, Tel. (00-31-)(0)654-772251 
of via tinga@box.nl. 

Ook kunt u uw privéauto mee naar Dresden laten vervoeren óf u boekt een vlieg- of treinticket.

COPPA D́EUROPA 2024

Wij weten dat velen van u hun evenementen voor de 
lange termijn plannen. Daarom hier onze Coppa data 
voor 2024 voor u en andere organisatoren van           
historische rally's:

21 - 24 maart 2024

(Zoveel kunnen we al verklappen: Het gaat door Nederland, Belgie, Luxemburg, Frankrijk, 
Duitsland, Oostenrijk zuidwaarts naar de Alpen......)

DCS 2023 (Deutsche Classic Serie)

De DCS wordt opnieuw een van de interessantste en spannendste series in de Duitstalige wereld 
voor historische en klassieke auto's. Wij raden u aan om u daar in te schrijven en deel te nemen 
aan de geselecteerde high-class runs.

Hier zijn de gebeurtenissen die tellen in 2023:

 1 12-15 / 01 / 2023         5 01-03 / 06 / 2023
  SCHWARZWALD WINTER CHALLENGE     INT. RALLYE WIESBADEN
  www.schwarzwald-winter-challenge.de     www.rallye-wiesbaden.com

 2 30 / 03 – 02 / 04 / 2023       6 04-06 / 08 / 2023
  COPPA D́EUROPA         BAYERWALD RALLYE CLASSIC
    www.coppa-europa.org        www.bayerwaldrallye.de

 3 14-15 / 04 / 2023         7 09-11 / 08 / 2023
  RAMBERG HISTORIC         AvD HISTO-TOUR
  www.mscramberg.de         www.avd-histo-tour.de

 4 26-28 / 05 / 2023         8 20-21 / 10 / 2023
  FRANKEN CLASSIC         SALZ & ÖL RALLYE
  www.franken-classic.com        www.src.co.at

HISTORISCHE RALLYES 2023

Nadat we door Corona al enkele jaren min of meer in onze sport, maar ook in veel dingen van 
ons dagelijks leven waren belemmerd, hopen we nu dat ons nieuwe jaar 2023 weer wat over-
zichtelijker en normaler wordt.

We zien dus dat sommige organisatoren de handdoek in de ring hebben gegooid. Dat is natuur-
lijk te betreuren. Andere organisatoren hopen weer het "oude" aantal deelnemers aan hun rally's 
te halen. Wij denken dat het nu tijd is om, bijvoorbeeld bij het plannen van nieuwe evene-
menten, zorgvuldig te zoeken naar een goede datum en niet te botsen met concurrerende       
evenementen....... Dit is voor geen enkel evenement goed, aangezien er in principe slechts een 
beperkt aantal potentiële deelnemers is.


