
Geachte heer/mevrouw,  

Zoals u weet hebben wij vorig jaar weer meegedaan aan de Morocco Desert Challenge 

(MDC). Dit was vooral mogelijk dankzij uw medewerking. Dit jaar gaan wij met een nieuw 

team weer ons best doen om aan de Morocco Desert Challenge in 2020 te gaan deelnemen.  

Graag willen wij ons even voorstellen: wij zijn de vierdejaarsstudenten van de opleiding 

Technisch Specialist aan het TT-Instituut (Drenthe College) in Assen. Een school waar 

studenten worden opgeleid tot top technici.  

In 2017 zijn wij als school aan het project begonnen en hebben we de rallyauto en 

servicetruck opgebouwd. Dit jaar willen wij samen met andere opleidingen ons team gaan 

versterken. Dit willen we doen met de volgende opleidingen: Sport en Bewegen, Horeca, 

Autotechniek, Verzorging, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Media/Ict.  

Dit jaar zouden wij graag weer willen gaan deelnemen aan de MDC. De rally wordt verreden 

van 16 tot 25 april 2020. Dit kan alleen niet zonder uw hulp! De rally bestaat uit 8 etappes. 

Deze worden gereden zonder verbindingsroutes. Daarnaast is het niet alleen een van de 

zwaarste rally’s ter wereld, maar ook de op een na grootste (na Dakar).  

Dit jaar gebruiken we weer de Isuzu Trooper/ Opel Monterey uit 1993 met een 3.2Liter V6 

benzinemotor met een vernieuwd en aangepast onderstel. Net als vorig jaar is de klas 

opgesplitst in groepen. Deze zijn verdeeld over vijf categorieën: motor, onderstel, 

body/elektro, servicetruck en PR. Dit jaar zijn wij vooral gefocust op het verbeteren van de 

auto.  

Ook zijn wij weer actief op social media, met name Facebook en Instagram. De website wordt 

op dit moment weer up-to-date gemaakt, zo kunt u op elk moment de vorderingen van het 

project volgen.  

Natuurlijk zijn wij dit jaar weer sponsoren nodig om dit project mogelijk te maken. U heeft 

het vorig jaar voor het team mogelijk gemaakt dat wij konden meedoen aan de MDC. Het zou 

prachtig zijn als we onze samenwerking dit jaar weer kunnen voortzetten.  

Graag vernemen wij van u hoe u erover denkt om de samenwerking dit jaar weer voort te 

zetten. Hierbij hopen wij u genoeg geïnformeerd hebben met deze e-mail. Binnenkort nemen 

wij contact met u op.  

Met vriendelijke groet,  

Wietse Boonstra en Pieter Geerts,  

namens het TT-Instituut Rally Team  

 


