
Geachte Porsche club Holland leden,
Beste Porsche vrienden,

Echt karten doe je buiten! 

Dit jaar starten we als sportcommissie met een nieuwe
activiteit. We trappen het seizoen af met een heuse
kartwedstrijd. Zo wordt je misschien wel de volgende
Max Verstappen! Echt karten doe je buiten en daarom
zijn we te gast bij Kartcentrum Lelystad. En omdat we
als Porsche rijders wel wat vermogen gewend zijn rijden
we niet op de standaard karts, maar op de zogeheten VT
250 karts. 

PCH Karting
 

In het kort

Vanaf 17 jaar en 1.55 mtr

Hydraulische rem 

Supersnelle 4 takt motor
met fuel injection

Echte racekart met super
wegligging

Topsnelheid; 120 km/u 
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VT250 Racekart
         

   N I E U W E  A C T I V I T E I T  S P O R T C O M M I S S I E

Lelystad

Het format is eenvoudig. Na de lunch
krijgt iedereen 10 minuten vrije
training. Doel is om in die tijd
voldoende vertrouwd te raken met de
baan en de karts. Vervolgens rijden we
twee races van ieder acht minuten.
Diegene die gemiddeld de beste tijd
rijdt is de dagwinnaar! 

11.30 uur: aanmelden 
12.00 uur: lunch 
12.30 uur: start vrije training 
15.00 uur: einde programma 
Platte tekst toevoegen



Karting is een toegankelijke autosport. 

Een aantal bekende Formule 1-coureurs hebben hun
eerste wedstrijdervaring opgedaan in de karting en rijden
nog steeds kart om fit te blijven. Het is de zuiverste
variant van de autosport waar zowel de afstelling van het
materiaal als de kunde van de rijder belangrijk zijn.
Wij gaan rijden in de snelste kart die er te huren is en dat
is de VT250. Dit is een kart die ook gebruikt wordt in
verschillende kartraceklasses.

De kosten voor dit evenement
bedragen € 85,- per persoon

 
Hiervoor ontvangt u:

 
gezamenlijke lunch

en 2 drankjes
 

10 minuten training
 

2 races van 8 minuten
 

Kosten toeschouwers
bedragen

€ 20,- per persoon
hiervoor neemt u deel 

aan de gezamenlijke lunch
 

Kosten

Inschrijven

Inschrijven voor dit evenement kan
alleen via het inschrijfformulier op de

website of via deze Link

Betalen
U kunt betalen via de

iDEAL knop onder aan
het inschrijfformulier

de inschrijving sluit op
 zondag 6 maart 2022

Er is een maximum 
van 18 deelnemers

Annuleren na 6 maart kan 
helaas niet kostenloos

KLIK

PCH Karting
 Lelystad
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Namens de Porsche
Club Holland:

Walther Blijleven
Voorzitter

We hopen op een verdergaande versoepeling van de
coronaregelgeving en zullen ons als PCH altijd  aan de
op dat moment geldende regels houden.

We zien u graag tegemoet op 13 maart in Lelystad.

https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/058EBA6189C6A86EC12587E000602B4D?EditDocument

