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Porsche Tiger Day 
Luchtmachtbasis Kleine Brogel - België -  22 september 2009 

 

 
Uithoorn, 23 augustus 2009  
 
Voor de meeste van ons is en blijft de Porsche een jongsdroom die is uitgekomen. Eén van 
die andere jongensdromen - straaljagerpiloot worden – is voor de meeste PCH leden niet 
uitgekomen. We zijn echter zeer trots dat we onze leden een unieke belevenis kunnen 
aanbieden: een hele dag de capriolen van de allerbeste straaljager showteams van de 
NATO van zeer dichtbij meemaken. Dit is een bijzondere en waarschijnlijk eenmalige kans 
die ons wordt geboden, dankzij de samenwerking met de Porsche Club Belgium. 

Nato Tiger Meet 
De NATO Tiger Meet is een jaarlijkse operationele oefening die in 2009 zal gehouden 
worden op de vliegbasis Kleine Brogel in België en die georganiseerd wordt door de Tiger 
association. Deze organisatie werd opgericht in 1961 en bestaat uit NATO smaldelen met de 
tijger als gemeenschappelijk embleem en heeft als doel de internationale relaties, de 
uitwisseling van ideeën en nieuwe gevechtstactieken te bevorderen. 

 

 

 

 

 

Van 14 tot 25 september nemen 30 smaldelen uit 18 landen deel aan de Nato Tiger Meet, 
een internationale oefening waaraan zowel lucht-als landstrijdkrachten deelnemen. Meer dan 
70 vliegtuigen voeren dagelijks een aantal oefeningen uit en strijden voor het bemachtigen 
van de Silver Tiger Trophy. 

Op dinsdag 22 september 2009 brengt de PCH samen met de drie officiële clubs van België 
een bezoek aan de basis. Vanuit een luxueuze vip-tent (die net naast de startbaan gelegen 
is) krijgen wij een schitterend zicht op de verschillende vliegbewegingen. Spektakel 
gegarandeerd. Een shuttle-bus brengt onze leden naar de parkeerplaats van de vliegtuigen. 
Daar kunnen we het opstarten van dichtbij volgen. Voorts staat er ook een rondleiding van 
de militaire basis op het programma. 

Natuurlijk ontbreekt de catering niet. ’s Morgens krijgen we koffie met gebak en ’s middags is 
er een uitgebreid “walking buffet” voorzien. Water, frisdrank, bier en wijn zijn inbegrepen. 

Deelname: € 95,- per persoon 
aanvang: VIP village open vanaf 09:00 
einde: 18:00 uur 
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Inschrijven: 
 
Rechtstreeks bij het organisatie bureau: NATO Tiger Meet Office, 
Bijgaand inschrijfformulier (word document) svp invullen en per e-mail of fax naar de Nato 
Tiger Meet Office zenden. Svp een kopie per mail of fax zenden aan het PCH secretariaat. 
Wij zullen dan onder de inschrijvers een deelnamelijst verspreiden. 
 
 
LET OP: De inschrijving sluit op 10 september 2009 !!! 
 
 
Betaling: 
 
Rechtstreeks op het bankrekeningnummer van de NATO Tiger Meet Office 
Gebruik hiervoor het IBAN rekening nummer en vermeld naam en aantal gewenste kaarten 
 
IBAN: BE92 0015 7631 0523 
 
 
Adres:  
 
10th Tactical Wing 
Kleine Brogel Airbase 
3990 Peer 
België 
 
Tot de Nato Tiger Meet, tot Porsche! 
Namens het bestuur van de Porsche Club Holland,  
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 
 
 
Bijlage: uitnodiging en inschrijfformulier 

 


