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PCH Kartmiddag 
Van der Ende Racing Inn - Poeldijk 

Zondag 22 februari 2009 
 

 
Uithoorn, 26 januari 2008 
 
Geachte PCH vrienden, beste Porsche rijders, 
 

Traditioneel is februari altijd een stille maand, wat betreft PCH activiteiten. Dit jaar doorbreken we dat 
patroon met een kartmiddag. Gezien het wisselvallige weer hebben we gekozen voor een activiteit 
binnen, waarbij we - voor de verandering – iedereen met een gelijk aantal pk’s laten aantreden. Uiter-
aard tellen de resultaten mee voor de PCH sportbeker 2009! 
 
De kartbaan in Poeldijk heeft een baanlengte van maar liefst 1.3 kilometer! In totaal telt het circuit drie 
bruggen en meer dan 25 bochten, wat natuurlijk de nodige techniek vraagt. Met een minimale breedte 
van 5 meter zijn er volop inhaalmogelijkheden en kan er dan ook terecht worden gezegd dat het één 
van de leukste kartbanen in Nederland is. 
 

Behalve een snelle baan zijn ook de karts zeer snel! De 180 cc tellende Eglem karts zijn gebaseerd 
op de nieuwste technieken en voorzien van alle mogelijke veiligheidsmaatregelen. De karts zijn 
uitgerust met een verstelbare stoel met auto gordel en anti whiplash hoofdbeugel. 
 
Programma: 
 

15:30   Ontvangst   
16:00   Aanvang Race  -  Kom op tijd! 
 Briefing 
 Training en kwalificatie - 10 minuten 
 Halve finale - 10 minuten 
 Finale - 12 minuten 
17:30 Borrel     
18:00 BBQ-buffet 
19:00 Einde 
 
 
Deelname: 
In verband met het vaste programma is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Familie en 
vrienden zijn welkom deel te nemen indien de capaciteit dat toelaat. PCH leden hebben voorrang bij 
inschrijving. Verder geldt wie het eerst komt…..U krijgt een week voor het evenement een bevestiging 
of bericht indien het max. aantal deelnemers is overschreden. Er is geen leeftijdsrestrictie, maar wel 
een minimale lengte die is vereist voor deelname, te weten 1.60 meter. Het personeel van de kartbaan 
heeft hierin altijd het laatste woord! 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Toeschouwers zijn uiteraard van harte welkom en kunnen ook deelnemen aan het BBQ buffet na 
afloop. Karten kan met of zonder deelname aan het buffet. Graag duidelijk aangeven bij inschrijving 
hoeveel personen karten en hoeveel personen deelnemen aan het buffet 
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Kosten: 
 
Deelname kartrace: € 35,- pp voor PCH leden en gezinsleden 
Deelname kartrace € 45,- pp voor niet-leden 
BBQ buffet:  € 22,50 pp excl. drankjes 
 
Sluitingsdatum inschrijving 
 
De inschrijving sluit op vrijdag 13 februari! 
 
Wij vragen u vriendelijk doch dringend om middels bijgaand aanmeldingsformulier of per e-mail (alle 
gegevens van het inschrijfformulier overnemen svp) in te schrijven voor dit evenement zodat wij de 
catering en het programma op het juiste aantal personen kunnen laten afstemmen. Mocht u na 
verzending van uw inschrijving toch nog verhinderd zijn, dan graag even bericht aan het secretariaat.  
 

Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 
 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 
 

Bijlage: inschrijfformulier 
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Aanmeldingsformulier 
 
 
 
 

Ja, wij doen mee aan de PCH kartmiddag op 22 februari 2009 

 
 

Deelnemers kartrace 
 
1)   NAAM  ____________________________________________    PCH lid ja / nee 
 
 
2)   NAAM  ____________________________________________    PCH lid ja / nee 
 
 
3)   NAAM  ____________________________________________    PCH lid ja / nee 
 
 
 
Aantal deelnemers BBQ buffet: _______________________________ 
 
 
 
Deelnemers karten PCH lid / gezinslid:      Aantal ____  x  €  35,00 =   € _____________ 
 
Deelnemers karten niet-PCH lid              Aantal  ____ x  €  45,00 =   € _____________ 
 
Deelnemers BBQ buffet Aantal  ____ x  €  22,50 =   € _____________ 

 
Totaalbedrag € _____________ 

 
Bovenstaand bedrag heb ik overgemaakt op bankrekening 55.59.46.886 ten name van 
Porsche Club Holland. 
     
 
 
Handtekening  _______________________________________________ 
 
 

 
 

Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH t.a.v. Resie Verbeek,  
faxnummer 0297-524664. Inschrijven per e-mail kan ook, gelieve dan de gegevens van het 

formulier over te nemen en te zenden aan: secretariaat@porsche-club-holland.nl 
 
 
 

Zie ook voor informatie:  www.porsche-club-holland.nl 
E-mailadres secretariaat: secretariaat@porsche-club-holland.nl 
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Routebeschrijving 

 
 
Vanuit Amsterdam en Den Haag: 

U neemt de A4 richting Den Haag,  
U neemt de afslag 12 Den Haag Zuid / Wateringen en  
gaat dan de E30/N211 op. 
Deze weg blijft u alsmaar volgen.  
Bij de stoplichten gaat u rechtdoor (Lozerlaan).  
Na het Total benzinestation slaat u linksaf richting Poeldijk 
(E30/N211)  
dit is de Nieuweweg. 

Van Der Ende Racing Inn bevindt zich na circa 1 km  
aan uw linkerhand. 

 

 
 

Vanuit Rotterdam: 

U neemt de A20 (E25) richting Hoek van Holland, 
deze rijdt u helemaal uit tot aan het kruispunt Westerlee.  
U gaat alsmaar rechtdoor, N213, richting Naaldwijk / Poeldijk.  
Bij het kruispunt Poeldijk rijdt u rechtdoor richting  
Den Haag - Wateringen, E30/N211.  
Dit is de Nieuweweg na de tweede rotonde bevindt  
Van Der Ende Racing Inn zich na circa 300 meter  
aan uw rechterhand. 

 
 
Van Der Ende Racing Inn 
       Nieuweweg 57K  
       2685AS Poeldijk 
 


