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De Vijverberg Trofee- Zondag 27 januari en zondag  
10 februari 2008 

 
 

Uithoorn, 21 januari 2008 
 
 
Beste Porsche vrienden en vriendinnen, 
 
Afgelopen zondag hebben leden van onze club met zeer veel plezier meegedaan aan de 
Vijverberg Trofee. Ook de organisatie is het opgevallen dat wij een leuke dag hebben 
gehad en hebben ons spontaan uitgenodigd om ook deel te nemen aan de volgende twee 
evenementen; aanstaande zondag 27 januari en zondag 10 februari. Beide keren op 
circuitpark Assen. En ook deze keer mogen wij een introductieprijs hanteren; normaal 
gesproken zijn de kosten €  270,-- per auto, maar wij mogen dit evenement aanbieden 
voor een introductieprijs van € 150,--. 
 
Let op: De inschrijving voor aanstaande zondag sluit op vrijdag 25 januari aanstaande. 
Indien u wenst deel te nemen aan de Vijverberg Trofee op 10 februari, dan kunt u 
inschrijven tot 7 februari. 
 
Nog wat achtergrond informatie: 
 
De Vijverberg Trofee is al geruime tijd een begrip en uiterst populair. Het evenement 
ontstond ca. 10 jaar geleden uit de behoefte om met gelijkgestemden vrij te kunnen rijden 
op een circuit, zonder al te veel regels maar ook zonder de veiligheid uit het oog te 
verliezen. 
 
Anders dan de naam doet vermoeden, is er absoluut geen sprake van een competitief 
element tijdens deze dagen. De hoofdprijs van de Vijverberg Trofee is de big smile 
waarmee je ’s avonds bij de bar staat met de overige deelnemers.  
 
Aanvankelijk was de groep vooral samengesteld uit Lamborghini rijders en het evenement 
was vanaf het eerste begin een succes. Inmiddels kent de Vijverberg Trofee een hoog 
Porsche gehalte, mede door het enthousiasme dat Jan voor dit merk etaleert. Maar 
iedere auto is welkom, zolang de auto technisch in orde is en de bestuurder het ‘spelletje’ 
van circuitrijden goed door heeft. Buiten de reguliere veiligheidsregels, wordt er van je 
verwacht je als gentleman te gedragen op het circuit. Daar wordt scherp op gelet door de 
altijd aanwezige semi-vrijwillige baanofficials. 
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De Vijverberg Trofee als evenement is altijd heel low profile geweest en de deelnemers 
vinden de weg er naar toe door mond tot mond reclame.  
 
Omdat er geen vast programma is, kan elke deelnemer de volle duur van het evenement 
vrij indelen. Het gaat daarbij puur om vrij rijden, gezelligheid en het beleven van autosport 
op een positieve manier.    
 
Gemiddeld verschijnen er zo’n 40 auto’s tijdens de evenementen. Het deelnemersveld is 
meestal zeer gemêleerd, van vrijetijdsrijders, tot coureurs die de Vijverberg dagen als 
testmogelijkheid gebruiken en sommige kopers die hun nieuwe sportwagen/auto tijdens 
deze dagen op het circuit laten afleveren om op die manier de auto goed ‘in de vingers’ te 
krijgen. 
 
Op beide dagen start de inschrijving om 11:15 en vanaf 12:15 wordt u verwacht voor de 
briefing.  Vervolgens kunt u tussen 12:30 en 16:30 vrij rijden op het circuit. Let op: het 
dragen van een helm is verplicht.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens het bestuur en de organisatoren, 
PORSCHE CLUB HOLLAND 
 
Leo Biermans, 
Voorzitter 
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Antwoordformulier: 

 
Ja, ik schrijf mij in voor deelname aan de “Vijverberg  Trofee” op zondag 27 januari 2008  

en/of op 10 ferbuari 2008. 
 

(Gegevens s.v.p. aanvullen en/of wijzigen) 

 
 

 
Naam (aspirant) lid 
 

 
______________________________________   

 

Ik doe mee op  zondag 27 januari  zondag 10 februari 
 
Type Porsche en kenteken 

 
______________________________________ 
 

 
           ____--____--____ 

Eventuele opmerkingen: 
 
 

  
 

 
Ik heb het hiernaast vermelde bedrag overgemaakt op rekeningnummer 
55.59.46.886 bij de ABN-Amro bank tnv de Porsche Club Holland te 
Groot Ammers 

 
 
  €  ____________ 

 
 
 

Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH,  
Fax nummer 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 
 
 

Na aanmelding en betaling op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland te 
Groot-Ammers ontvangt u een bevestiging. 

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