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Racen tegen kanker  
TT-Circuit Assen – 12 augustus 2010 

 
Uithoorn, 21 juni 2009 
 
Geachte PCH vrienden, beste Porsche rijders, 
 
Met veel enthousiasme ondersteunt het bestuur van de Porsche Club Holland het initiatief van de 
Stichting Racen tegen kanker om een circuitdag voor patiëntjes en hun familie te organiseren. Het 
eerste evenement wat de Stichting Racen tegen Kanker organiseerde, was de circuitdag voor zieke 
gezinnen op het TT-circuit van Assen. In augustus 2004 was de eerste editie van deze speciale dag 
en ieder jaar in augustus wordt de Circuitdag herhaald.  
 
De circuitdag is uitgegroeid tot een landelijk bekend evenement, speciaal voor gezinnen waarvan een 
kind is getroffen door de ziekte kanker. Het hele gezin mag mee achterop snelle motoren, mee in luxe 
sportwagens of mee in enorme Dakar-trucks. Op het TT-circuit is op deze speciale dag veel te doen 
en de gezinnen kunnen optimaal genieten van de vele mogelijkheden. Uiteraard wordt ook de 
inwendige mens niet vergeten.  
 
Naast de auto’s en motoren is ook altijd Clown Kwibus aanwezig en kunnen de kinderen spelletjes 
doen bij de brandweer. Sinds 2009 werkt Defensie ook mee aan de Circuitdag door het militaire 
oefenterrein de Haar ter beschikking te stellen en kunnen de kinderen plaatsnemen in diverse 
legervoertuigen. Er is zo veel te doen dat de dag soms te kort is om aan alles deel te nemen. De 
lachende gezichten die genieten van de hoge snelheden en de stoere blikken van de kinderen die een 
echte race aan het strijden zijn, geven ons de  kracht om de Circuitdag jaarlijks te blijven organiseren. 
 
Tijdens de Circuitdag Assen mag iedereen van een gezin, waarin een van de kinderen getroffen is 
door de ziekte kanker, meerijden over het TT circuit. De “zieke” gezinnen rijden mee met zowel mooie 
motoren als met bijzondere (sport) auto`s . De motoren worden door BMW beschikbaar gesteld en 
worden bestuurd door professionele coureurs in bezit van hun racelicentie. De liefhebbers die met een 
bijzondere auto mee willen doen aan de Circuitdag, zijn van harte welkom. Het inschrijfgeld is € 125,- 
per coureur wat ten goede komt aan de gezinnen en het organiseren van de Circuitdag. Bij het 
inschrijfgeld zijn voor de coureur drankjes en een lunch inbegrepen. De lunch wordt verzorgd door 
Elstar Catering uit Barneveld. Voor een goed verloop van de activiteiten op het circuit is er een 
dagreglement opgesteld.  
 
Voor wat betreft de auto`s kan iedereen zich inschrijven. Een racelicentie is niet noodzakelijk. Wel  is 
het belangrijk dat er bijzondere droomauto`s komen. Wanneer er meer dan 80 inschrijvingen binnen 
komen dan zal  de organisatie de mooiste mix proberen samen te stellen. De dag is geen 
racewedstrijd, maar bestaat uit demonstratieritten. Het laten genieten van de gezinnen en vooral de 
kinderen, staat centraal. 
 
Volg deze link om je als coureur aan te melden voor de circuitdag. (Gelieve de aanmelding separaat 
per mail aan ons secretariaat te melden). http://www.racentegenkanker.nl/drivers.aspx 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 
 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 


