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Endurance Kart Race 

Bleekemolen’s Race Planet - Amsterdam 
 Zondag 6 februari 2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uithoorn, 27 december 2010 
 
Geachte Porsche Club Holland leden, beste Porsche vrienden, 
 
 

Na twee succesvolle edities begint de jaarlijkse PCH kart race inmiddels een ware traditie te worden. 
Het is dé opwarmer van het nieuwe seizoen, waarbij de degens met gelijke pk’s worden gekruist. Dit 
jaar voegen we daar een extra dimensie aan toe, door een 1-uurs endurance race in teamverband te 
rijden. Het team dat in één uur de meeste ronden weet af te leggen mag zich het snelste PCH team 
van 2011 noemen. Een team bestaat uit minimaal twee tot maximaal vier personen. Individueel 
opgeven is geen probleem; de organisatie stelt dan in overleg een team samen. Er geldt een verplicht 
aantal wissels, zodat het verschil in aantal teamleden geneutraliseerd wordt. Uiteraard is er 
voorafgaand aan de race tijd beschikbaar om te trainen. 
  
Net als het voorgaande jaar vindt dit evenement plaats bij Bleekemolen Raceplanet Amsterdam. 
Tijdens dit evenement worden de twee kartbanen speciaal voor ons gekoppeld tot een unieke extra 
lange kartbaan. Spektakel is dus gegarandeerd en uiteraard tellen de resultaten mee voor de PCH 
sportbeker 2011. 
 
We hebben ditmaal gekozen voor een ochtendprogramma met aansluitend een uitgebreid lunchbuffet. 
Dat betekent vroeg beginnen, maar de rest van de zondag heeft u op die manier nog vrij te besteden. 
Bovendien is de hele familie welkom. Tijdens het karten staan er twee bowlingbanen ter beschikking, 
zodat ook de niet-racende partners en kinderen zich optimaal kunnen vermaken.  
 
PROGRAMMA    
 
09:30 Ontvangst met koffie en cake in de Track Side Bar  
10:00 Endurance kart race   
          •  instructie en uitleg  
          •  Training en kwalificatie  
          •  1-uurs endurance race met aansluitend prijsuitreiking 
12:00 Lunchbuffet  
13:00 Einde evenement  
 
 
In verband met het programma en de tijdsindeling is een beperkt aantal deelnemersplaatsen 
beschikbaar. Familie en vrienden zijn welkom als deelnemers, echter onder de voorwaarde dat de  
capaciteit dat toelaat. PCH leden hebben uiteraard voorrang bij de inschrijving. Verder geldt: wie het 
eerst komt… Dus wacht niet met inschrijven en meldt u vandaag meteen aan bij het secretariaat. In 
verband met de regels die gelden bij Race Planet, is de minimum leeftijd voor deelnemers 16 jaar.  
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Deelnemers dienen zich ten alle tijden aan de regels en de aanwijzingen van het personeel van de 
kartbaan en de organisatie te houden en dienen voorafgaand aan het evenement een 
vrijwaringverklaring te ondertekenen. 
 
Graag duidelijk aangeven bij de inschrijving hoeveel personen karten en hoeveel personen 
deelnemen aan het bowlen en buffet i.v.m. de nodige reserveringen.  
 
Kosten:  
Er geldt een gereduceerde prijs voor PCH leden die wordt berekend voor (aspirant)leden en maximaal 
één gezinslid. De overige deelnemers betalen de volledige prijs.  
  
Deelname kartrace: € 47,50- pp voor PCH leden en maximaal één gezinslid  
Deelname kartrace: € 62,50,- pp voor niet-leden en eventuele overige gezinsleden  
Deelname bowling:  Gratis  
Lunchbuffet:          € 20,- pp excl. drankjes  
 
Adres: Herwijk 10, 1046 BC Amst,50erdam (zie routebeschrijving)  
 

Sluitingsdatum inschrijving: vrijdag 21 januari 2010 
 
Wij vragen u vriendelijk zo vroeg mogelijk in te schrijven met het bijgaande formulier of per e-mail (in 
het laatste geval svp alle gegevens van het inschrijfformulier overnemen), zodat wij de catering en het 
definitieve programma op het juiste aantal deelnemers kunnen laten afstemmen. Mocht u na uw 
inschrijving toch nog verhinderd zijn, graag direct bericht aan het secretariaat. Hierbij geldt de regel 
dat de kosten van deelname bij annulering na de sluitingsdatum betaald dienen te worden.  
 
Tot ziens in Amsterdam,  
Met vriendelijke groeten  
 
 
 
 
 
Henry de Vaal  
voorzitter  
 
Bijlagen: inschrijfformulier en routebeschrijving 
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INSCHRIJFFORMULIER  
Kartrace en Lunchbuffet – Zondag 6 februari 2010 

 
 

 

Naam PCH lid:   ______________________________________________ 
 

Deelnemers kartrace: 
 

1)  NAAM:  _______________________________________________   PCH lid ja / nee 

 

2)  NAAM  _______________________________________________   PCH lid ja / nee 

 

3)  NAAM:  ______________________________________________     PCH lid ja / nee 

 

4)  NAAM:  ______________________________________________     PCH lid ja / nee 

 

Aantal deelnemers lunchbuffet:     ____________________ 

Aantal deelnemers bowling:    ____________________ 

 

Kosten: 

Deelnemers kartrace PCH lid / gezinslid  Aantal ___  x  € 47,50 =    €  ____________ 

Deelnemers kartrace niet-PCH lid   Aantal ___  x  € 62,50 =    €  ____________ 

Deelnemers Lunchbuffet   Aantal ___  x  € 20,00 =    €  ____________ 

      Totaalbedrag      €  ____________ 

Wensen t.a.v. teamsamenstelling: 
(ook indien een team gevormd wordt met een PCH lid dat separaat inschrijft!) 

 
Team 1: 

 
Team 2: 
 
Team 3: 
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Sluitingsdatum inschrijving: vrijdag 21 januari 2010 
 

Bovenstaand bedrag heb ik overgemaakt op bankrekening 55.59.46.886 ten name van PCH. 
Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH - Faxnummer 0297 - 524664. Inschrijven per e-
mail kan ook, gelieve dan alle gegevens over te nemen en te zenden aan secretariaat@porsche-club-holland.nl 
 
 
Motorsport is nooit zonder risico, ondanks de extreem hoge veiligheidsvoorzieningen van Bleekemolens Race 
Planet  (BRP) en de organisatie. Door ondertekening van dit formulier verklaart de deelnemer bekend te zijn met 
het feit dat hij of zij het circuit en de overige ruimtes van BRP betreedt op eigen risico. Verder verklaart de 
deelnemer dat hij of zij BRP of de organisatie op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zal stellen 
voor eventueel geleden schade en de aanwijzigen van BRP personeel en/of de organisatie stipt op te volgen. 
Roekeloos rijgedrag kan leiden tot uitsluiting van deelname zonder enig recht op restitutie. Bij annulering na de 
sluitingsdatum dient het volledige bedrag van de inschrijving aan de PCH voldaan te worden.  

 

 

Datum:  ---------------------------------------------------- 

 

Naam:  ---------------------------------------------------- 

 

Handtekening: ---------------------------------------------------- 
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ROUTE NAAR RACE PLANET AMSTERDAM 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit alle richtingen (behalve Haarlem en IJmuiden) kunt u ons als volgt bereiken: 
- Op de ringweg A10 neemt u afslag S102 Westpoort 3000-9000 richting IJmuiden 
- U rijdt nu op de Basisweg 
- Volg de richting Haarlem / IJmuiden 
- Na ca 2,5 kilometer linksaf onder het spoorwegviaduct door, richting IJmuiden 
- Vlak na het spoorwegviaduct op de t-splitsing rechtsaf (Westpoortweg) 
- Bij de eerstvolgende stoplichten gaat u linksaf naar de Australiëhavenweg 
- Op de Australiëhavenweg de eerste afslag rechtsaf (SkyNet nu aan uw rechterhand) 
- Race Planet Amsterdam vindt u aan het eind van deze straat  
 
Vanuit Haarlem kunt u ons als volgt bereiken: 
- Volg de N200 van Haarlem via Halfweg naar Amsterdam 
- Na Halfweg volgt u de Haarlemmerweg (N200) 
- Ga links bij de eerst mogelijkheid richting N202 Australiehavenweg / Westpoort 
- Ga rechtdoor bij de rotonde 
- Ga na ca. 500 meter linksaf de Bornhout op 
- Race Planet Amsterdam vindt u aan het eind van deze straat  
 
Vanuit IJmuiden kunt u ons als volgt bereiken: 
- De Amsterdamseweg (N202) langs het Noordzeekanaal gaat over in de Westpoortweg 
- Op de Westpoortweg gaat u rechtsaf (bij HorecaCity) de Herwijk op 
- Race Planet Amsterdam vindt u direct aan uw linkerhand  

 
Westpoortbewegwijzering 
Als u niet bekend bent in het Amsterdamse Westpoortgebied kan het lastig zijn om de weg naar 
Bleekemolens Race Planet te vinden. Maar het Sloterdijk/Westpoort gebied is ingedeeld middels 
de zogenaamde Westpoortnummers. Wij adviseren u deze Westpoortbewegwijzering te volgen. U 
vindt ons dan heel gemakkelijk. Ons Westpoortnummer is 7041. 
 

 

Race Planet Amsterdam 
Herwijk 10 
1046 BC AMSTERDAM 
Tel. 020-611 1120 
Westpoortnummer: 7041 

 


