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ANTI KERST VERVELING 

2e Kerstdag 2006 

 
Beste PCH leden, 

 

Namens de NPC zijn we ook dit jaar in de gelegenheid u uit te nodigen om op 26 december uw Porsche uit 
te laten in de Zandvoorste duinen. Ons inziens een geweldige mogelijkheid om na 2 opeenvolgende 
zondagen uit te waaien aan de Nederlandse kust, zowel voor de auto als voor het baasje. 

 

Programma: 

Vanaf 11.30 uur kunt u terecht in Mickey’s Bar op het Circuit Park Zandvoort voor de inschrijving inzake het 
vrij rijden op het circuit. Vanaf ca. 12.00 tot 16.00 uur staat het circuit tot onze beschikking. 

Na 16.00 uur kunnen we gezamenlijk onder het genot van een aperitiefje afsluiten, waarna u, indien 
gewenst, weer op tijd bij familie of vrienden aanwezig kunt zijn voor het diner. 

Kijkers zijn uiteraard ook van harte welkom. Ook hier geldt: ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’. 

 

Informatie ten behoeve van deelname: 

• Deelname aan het vrij rijden geschiedt geheel op eigen risico. 
• Genodigden zijn alle (aspirant-) leden van de Nederlandse Porsche clubs en de A.D.P.C.R. 
• Een ieder die deelneemt moet vooraf de vrijwaring invullen en ondertekenen bij de organisatie. 
• Voordat u de baan op gaat krijgt u een sticker die duidelijk zichtbaar op de voorruit, ter hoogte van de 

binnenspiegel, aangebracht moet worden. 
• Deelnemers worden ingedeeld in 2 groepen, t.w.: 1. Licentiehouders en ervaren rijders, 2. Onervaren 

rijders (eventueel kunnen licentiehouders meerijden). 
• Alleen Porsches kunnen meerijden. 
• De groepen rijden om de beurt telkens 30 minuten. 
• Zowel de bestuurder als een eventuele dubbelstarter moeten in dezelfde groep qua ervaring vallen. 
• Voorafgaand aan het rijden wordt een briefing gehouden. Iedere deelnemer wordt geacht hierbij 

aanwezig te zijn. 
• LET OP: schade aan de auto of aan de baan zijn voor uw eigen rekening. 
• LET OP: indien nodig zullen wij baanposten inzetten; een ieder die inschrijft verplicht zich daarmee 

enige tijd als baanpost te fungeren.  
 
 
 
 



Secretariaat: 
Weesperweg 3 
1398 XD MUIDEN 

 0294 - 261035 
 0294 - 263620 
 secretariaat@porsche-club-holland.nl 

 ABN-AMRO Hoofddorp rek.nr. 55.59.46.886 
 KvK. Utrecht Handelsregister Nr.: 40478376 

 www.porsche-club-holland.nl 
 

Veiligheid: 
 
Natuurlijk denken wij, net als u, aan de veiligheid. Daarom moeten de volgende, noodzakelijke regels in acht 
genomen worden: 
 
1) meer dan twee (2) personen per auto is niet toegestaan; 
2) elke inzittende moet een helm dragen en in de gordels zitten; 
3) kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet toegestaan; 
4) huisdieren zijn niet toegestaan. 
 
 
Inschrijving: 
 
De inschrijving sluit vrijdag 15 december, er kunnen maximaal 60 Porsches deelnemen dus meldt u snel 
aan.  Voor de inschrijving kunt u gebruikmaken van bijgaand antwoordformulier of e-mail.  

In verband met het gelimiteerde aantal beschikbare inschrijvingen geschiedt de inschrijving rechtstreeks bij 
de NPC! Zie voor de gegevens het inschrijfformulier. 

Betaling op bankrekening 39.56.69.936, Rabobank Vlaardingen, t.n.v. Nederlandse Porsche Club onder 
vermelding van ‘Anti Kerstverveling’ en deelnemersnaam. 

De kosten voor dit sportieve en gezellige evenement dienen vooraf te zijn voldaan. 
 
LET OP: wanneer uw betaling niet tijdig is ontvangen, kunnen wij u niet toelaten op het circuit.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Porsche Club Holland 
 
Leo Biermans 
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ANTWOORDFORMULIER 

 
ANTI KERST VERVELING 26 DECEMBER  2006 

o Ja, ik doe mee aan de anti kerst verveling à € 60,00 (incl. BTW) per Porsche 

o Porsche Type .............................. Kenteken ……………………………  

o Kleur …………………………………….  Aantal pk’s .....................…………. 

o Ik heb heden een bedrag van € …………… overgemaakt 
 

 LET OP: ALLEEN FAXEN OF INSTUREN BIJ DEELNAME! 
LIDNUMMER: 

 
PCH  

NAAM: 
(voor– en achternaam) 

 

ERVARING: 
 GEEN / REDELIJK / LICENTIEHOUDER* 

NAAM DUBBELSTARTER: 
(voor– en achternaam) 

 

ERVARING: 
 Wordt gelijkgesteld aan de 1e  rijder 

TELEFOON: 
 

 

WOONPLAATS: 
 

 

FAX: 
 

 

EMAIL: 
 

 

HANDTEKENING: 
 

 

*omcirkel de ervaring welke van toepassing is. 

Het gehele formulier uiterlijk vrijdag 15 december aanstaande invullen en per voorkeur per e-
mail retourneren.  

Per e-mail: 
Inloggen op www.nederlandse-porsche-club.nl/Aanmelden/Antikerst; gebruikersnaam: kerst, password: 
2612NPC (let goed op hoofd- en kleine letters). Vul het antwoordformulier in en druk onder aan het formulier 
op de button ‘Aanmelden’.  
 
Per fax:  
Faxnummer voor inschrijving is: 075-670 1847 
 
Per post:  
Stuur de inschrijving in een gefrankeerde envelop naar: Nederlandse Porsche Club, p/a Veldweg 301, 1551 
PP WESTZAAN. 
 
Gelieve eventuele afzeggingen na 15 december persoonlijk door te geven aan Jean-Paul Hulsebos op 
telefoonnummer 075 – 670 18 46 (eventuele kosten die op ons verhaald zijn, worden aan u doorberekend!). 
Op de dag zelf is Jean-Paul te bereiken via 06 42 01 14 33. 


