
Nationale Club Rally 
 

Zondag 6 oktober 2013 

 

Leusden, 10 september 2013 

 

Geachte clubleden, 

Graag nodigen wij u uit voor de 2
e
 Nationale Porsche Club Rally, op 6 oktober aanstaande. Dit jaar 

gaat de rit van Porsche Centrum Eindhoven naar Porsche Centrum Rotterdam. Net zoals vorig jaar 

willen wij de evenementen coördinatoren van de clubs ontzien. Zij organiseren al het hele jaar door 

zoveel events. Daarom hebben we wederom aan Jan Berkhof, de bekende rally organisator gevraagd 

de route uit te zetten. Zo kan ieder clublid maximaal genieten van een dagje uit, en de tijd vinden om 

andere clubleden te ontmoeten. 

Programma 

Ontvangst bij Porsche Centrum Eindhoven tussen 10.15 en 10.45 uur. Om 11.00 uur is de briefing van 

Jan Berkhof, waarna om 11.15 uur de eerste equipe start. De rally eindigt met een borrel bij Porsche 

Centrum Rotterdam. Na de prijsuitreiking eindigt de bijeenkomst zo rond 17.00 uur. 

Inschrijving 

De inschrijving is gemaximeerd op 150 Equipes (op basis van ontvangst inschrijving en betaling).  

U kunt zich inschrijven voor de RS (Sportklasse) of de Carrera (Toerklasse).  

Voor deze dag geldt een eigen bijdrage van 50 Euro per persoon, en voor kinderen onder de tien jaar 

20 Euro per persoon. U kunt zich inschrijven via de volgende link: Inschrijving Nationale Club Rally 

U krijgt van ons een bevestiging van de inschrijving met het verzoek uw bijdrage over te maken.  

Tot slot: er zijn prachtige prijzen te winnen voor zowel de RS- als Carrera klasse. O.a. twee 

waardecheques van 1000 Euro voor een set banden (ter beschikking gesteld door Continental 

Banden Groep). Sonax stelt twee lakverzegelingen ter beschikking. En Pon Poprsche Import stelt 

twee mooie Porsche dames horloges en twee verzamelboxen, met drie boeken Nederlandse Porsche 

coureurs (Gijs van Lennep, Ben Pon en Carel Godin de Beaufort) ter beschikking. Deelnemen blijft 

natuurlijk belangrijker dan winnen, maar deze prijzen maken het wel leuker om te winnen! 

Het allerleukste is natuurlijk een grote opkomst. Dus graag tot de 6
e
 oktober.  

Met vriendelijke groeten, namens Pon Porsche Import, 

 

 

Hannie Steeman 

PR Manager Porsche 

https://docs.google.com/forms/d/1u-DzbZ5tvBJ2xwhMU7V74-NhupPGfbFwwQ0iLuK-W8k/viewform
Henry
Stempel


