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Kart Endurance Race 2013 
Bleekemolen’s Race Planet - Amsterdam 

 Zondag 24 februari 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerdam, 7 januari 2013 
 
Geachte Porsche Club Holland leden, beste Porsche vrienden, 
 
 

Inmiddels een PCH traditie als opwarmer voor het nieuwe seizoen: we gaan opnieuw de sportieve 
strijd aan met gelijke wapens. Na het succes van de endurance kart race formule van de vorige jaren, 
kiezen we ook dit jaar weer voor deze wedstrijdvorm, waarbij in teamverband een kartrace van 1 uur 
verreden wordt. Dit jaar op de gekoppelde baan van het kartcentrum van Race Planet Amsterdam. 
Een lang en spectaculair parcours met meerdere fly-overs, waar we gebruik maken van snelle karts. 
Bleekemolen’s Race Planet is al jaren geleden overgestapt op karts die op LPG rijden en die 
bovendien voorzien zijn van een katalysator. Daardoor is karten tegenwoordig een CO2 neutrale en 
milieuvriendelijke sport. Bijkomend voordeel is dat de stank, die vroeger zo kenmerkend was voor een 
kartbaan, is verdwenen. De karts zijn ook voorzien van veiligheidsgordels en veiligheidsbeugels. 
 
Het team dat in één uur de meeste ronden weet af te leggen mag zich het snelste PCH team van 
2013 noemen. Een team bestaat uit minimaal twee tot maximaal drie personen. Individueel inschrijven 
is mogelijk; de organisatie stelt dan in overleg een team samen van 2 of 3 personen, afhankelijk van 
het aantal inschrijvingen. Er geldt een verplicht aantal pitstops/wissels, zodat het verschil in aantal 
teamleden geneutraliseerd wordt. Uiteraard is er voor de race ruim tijd beschikbaar om te trainen.  
 
PROGRAMMA   
 
09:30 Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers; inschrijving 
10:00  Instructie, training en kwalificatie 
11:00 Endurance race van 1 uur 
12:00 Lunch 
13:00 Einde evenement 
 
Dringend verzoek om op tijd aanwezig te zijn! 
 
 

Familie en vrienden zijn zeer welkom als deelnemers, onder de voorwaarde dat elk team minimaal 1 
PCH lid bevat. Verder geldt: wie het eerst komt… Er zijn maximaal 15 karts beschikbaar voor deze 
race, dus wacht niet te lang met inschrijven! In verband met de regels die gelden bij Race Planet, is de 
minimum leeftijd voor deelnemers 16 jaar. Deelnemers dienen zich aan de regels en de aanwijzingen 
van het personeel van de kartbaan te houden. Uiteraard dienen de deelnemers ter plekke een 
vrijwaringformulier te ondertekenen. Wij zijn verplicht om deelnemers met name op de volgende 
voorwaarden te wijzen: 
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4.1 Iedere deelnemer betreedt op eigen risico de accommodaties (waaronder begrepen de indoor en/of outdoor circuits/banen, alle paddocks, 
pitstraten en alle overige ruimtes) welke Bleekemolen’s Race Planet  (BRP) gebruikt bij de uitvoering van haar overeenkomst.  
4.8 De door BRP  aan de deelnemer ter beschikking gestelde zaak valt onder een door BRP ter zake afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 
Door deze verzekering is gedekt de schade aan de zaak door ongeval, de schade aan zaak tengevolge van inbraak en diefstal van de gehele 
zaak alsmede de schade die derde lijdt, veroorzaakt door (een gebrek aan) de zaak. 
10.3 De organisator, coördinator en/of contactpersoon van de groep zal zijn gasten, relaties, personeel enz. wijzen op de gevaren van motorische 
sporten en kennis laten nemen van deze voorwaarden. Bij aanrijding, botsen en roekeloos rijden kan de tegenpartij u aansprakelijk stellen. Onze 
voertuigen zijn niet verzekerd overeenkomstig W.A.M. 
 
Toeschouwers zijn uiteraard van harte welkom en kunnen ook deelnemen aan het lunchbuffet na 
afloop. Karten is mogelijk met of zonder deelname aan het buffet. Graag duidelijk aangeven bij de 
inschrijving hoeveel personen karten, de namen van de teamleden en hoeveel personen deelnemen 
aan het lunchbuffet, i.v.m. de nodige reserveringen. 
 
Kosten: 
 

Deelname kartrace: Per team (2 of 3 personen): € 100,-  
Deelname kartrace: Individueel: € 50,-  
Lunchbuffet:  € 29,50 inclusief ontvangst met koffie/thee en 2 consumptiebonnen 

 Alle drankjes die niet worden afgerekend met consumptiebonnen dienen 
contant te  worden afgerekend aan de bar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adres: Herwijk 10, 1046 BC AMSTERDAM (zie routebeschrijving) 
 

Sluitingsdatum inschrijving: 15 februari 2012 
  
 
Wij vragen u vriendelijk zo vroeg mogelijk in te schrijven via het on-line inschrijformulier, 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 volledige kosten van deelname bij annulering na de sluitingsdatum betaald 
dienen te worden. Wij hopen op een grote opkomst! 
 
Tot ziens in Amsterdam, 
Tot Porsche! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
voorzitter 
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Race Planet Amsterdam 
Herwijk 10 
1046 BC AMSTERDAM 
Tel. 020-611 1120 
 
Westpoortnummer: 7041 
 
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.  
 
 
 

 


