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Kartmiddag en BBQ 
Bleekemolen’s Race Planet - Amsterdam 

 Zondag 7 februari 2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uithoorn, 17 januari 2010 
 
Geachte Porsche Club Holland leden, beste Porsche vrienden, 
 
 

Na het succes van de kartmiddag en BBQ in 2009, hopen we van dit evenement een jaarlijkse 
traditie te kunnen maken, als sportieve opening van een nieuw PCH seizoen. Bij dit eerste 
sportieve evenement van 2010 worden de prestaties gemeten in een eerlijke strijd met gelijke 
wapens. Iedereen beschikt over evenveel pk’s. De resultaten tellen mee voor de sportbeker 2010! 
Dit jaar is er een uitgebreider programma dan in 2009, met aanzienlijk meer rijtijd!  
 
Het Race Planet Kartcentrum Amsterdam is de grootste indoor kartbaan van Nederland. Tijdens dit 
evenement worden de twee kartbanen gekoppeld tot een extra lange kartbaan. Er wordt gereden 
met uitstekende en goed afgestelde 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. 
 
 
PROGRAMMA   
 
15:45 Ontvangst in de Track Side Bar 
16:15  Kart Grand Prix  
 •  Training met instructie en uitleg 
 •  Drie races 

 •  Finale race voor de best geklasseerde rijders 
 •  Prijsuitreiking 

18:00 BBQ in de Paddock Club 
19:30 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. Deelnemers dienen zich aan de regels en de aanwijzingen van het personeel 
van de kartbaan te houden. 
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Toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom en kunnen ook deelnemen aan het BBQ buffet na 
afloop. Karten is mogelijk met of zonder deelname aan het BBQ buffet. Graag duidelijk aangeven 
bij de inschrijving hoeveel personen karten en hoeveel personen deelnemen aan het 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: € 45,- pp voor PCH leden en één gezinslid 
Deelname kartrace: € 55,- pp voor niet-leden 
BBQ buffet:  € 20,- pp excl. drankjes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Sluitingsdatum inschrijving: zondag 31 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. 
Wij hopen op een grote opkomst! 
 
Tot ziens in Amsterdam, 
Tot Porsche! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
voorzitter 
 
 
 

Bijlagen: inschrijfformulier en routebeschrijving 
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INSCHRIJFFORMULIER  
Kartmiddag en BBQ – Zondag 7 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 BBQ buffet:     ____________________ 

 

Kosten: 

Deelnemers kartrace PCH lid / gezinslid  Aantal ___  x  € 45,- =    €  ____________ 

Deelnemers kartrace niet-PCH lid   Aantal ___  x  € 55,- =    €  ____________ 

Deelnemers BBQ buffet    Aantal ___  x  € 20,- =    €  ____________ 

      Totaalbedrag   €  ____________ 

 
Sluitingsdatum inschrijving: zondag 31 januari 2010 

 

Bovenstaand bedrag heb ik overgemaakt op bankrekening 55.59.46.886 ten name van  
Porsche Club Holland. 

 

Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH - Faxnummer 0297 - 524664. 
Inschrijven per e-mail kan ook, gelieve dan alle gegevens van dit formulier over te nemen en te 

zenden aan secretariaat@porsche-club-holland.nl 

Voor verdere informatie zie ook: www.porsche-club-holland.nl 
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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 

 


