
 
 

 
 

 
 

Brabant Challenge 
Zondag 12 juli 2015 

 

Leerdam, 22 mei 2015 

 

Geachte Porsche Club Holland leden, 
 
Voor zondag 12 juli heeft het toerduo Kesselaer een oriëntatierit door de prachtige 
Brabantse regio georganiseerd. Het wordt een rit met veel rally aspecten. 
 

Aan de hand van een gedetailleerd routeboek wordt u via  
prachtige locaties geleid, rijdt u via secundaire wegen  
en vele vergeten binnenweggetjes.  
  

Het sportieve aspect wordt gewaarborgd middels 
controleposten en onderweg moeten er vragen  
beantwoord en opdrachten opgelost worden.  
De controlepunten zijn tevens ontmoetings- 
plaatsen om uw mede-deelnemers te treffen. 

 
De start van de Brabant Challenge vindt plaats op 
een passende en stijlvolle locatie, het Porsche 
Centrum Eindhoven in Oirschot.  
 

Na de koffie, begeleid door een Brabants 
worstenbroodje, een woord van welkom en 
hoogstwaarschijnlijk enkele laatste mededelingen 
over de route, wordt er gestart op volgorde van 
een startlijst.  

 

Tijdens het relaxte toeren wordt u getrakteerd op een mooi stuk Brabantse land. Het 
traject beslaat in de ochtend en de middag elk 100 km. Er is tussen de twee trajecten 
een ruime mogelijkheid om te lunchen. 
 

Na een dag geconcentreerd testen van het gezichtsvermogen, het oefenen in kaartlezen, 
het (waar nodig) aanpassen van de snelheid en het met volle teugen genieten van de 
omgeving, worden de zintuigen op de proef gesteld. Op een bijzondere eindlocatie staan 
een borrel, het diner en de prijsuitreiking gepland.  
 

 
 
 
 



 
 

 
 

Programma
 

08.45 uur    Ontvangst bij PC Eindhoven,  De Scheper 305, 5688HP Oirschot 
09.45 uur    Briefing 
10.15 uur    Vertrek per minuut op volgorde van startlijst 
16.00 – 17.00 uur  Aankomst op eindlocatie Het Ketelhuis te Eindhoven 
18.00 uur    Prijsuitreiking met aansluitend een Italiaanse barbecue 
 

 

 
 
 
De deelnameprijs van deze challenge is €45 per persoon. Deze prijs 
is inclusief een mooi gevulde goodiebag, de BBQ en het  
dagprogramma, doch met uitzondering van de drankjes.  
Voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn de kosten €15. 
 

 
Betaling dient te geschieden door overschrijving op rekening nummer  
NL57 ABNA 0555 946 886 t.n.v. de Porsche Club Holland, onder vermelding van Brabant 
Challenge en uw eigen naam. 
 
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijfformulier op de homepagina van de PCH 
www.porsche-club-holland.nl  

  OF VIA ONDERSTAANDE LINK. 
Met vriendelijke groeten,        
 
Namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 
   

  HIER INSCHRIJVEN 
 

 
 
Henry de Vaal  
Voorzitter 
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