
 

 

Nationale Porsche Club Rally 
Zondag 11 oktober 2015 

Leusden, 30 september 2015 
 
Geachte clubleden, 
 
Op zondag 11 oktober aanstaande staat de jaarlijkse Nationale Porsche Club Rally op de kalender. 
Graag nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze 5e editie van de Club Rally, die 
inmiddels tot een mooie traditie is uitgegroeid.  
 
Ditmaal voert de route van Porsche Centrum Amsterdam naar Porsche Centrum Leusden. Jan 
Berkhof, oud Nederlands rallykampioen en meervoudig winnaar van de legendarische Tulpenrallye, 
zet wederom de route voor u uit.  
 
Programma 
Deelnemers zijn op 11 oktober vanaf 10.15 uur van harte welkom bij Porsche Centrum Amsterdam. 
Om 11.00 uur volgt een korte uitleg en briefing, waarna de eerste equipe om 11.15 uur wordt 
‘weggeschoten’. Het eindpunt van de rally ligt bij Porsche Centrum Leusden, waar het programma na 
een hapje, drankje en prijsuitreiking rond 17.00 uur eindigt. 
 
Om het competitiegevoel nog wat verder aan te wakkeren, zijn er vanzelfsprekend weer mooie prijzen 
te winnen voor de nummers 1, 2 en 3 - zowel in de Sportklasse als de Toerklasse.  
 
Inschrijving 
Deelname aan deze 5e editie van de Nationale Porsche Club Rally is beperkt tot maximaal 100 
equipes (op basis van ontvangst inschrijving en betaling). U kunt zich vanaf nu inschrijven voor Sport- 
of Toerklasse. De kosten voor deelname bedragen 50 euro per persoon, voor kinderen onder de tien 
jaar bedragen de kosten 20 euro per persoon.  
 
Inschrijven kan uiterlijk tot en met donderdag 8 oktober aanstaande via uw eigen Porsche Club.  
 
U ontvangt automatisch een bevestiging van uw inschrijving. Uw deelname wordt vervolgens 
bevestigd na ontvangst van uw bijdrage. 
 
Uiteraard verwachten wij wederom een grote opkomst voor de Nationale Porsche Club Rally en wij 
kijken er naar uit u op 11 oktober aanstaande te mogen verwelkomen! 
 
               
          Voor Porsche Club Holland  leden 
Per Peschar 
PR Manager Porsche 
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https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/1128C9A6A0F89F0DC1257ED10042686C?EditDocument

