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24 uur van Le Mans 
14-15 juni 2014 

Village on the Curves 
 
 
Leerdam, 8 oktober 2013, 
 
Geachte PCH leden,  
Beste Porsche vrienden, 
 

 
In 2014 vindt de rentrée van Porsche plaats in de LMP-1 klasse tijdens de 24 uur van Le Mans. 
Een klasse waar Porsche in het verleden veel overwinningen haalde. Onlangs werd F1 coureur 
Mark Webber toegevoegd aan het fabrieksteam van Porsche. Er kan nauwelijks een beter moment 
zijn om dit geweldige evenement zelf mee te maken. Le Mans moet je als petrolhead en Porsche 
fan een keer hebben beleefd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Porsche Club Great Britain is jaren geleden begonnen met een eigen camping op Le Mans met 
uitstekende voorzieningen. Dit is zo’n groot succes geworden dat de organisatie inmiddels is 
uitbesteed aan een professionele organisatie, Lycian Events. Ook in 2014 is de Village on the 
Curves beschikbaar, exclusief  voor Porsche Clubleden. Een uitstekende camping met 24/24 
bewaking en prima voorzieningen, aan de binnenzijde van de beroemde Porsche Curves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn voor 2014 al boekingen ontvangen van Porsche Club America, Porsche Club Denmark en 
Porsche Club Great Britain heeft al 30 staanplaatsen gereserveerd.  
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Village on the Curves biedt o.a. 
 
 Afgerasterde en bewaakte camping op het binnenterrein van het Le Mans circuit 
 Zicht op de Porsche curves vanaf de camping. 
 Staanplaatsen van 5x7m voor 2-4 persoonstent + 1 auto 
 Mogelijkheid om kant en klare tent te huren (2- of 4-persoons) 
 Eigen - goed onderhouden - toiletten en douches 
 Gratis shuttle bus naar alle plekken rond het circuit 
 Prijzen zijn incl. toegangsbewijs voor Le Mans; tribunekaarten en pits walk zijn optioneel  
 Eigen bar op de camping, met ‘normale’ prijzen 
 Eigen prima restaurant op de camping met nette prijzen (geen Le Mans rip-off prijzen) en 

korting voor vooraf bestelde packages. BBQ feest op zaterdagavond 
 
Het lijkt ons een geweldig idee om Le Mans 2014 op deze wijze met een groot aantal PCH leden 
te bezoeken. Het is echter - gezien de vele opties - niet praktisch indien de PCH zelf de 
organisatie op zich neemt. Reserveringen kunnen daarom rechtstreeks gemaakt worden bij Lycian 
Events, waarbij het lidmaatschap van de Porsche Club Holland vermeld dient te worden. Bij 
boeking graag ook ons secretariaat informeren zodat wij t.z.t. een lijst met deelnemers kunnen 
opstellen. Wilt u graag naar Le Mans, maar heeft u geen reisgenoot? Meldt dit bij ons secretariaat 
en wij zullen – waar mogelijk – de matches maken. 
 
Prijzen 
De definitieve prijzen voor de toegangsbewijzen 2014 zijn nog niet bekend. De prijsinformatie die 
u op de site kunt vinden is nog gebaseerd op 2013 en definitieve prijzen zullen iets hoger 
uitvallen, maar reserveren is nu al mogelijk. Kijk in de prijslijst bij ‘Race Tickets and Camping’, hier 
vindt u de prijzen per persoon voor de camping + een toegangsbewijs voor het circuit. De 
staanplaatsen meten 7 x 5 meter, voldoende voor een 2- tot 4-persoons tent + parkeerplaats 
voor 1 auto. Nog niet vermeld in de info: huur van kant en klare tent: 2-persoons tent £145; 4-
persoons tent- £195, inclusief luchtbedden en verlichting. 
 
Volg deze link naar onze informatiepagina op de website. 
Daar kunt u ook alle documentatie van Lycian Events downloaden.  
Voor alle verdere informatie en boekingen:  
(w) www.lycianevents.com  •  (e) stephen@lycianevents.com  •  (t) + 44 845 409 6010 
 
Uiteraard is er sprake van een beperkt aanbod, wacht dus niet te lang met boeken indien u 
interesse heeft! 
 
Namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Henry de Vaal,  
voorzitter 


