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Brabant Challenge Part II 
Zondag 18 juni 2017 

 

Amsterdam, 18 mei 2017 

 
Geachte Porsche Club Holland leden 
 
Na het succes in 2015 is hij er weer: De Brabant Challenge Part II.  Een oriëntatierit op 
zondag 18 Juni 2017, door onze prachtige Brabantse regio. De Rally is professioneel 
uitgezet en voorzien van vele rally challenge aspecten. 
 
De rit 
U rijdt aan de hand van een competitief en gedetailleerd routeboek. 
De route leidt u langs prachtige locaties, voert u met name over 
secundaire en door velen vergeten binnenwegen.  
 
Het sportieve aspect van de Brabant Challenge II wordt 
gekenmerkt door controles langs de route en doordat u 
onderweg vragen en opdrachten dient op te lossen. Uiteraard 
vindt een en ander plaats in een uitermate sociale en 
ongedwongen sfeer waarin u gemakkelijk contacten kunt 
leggen met andere deelnemers. 
 
De startlocatie 
De start vindt uiteraard plaats in een passend Brabants Dorpscafé tegenover de kerk.  

 
Dorpscafé de Wolderse Wever 
De Markt 16  
5581 GK Waalre 

Na de koffie, eigen gemaakte appeltaart en 
voor de liefhebber een Brabants worsten-
broodje, een woord van welkom en 
hoogstwaarschijnlijk wat laatste mededelingen 
over de route, wordt er gestart. 
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Programma
09.30 - 10.30  Ontvangst 
10.30 - 11.00  Uitleg en uitreiking  roadbook 
11.00 -    Start van de toerrit 
16.00 - 16.30   Ontvangst op kasteel Henkenshage 
18.00    Prijsuitreiking 

Aansluitend uitgebreid diner 
21.00    Geplande einde 

 

 
 

Diverse zintuigen 
U wordt tijdens het relaxte toeren vergast op een mooi 
stuk van ons Brabantse land.  
Na het toetsen van uw inzicht, kaartlezen, snelheid en 
kennis van de omgeving, wordt uw smaak op de proef 
gesteld op een bijzondere eindlocatie, alwaar borrel, 
uitgebreid diner en prijsuitreiking plaats zullen vinden. 
 

Kasteel van Henkenshage 
Laan van Henkenshage  
5492 BH Sint-Oedenrode 
 

De deelnameprijs van deze challenge is €50 p.p.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Betaling door overschrijving op rekeningnummer 
NL57 ABNA 0555 946 886 t.n.v. Porsche Club Holland.  
Onder vermelding van Brabant Challenge II en uw eigen naam. 
 

Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijfformulier  
op de homepagina van de PCH. Of via de link hiernaast: 
(www.porsche-club-holland.nl)                    INSCHRIJVEN  
  
Met vriendelijke groeten,        
 

Namens het bestuur van de Porsche Club Holland , 
 
Walther Blijleven 
voorzitter 
   

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/60FEF87F381EA559C125811F00523F29?EditDocument

