
Na de afsluitende races van de diverse kampioenschappen komt er geen einde aan 
het autosportplezier. In de wintermaanden volgt het Winter Endurance Kampioenschap. 
Waar coureurs destijds hun raceoverall voor een aantal maanden op de plank legden, is 
dit winterkampioenschap, met races in november, januari en maart, inmiddels een “must” 
voor elke coureur die ook in de winter wil racen. Veel vooraanstaande teams en bekende 
coureurs grijpen dit kampioenschap aan als voorbereiding op het nieuwe raceseizoen. Racen 
met 2 tot 4 coureurs per auto. De nieuwjaarsrace wordt grotendeels in het donker verreden.

Deelname is mogelijk in vier divisies. Dankzij het speciale puntensysteem komen alle 
deelnemers, ongeacht hun divisie, in aanmerking voor de titel in het kampioenschap. 
Het is daarbij wel van belang dat in alle drie de wedstrijden, veel punten in eigen divisie 
gescoord worden. Veel en plezierig racen voor weinig geld!

• Toerwagens en GT’s met een cilinderinhoud 
 hoger dan 3200cc

• Toerwagens en GT’s met een cilinderinhoud 
 tot en met 3200cc
• Auto’s conform GT4 en TCR specificatie

• Toerwagens met een cilinderinhoud tot en 
 met 2500cc
• Gemodificeerde Diesel auto’s

• Standaard klasse; minimaal gemodificeerde 
 auto’s zoals Porsche 944 Cup, BMW E30 Cup, 
 Seat Ibiza TDI, Mazda MX5, Ford Fiesta Sprint Cup

VOOR WIE?

KLASSE INDELING

INSCHRIJVEN

DIVISIE I

VOORBEELDEN

DIVISIE II

DIVISIE III

Qualifying & race op 1 dag per evenement

Informatie, reglement en aanmelden via 
Menno Weeda: Menno@circuitzandvoort.nl
• Inschrijfgeld: Divisie I, II, III € 900,00
• Inschrijfgeld: Divisie IV € 700,00

DATA INSCHRIJVEN

DIVISIE IV

www.circuitzandvoort.nl/nl/autosport/wek

24 NOVEMBER
5 JANUARI
2 MAART

Dé ultieme voorbereiding op
jouw nieuwe autosportseizoen
Schrijf je nu in en neem deel aan het winterkampioenschap

Schrijf je nu in en neem deel 
aan het winterkampioenschap

2018/201924 NOVEMBER
5 JANUARI
2 MAART 2018/201924 NOVEMBER

5 JANUARI
2 MAART 2018/2019

• 24-11-2018
• 05-01-2019
• 02-03-2019

Zandvoort 500
Nieuwjaarsrace
Final 4

500km race
4 uurs race
4 uurs race


