
Beste Westfield rijders, 

De glimlachen zijn nog nauwelijks van de Dijon-gangers 
verdwenen of we kijken al vooruit naar de laatste wedstrijd van het 
seizoen. Na het succes van vorig jaar zal ook dit jaar de 
Nurburgring de definitieve beslissing brengen in het 
kampioenschap. Met op dit moment 21 aanmeldingen hebben we 
in ieder geval nu al meer aanmeldingen dan vorig jaar. Voor 
degene die zich nog niet aangemeld hebben, schrijf je snel in 
via http://www.westfieldcup.nl/inschrijven-evenement/ 

In deze nieuwsbrief alvast een paar aandachtspunten, waarbij we 
op een aantal punten graag op korte termijn een reactie willen 
hebben (hotel / diner) 

Programma 

Bijgaand treffen jullie het voorlopige programma (zie bijlage) aan 
voor het weekend. Net als vorig jaar zijn we op zaterdag vroeg 
klaar, zodat we allen bijtijds thuis kunnen zijn. Samengevat ziet 
ons programma er als volgt uit: 

Vrijdag 18 oktober 2013 

08:30   -  08:55           25 Minuten      Vrije training. 

13:05   -  13:30           25 Minuten      Kwalificatie 

17:10   -  17:40           30 Minuten      Race 1 Westfield 

Zaterdag 19 oktober 2013 

08:00   -  08:30           30 Minuten      Race 2 Westfield Cup 

14:00   -  14:30           30 Minuten      Race 3 Westfield Cup 



Catering 

Ook dit evenement zullen Hans en Hayley weer voor de catering 
en de hospitality zorgen. Mocht u meer mensen op bezoek krijgen 
dan gebruikelijk laat dit dan even weten, zodat Hans en Hayley 
daarmee bij de inkoop rekening kunnen houden. De kosten voor de 
catering en hospitality zijn op basis van het huidig aantal 
aanmeldingen berekend. De kosten bedragen voor 2 dagen € 150,- 
per rijder (+1 ticket monteur). Op donderdagavond (voorafgaand 
aan ons evenement) is er een gezamenlijke BBQ aangeboden door 
Hans en Hayley! 

Hotel 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat we 
wederom een deal hebben kunnen maken met hotel 
Sonnenhof. Inmiddels hebben we voor de helft van de rijders ook 
al in totaal 15 kamers gereserveerd. 

Het aanbod: De prijs voor een 2-persoonskamer (gescheiden 
bedden) bedraagt € 200,- voor 2 nachten (17/10 tot 19/10) inclusief 
ontbijt, Wifi en gebruik van de faciliteiten (o.a. Sauna). Zie voor 
meer informatie hotel Sonnenhof-Adenau (zie ook: 
www.sonnenhof-nuerburgring.de) 

Nog niet op het aanbod gereageerd? Reageer s.v.p. zo snel 
mogelijk of je wel / niet hiervan gebruik maakt! Dit kan via 
antwoord op deze mail. 

Gezamenlijk diner 

Het gezamenlijk diner in hotel Sonnenhof vorig jaar was een 
enorm succes. Een soortgelijk aanbieding hebben wij ook nu weer. 
Het 3-gangendiner (keuzemenu) op vrijdagavond in het hotel kost 
€25,50 per persoon. Gaarne horen wij van de deelnemers aan 



Nurburgring of jullie en met hoeveel personen jullie willen 
deelnemen aan het diner. Geef per mail door aan ons of je wel / 
niet mee doet aan het diner en met hoeveel personen! 

Route & aanmelden 

U kunt zich inschrijven bij „Scharfer Kopf“", volg hiervoor de 
borden "Paddock ADAC Westfalen Trophy". U komt dan bij klein 
gebouw (container) waar u zich kunt aanmelden. Nadat u zich 
ingeschreven heeft ontvangt u uw toegangskaarten (pits & 
paddock). Via de oprit “Lindner” bereikt u vervolgens de ingang 
van de paddock (zelfde als vorig jaar). Schrijf u eerst in voordat u 
naar de ingang van de paddock gaat! 

U kunt zich op donderdag inschrijven vanaf 16:30 tot 21:00 uur. 
Vanaf 17:00 uur is de paddock toegankelijk. Vrijdagmorgen is 
inschrijven en toegang tot paddock mogelijk vanaf 07:00. 

Overige informatie 

Zodra meer informatie bekend is ontvangt u van ons wederom een 
nieuwsbrief met daarin alle overige relevante informatie. 

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dit graag.  

Met vriendelijke groet,  Arjen, Eric, Jan, Wilbert en 
Patrick www.westfieldcup.nl Twitter: @Westfieldrijder 
 


