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Porsche sport

Op voorspraak van een aantal 
deelnemende equipes uit 2013 
is de Carrera voor 2014 nu één 

dag langer. Men had, in de oude opzet, te wei-
nig mogelijkheden om een slecht verreden 
klassementsproef te kunnen compenseren. Op 
donderdag werden alle equipes ontvangen bij 
PCA. Enkele van de deelnemers maakten van 
de service van PCA gebruik om hun Porsche 
vooraf nog eens technisch te laten nalopen. 

Immers: 90 procent van het succes zit nog altijd 
in de voorbereiding.
Eerst wordt de kennis van de 911 van de deel-
nemers getest, men kan zodoende namelijk 
extra straftijd winnen. Na de lunch vertrekken 
de deelnemers naar Spa, waar op vrijdagmorgen 
de start plaatsvindt. De route brengt de deel-
nemers via binnendoorwegen, door kleine 
dorpen en smalle bosweggetjes via Luxemburg 
(lunch) naar Duitsland. Er is natuurlijk ook tijd 

ingelast voor de eerste sterke verhalen en een 
kop verse koffie. Via bol-pijl systeem, ingete-
kende kaart, een van Dorp naar Dorp klasse-
ment, een fotoklassement en een visgraatmotief 
wordt er de komende dagen straftijd verzameld. 
Op een lekke band na, komt iedereen altijd 
ruimschoots voor het diner aan. 
De tweede dag brengt de route de deelnemers 
naar de wijnvelden, via een natuurrijke omgeving 
wordt er ook langs de Rijn gereden, om uitein-

delijk in Baden-Baden te eindigen. Natuurlijk 
wordt de gehele Schwarzwalderhochstrasse 
gereden. Wat is de B-500 toch een fantastische 
weg voor een 911. De volgende ochtend vertrek-
ken de deelnemers vanuit de heuvels rondom 
Baden-Baden en wordt er wederom een stukje 
van de Schwarzwalderhochstrasse genomen. 
In een lokale gaststube eindigt het klassement. 
De organisatie zit heerlijk in de zon voor een 
kerk en ziet alle deelnemers redelijk snel achter 

elkaar binnenkomen. Alle equipes genieten op 
het zonovergoten terras van het zonnetje en 
lokale Pfannkuchen, terwijl de organisatie druk 
aan het rekenen slaat. Na de prijsuitreiking wordt 
er door een aantal equipes direct de datum voor 
de revanche genoteerd, namelijk van 23-26 april 
2015. Deze route gaat de deelnemers voor het 
eerst in het bestaan van La Carrera naar de 
Vogezen brengen. Er kunnen slechts 20 equipes 
worden ingeschreven. RS
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Afgelopen april vond de eerste vierdaagse editie van La 

Carrera plaats en voor de tweede keer weer in samenwerking 

met Ron Loenen en zijn team van Porsche Centrum 

Amsterdam. Dit was al weer de zevende editie van La Carrera 

Paneuropeana.


