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Amsterdam, 18 juli 2017 

 

Geachte leden van de Porsche Club Holland, Beste Porsche vrienden,  

 

Na 2 jaar van afwezigheid is de rijvaardigheid op het CHM circuit weer terug op de agenda! Als 

één van de zeer weinige verenigingen heeft de Porsche Club Holland toestemming van de Politie-

academie om zelf rijvaardigheidstrainingen te organiseren met eigen instructeurs, op het Centrum 

voor Handhaving en Mobiliteit (CHM) van de Politieacademie in Lelystad. Hier verzorgt de 

Politieacademie de (voortgezette) rijopleiding van politiepersoneel en andere overheidsdienaren 

die beroepsmatig ‘strak’ moeten kunnen sturen. We hebben de beschikking over unieke trainings-

faciliteiten en we kunnen deze training aanbieden tegen een fractie van de prijs die de 

commerciële organisaties hiervoor rekenen. 

 

CHM heeft de volgende faciliteiten: 

• Computer gestuurde slipbaan met gladde strook voor slipoefeningen. 

• Een enorm oefenvlak waar lange en uitdagende slaloms kunnen worden uitgezet. 

• Een circuit dat specifiek is aangelegd om op (hoge) snelheid goed om te gaan met lastige  

bochten en lastige wegsituaties. 
 

 
 
Het programma wordt begeleid door onze eigen instructeurs, die ook het circuit rijden zullen 

begeleiden. Uiteraard wordt er ook een slalom in het programma opgenomen waarmee 

punten voor de PCH beker te verdienen zijn! 

Dit evenement is zowel geschikt voor beginnende deelnemers als voor meer gevorderden. 

Met één deelname aan een slipcursus leer je het principe en de theorie; pas na een aantal 

keren deelname worden de reflexen ontwikkeld om zonder nadenken om te gaan met 
problemen op de weg. Dus ook zeer nuttig voor de meer ervaren rijder. 
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Programma 

09:30 ontvangst met koffie en inschrijving 

10:00 uitleg van het programma 

10:15 aanvang programma (slipbaan, circuittraining en slalom, wisselend in groepen) 

12:00 lunch 

13:00 vervolg programma 

16:00 afsluiting en prijsuitreiking 

16:30 einde 

 

 

 

 

 

 

 

 
• In verband met het bijzondere karakter van deze locatie geldt als voorschrift dat de hele 

groep in één keer op het terrein wordt toegelaten. Kom daarom svp op tijd!  

• Het CHM is nadrukkelijk geen racecircuit. De oefeningen op het circuit vinden plaats onder 
gecontroleerde omstandigheden en vrij rijden is niet toegestaan. Voor de meeste 
verzekeringen betekent dit dat de dag onder de dekking valt. Bij twijfel is het goed dit na te 
vragen bij uw verzekering. 

 
• Er geldt een geluidslimiet van 89 dB per auto! 

 

 

 

De deelnameprijs bedraagt slechts € 130,- per deelnemende auto/bestuurder. Dubbelstarters 
betalen 85,- Deze bedragen zijn inclusief koffie bij ontvangst en een prima lunch in de 
politiekantine. De prijs voor de koffie en lunch voor een eventuele bijrijder die niet als 
dubbelstarter wordt ingeschreven bedraagt € 20,- 
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De inschrijving sluit op 13 augustus a.s. – de deelname is beperkt tot 25 auto’s. 

Vol is vol!  

 

 

 

 

 

 

Inschrijven kan uitsluitend via het online 

inschrijfformulier.  

 

Op onze homepagina (www.porsche-club-

holland.nl) vindt u een link naar het 

inschrijfformulier, of gebruik of de link op 

deze pagina. 

 

Betaling op IBAN nummer NL57 ABNA 

0555 946 886 tnv Porsche Club Holland, 

onder vermelding van ‘Rijvaardigheid 

Lelystad’ en uw eigen naam. 
 

Met vriendelijke groeten,  

namens het bestuur van de Porsche Club 

Holland, 
 

Walther Blijleven 

 
 
 
Voorzitter Porsche Club Holland 

Klik hier 

Voor het 

inschrijfformulier 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/5BA6C400B81C1DDCC1258161002B0E08?EditDocument

