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PCH CIRCUITDAG  
Racepark Meppen – 2 oktober 2022  

Voor beginners en pro’s 

 

 

Uithoorn, 

 

Geachte PCH leden,  

Beste Porsche vrienden, 

 

In 2019 organiseerden we een circuitdag op het Racepark in Meppen (D). Dat is bijzonder goed 

bevallen en nu dat weer kan gaan we terug naar dit circuit. Zo’n 200 km vanaf Utrecht en ca. 35 

km vanaf Emmen. Het is een technisch circuit, uitermate geschikt voor rijtraining of een dag heerlijk 

trainen. De totale lengte is 2.150 meter met 10 interessante bochten. Onze instructeurs vinden het 

een bijzonder goed geschikt circuit voor rijtraining en waren na het vorige bezoek zeer enthousiast. 

Inmiddels zijn de faciliteiten op het circuit behoorlijk verbeterd en uitgebreid. 

 

Er is ruimte en aandacht voor rijders van elk niveau, van 
beginner tot ervaren coureur. 
De deelnemers worden op niveau ingedeeld in groepen, 

die elk hun eigen programma zullen volgen. 

 

 

Voor beginners en voor Pro’s  
 Deze circuitdag is zeker niet alleen bedoeld voor de 

ervaren rijders. Voor de beginners en minder ervaren 

rijders wordt een aparte groep gevormd die uitgebreid 

instructie zal krijgen: vanaf de juiste zithouding, stoel- 

en spiegelafstelling en het rijden van ideale lijnen. Een 

training op het circuit is dé ideale manier om op een 

veilige en verantwoorde wijze beter te leren rijden met 

uw Porsche. Er zijn deze dag ervaren en 

gekwalificeerde instructeurs beschikbaar zodat er 

voldoende mogelijkheid is voor individuele begeleiding.  
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Voor de gevorderde rijders zal het open pitlane principe worden toegepast. Ook hier bestaat de 

mogelijkheid tot individuele begeleiding door de aanwezige instructeurs om de rijtechniek nog wat 

bij te schaven. Om de kosten van deze dag acceptabel te houden, delen we het circuit met een 

aantal leden van onze zusterclub PC Nürburgring. In totaal hebben we deze dag 7 uur rijtijd ter 

beschikking, zodat iedereen ruim tijd heeft. Het definitieve programma is afhankelijk van de 

belangstelling en de hoeveelheid rijders per ervaringsniveau.   

 

 

Programma 
 

08:30  ontvangst met koffie en inschrijving 

09:00  aanvang programma 

12:00  lunch 

13:00  middagprogramma  

17:00  einde 

 

 

Voorwaarden 
 

- De deelnemende auto’s dienen van deugdelijke banden voorzien te zijn, slicks zijn niet 

toegestaan. 

- Eventueel meerijdende kinderen dienen een lengte te hebben die voldoende bescherming door 

de standaard gordels biedt – dit ter beoordeling van de organisatie en circuitpersoneel. 

- Het maximale geluidsniveau bedraagt 95 dB(A), overschrijding heeft direct verdere uitsluiting van 

deelname tot gevolg, zonder restitutie van het inschrijfgeld. 

- Tijdens vrij rijden op het circuit is een deugdelijke helm verplicht voor de rijder en bijrijder. 

Hierop worden onder geen beding uitzonderingen gemaakt! 

 

Deelnameprijs 
 

Deelname:  € 275.- per auto in één 

groep, inclusief koffie en gebak bij 

ontvangst. Dubbelstarters betalen € 95.-* 
 

Uitgebreid Lunchbuffet:  € 35.- p.p.  

NB: De lunch voor deelnemers, bijrijders 

en eventuele toeschouwers dient via het 

inschrijfformulier besteld te worden. 

Hiervoor zullen polsbandjes worden 

verstrekt. Betalen ter plekke voor de lunch 

is niet mogelijk en zonder polsbandje is er 

geen toegang tot de cafetariaruimte! 

 

Hotel 
 

In de bijlage vindt u een lijst van hotels in de omgeving van het circuit.  
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Sluitingsdatum  
 

De sluitingsdatum voor de inschrijving 19 september 2022. Wacht niet te lang, vol is vol! De 

inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling. Bij annulering na de sluitingsdatum bestaat 

geen recht op restitutie. 

 

Betaling 
 

Betaling bij voorkeur via iDeal direct bij de inschrijving of op IBAN nummer NL57 ABNA 0555 946 

886 tnv Porsche Club Holland, onder vermelding van ‘Meppen’ en uw eigen naam. 

 

 

De inschrijving sluit op 19 september 2022 

 
Namens het bestuur en de sportcommissie, 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

 

Walther Blijleven 

Voorzitter 
 
 
 

* 
Bij dubbelstarters gaan we er van uit dat twee rijders één auto in dezelfde groep delen. 
Het is uiteraard ook mogelijk dat twee rijders één auto delen die voor elke rijder in een andere groep 
wordt gebruikt. In dat geval dient elke rijder zich apart in te schrijven.

 Inschrijven 

Circuitdag 

https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/B6AC4FAFF578DF73C12588AE006D51DC?EditDocument
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HOTELS IN DE BUURT VAN RACEPARK MEPPEN 

HOTEL HAGEN 

Wesuweer Str. 40 

49733 Haren 

Tel. 05932-72990 

www.hotel-hagen.de 

GREIVE – MEIN HOTEL 

Nordstr. 10 

49733 Haren 

Tel. 05932-72770 

www.hotel-greive.de 

GOLFPARK GUT DÜNEBURG 

Düneburg 1 

49733 Haren / Düneburg 

Tel. 05932-72740 

www.gut-dueneburg.de 

HOTEL TIEK 

Junkersstr. 2 

49716 Meppen 

Tel. 05931-495290 

www.hotel-tiek.de 

PARKHOTEL MEPPEN 

Lilienstr. 21 

49716 Meppen 

Tel. 05931-97900 

www.parkhotel-meppen.de 

HOTEL SCHMIDT AM MARKT 

Markt 17 

49716 Meppen 

Tel. 05931-98100 

www.hotel-schmidt-meppen.de 

 

 

 

 

HOTEL VON EUCH 

Kuhstr. 21-25 

49716 Meppen 

Tel. 05931-4950100 

www.hotelvoneuch.de 

HOTEL PÖKER 

Herzog-Arenberg str. 15 

49716 Meppen 

Tel. 05931-4910 

www.hotel-poeker.de 

 

 


