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Circuit training Folembray 
25-26 oktober 2008 

 
 
 
 
Uithoorn,  
 
 
Beste PCH vrienden, 
 
Wij nodigen u hierbij uit deel te nemen aan de circuittraining op het uitdagende circuit van 
Folembray in Noord Frankrijk op ongeveer 2,5 uur rijden van de Nederlands Belgische grens. 
Het circuit ligt in een bijzonder mooie omgeving en is zeer overzichtelijk en daardoor 
uitermate geschikt voor degene met weinig circuitervaring. De lengte is circa 2,4 km met veel 
bochten en een behoorlijk hoogteverschil, waardoor alle aspecten van remmen en 
bochtentechniek uitgebreid geoefend kunnen worden. 
 
Folembray is een speciaal trainingscircuit voor auto’s en motoren. Juist voor ‘de beginners’ is 
dit een absolute aanrader. De bedoeling is niet om te leren ‘racen’ maar om te oefenen met 
voertuigbeheersing. Daarvoor is geen betere plek beschikbaar dan een circuit. Er wordt 
instructie gegeven door instructeurs van de PCH en er zijn ervaren rijders aanwezig om met 
u mee te rijden indien u dit wenst. 
 
Er zal gereden worden in (minimaal) twee groepen met een indeling op basis van ervaring, 
dit naar inzicht van de sportcommissie. In de middag zal er ruimschoots de mogelijkheid zijn 
om zelf vrij te rijden zodat u de lessen in praktijk kunt brengen en ook de ervaren rijders aan 
hun trekken komen. Zo nodig zal ook tijdens het vrij rijden een groepenindeling naar 
ervaringsniveau worden gemaakt. Voor het sportieve element zal er ook een slalom worden 
uitgezet.  
 
Het is net als op elk circuit verplicht om een deugdelijk passende helm te dragen, de auto’s 
rijden op straatbanden en produceren maximaal 89 decibel.  
 
Gezien de afstand zal de mogelijkheid geboden worden om zaterdag 25 oktober vanaf een 
verzamelpunt net over de grens in België gezamenlijk - via een mooie route of rechtstreeks -
naar de omgeving van het circuit te rijden. 
 
Dichtbij het circuit heeft de PCH een beperkt aantal kamers gereserveerd in een eenvoudig 
maar goed hotel. De prijs is € 45,- per 2-persoons kamer plus € 5,- voor het ontbijt per 
persoon. Degene die op zondag aankomt, dient er rekening mee te houden dat het 
programma om 10.00 uur start. 
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Wij kunnen de beschikbaarheid van een hotelkamer slechts garanderen indien u 
reserveert vóór 26 september 2008 en zolang de voorraad beschikbare kamers strekt! 
Na deze datum moeten de hotelkamers door ons aangevraagd worden. De inschrijving 
sluit op 10 oktober 2008. 
 
De prijs voor de circuittraining is gesteld op € 150,- per auto ongeacht 1 of 2 bestuurders. 
 
De kosten van de lunch bedragen op de circuitdag € 20,-  per persoon. 
 
De Hotelkosten dient u zelf ter plaatse af te rekenen. 
 
Inschrijven kan per fax naar het secretariaat van de PCH t.a.v. Resie Verbeek,  
faxnummer 0297-524664. Inschrijven per e-mail kan ook, gelieve dan de gegevens van het 
formulier over te nemen en te zenden aan: secretariaat@porsche-club-holland.nl 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur, 
 
 
 
Resie Verbeek 
Secretaris 
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Antwoordformulier 

 
Ja, ik schrijf mij in voor deelname aan de Folembray circuitdag op 26 oktober 2008 

(Gegevens s.v.p. aanvullen en/of wijzigen) 

 
 

 
Naam PCH lid:   _____________________________________________________  
Circuit ervaring: Geen / Redelijk / Goed / Licentie* 
 
Naam partner of 2e bestuurder: _____________________________________ m/v  
Circuit ervaring: Geen / Redelijk / Goed / Licentie* 
 
* svp doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
Porsche type:  _______________________________ 
 
Ik wens te reserveren:  ___ hotelkamer(s)  voor ___  perso(o)n(en) 
 
 
Ik heb het volgende bedrag overgemaakt op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche 
Club Holland te Groot Ammers: 
 
Deelname   €   150,- 
___ x Lunch à  € 20,-  =  €   _____ 
 
Totaal    €   _____ 
 
 
Na ontvangst van uw aanmelding en betaling ontvangt u een bevestiging en een 
routebeschrijving. 
 
 
                        Zie ook voor informatie:  www.porsche-club-holland.nl 
 
  
 
 
Handtekening   _______________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH t.a.v. Resie Verbeek,  
faxnummer 0297-524664. Inschrijven per e-mail kan ook, gelieve dan de gegevens van het formulier 

over te nemen en te zenden aan: secretariaat@porsche-club-holland.nl 
 


