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Rijvaardigheid training & slalom 
Midland Circuit – 28 maart 2021 

 
 

Uithoorn, 24 fe3bruari 2021 

 

Geachte PCH leden,  

Beste Porsche vrienden, 

 

Vorig jaar hebben we kunnen vaststellen dat de rijvaardigheid training op het Midland Circuit op een 

volledig veilige manier gegeven kan worden. Uiteraard zijn er wel specialer regels van toepassing 

om die veiligheid te waarborgen. 

 

Voor de wat minder ervaren circuitrijders is deze training ook een ideale voorbereiding op de  

PCH Zandvoort Day op 12 april a.s. 

 

De rijvaardigheid training is niet alleen gericht op de beginnende deelnemers maar is ook bedoeld 

voor meer gevorderden. Alleen door herhaalde deelname aan rijtrainingen worden uiteindelijk de 

reflexen ontwikkeld om zonder nadenken om te kunnen gaan met probleemsituaties op de weg. Na 

de rijvaardigheid oefeningen in de ochtend, gaan we het geleerde in de praktijk brengen in een 

slalom parcours.  

 

Het Midland circuit is (voor Porsches) geen circuit waar hoge snelheden gehaald worden, maar heeft 

veel (technische) bochten en chicanes, waardoor het zeer veilig en geschikt is voor rijvaardigheid 

trainingen. Er is ruimte en aandacht voor rijders van elk niveau, van beginner tot ervaren coureur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze dag is nadrukkelijk geen race evenement. De proeven op het circuit vinden plaats onder 

gecontroleerde en veilige omstandigheden. Mocht er aan het einde van de dag ruimte blijven voor 

vrij rijden, dan is daarbij het dragen van een helm verplicht!. 

 

Programma  

09:00  ontvangst en inschrijving 

10:00  aanvang programma 

12:30  lunch 

13:30  middagprogramma  

16:30  afsluiting en prijsuitreiking 

17:00  einde 

KOM OP TIJD! 
 

Om 09:45 wordt de toegang tot 

het circuit afgesloten ivm het 

COVID-19 protocol! 
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In verband met de COVID-19 regels is deelname beperkt tot 25 personen. Bijrijders en/of 

toeschouwers worden niet toegelaten. Dubbelstarters zijn alleen mogelijk indien dat leden van 

hetzelfde huishouden zijn en voor zover er plaats beschikbaar is. (Dus als er 25 auto’s inschrijven 

is er geen plaats beschikbaar voor dubbelstarters). Toekenning van de beschikbare plaatsen 

geschiedt op volgorde van inschrijving. De eventuele beschikbaarheid van dubbelstarter plaatsen 

wordt een week voor het evenement bekend gemaakt. 

 

De deelnameprijs bedraagt € 95,- Voor dubbelstarters geldt een tarief van € 65,- Deze prijzen zijn 

inclusief een (eenvoudige) lunch in de kantine van het circuit.  

 

 

 
 

Vanuit de PCH en het Midland Circuit geldt het bijgevoegde Covid-19 protocol 

Zonder registratie via hert inschrijfformulier wordt geen toegang verleend tot het circuit. 

 

De inschrijving sluit op 19 maart 2021 
 

Namens het bestuur en de sportcommissie, 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

 

Walther Blijleven 

Voorzitter 
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https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/39A429B95AC5FCA2C12586850072190F?EditDocument


 

Secretariaat: Postbus 14592 • 1001 LB Amsterdam 
(T) 0637 009 864• (E) secretariaat@porsche-club-holland.nl 

IBAN: NL57 ABNA 0555 9468 86• KvK Utrecht Nr. 40478376 • www.porsche-club-holland.nl 

 

 

 
 
 
 
 
 
Protocol bij trainingen op Midland Circuit Lelystad  

 
 

 Voel je je ziek. Ben je (neus)verkouden, ben je benauwd en/of heb je koorts? Kom dan 
NIET!  

 Kom niet trainen als degene(n) waarmee je samenwoont verkouden, koorts en/of 
griepklachten heeft.  

 Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het COVID-19 virus.  

 Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.  Was je handen vaak, minimaal 20 
seconden met water en zeep, daarna handen met papier drogen. Dus ook voor vertrek naar 
de training en ook weer bij thuiskomst.  

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.  

 Schudt geen handen.  

 Gebruik papieren zakdoekjes.  

 Geef elkaar de ruimte, het is een bijzondere tijd en dat vraagt van iedereen aanpassingen. 

 Bezoekers en/of supporters zijn niet toegestaan  

 De maatregelen van het RIVM dienen strikt te worden strikt nageleefd.  

 Sportbedrijf Lelystad, Handhavers en/of Politie gaan periodiek controleren op naleving van 
de regels.  

 Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang aan op het Midland Circuit en ga na afloop 
direct weer naar huis.  

 Wij willen waarborgen dat er zoveel mogelijk ruimte is tussen de rijders.  
Bedrijfsinrichting:  

 De bezoekersstromen zijn gescheiden, zodat de 1,5 meter tussen de mensen 
gewaarborgd kan zijn.  

 Bij de ingang van de baan en bij de toiletunit staat desinfectie, Iedereen wordt verzocht 

zijn/haar handen regelmatig te desinfecteren.  De kantine biedt momenteel maximaal 9 
zitplaatsen 

 De toiletten kunnen/mogen gebruikt worden en worden regelmatig schoon gemaakt en 
gedesinfecteerd., maar ga voor vertrek thuis nog even naar het toilet.  

 Ga NIET bij elkaar staan, 1.5 meter is er niet voor niets, en verpest het niet voor een ander. 

 De tribunes zijn afgesloten en mogen niet gebruikt worden.  

 Volg te allen tijde de aanvullende adviezen van de PCH instructeurs en 
coronaverantwoordelijke op.  


