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Rijvaardigheidstraining 
Politieacademie Lelystad - Zondag 19 april 2009 

 
 
Uithoorn, 22 maart 2009 
 
Geachte PCH vrienden, beste Porsche rijders, 
 
Wegens goed gedrag in 2008 mag de PCH op herhaling op het verkeersveiligheidcentrum van de 
Politieacademie in Lelystad. Dit is een absoluut unieke locatie waar de Politieacademie de 
(voortgezette) rijopleiding van politiepersoneel, de dienst beveiliging koninklijk huis en andere mensen 
die beroepsmatig ‘strak’ moeten kunnen sturen, verzorgt. De deelnemers van deze training in 2008 
waren allen zeer enthousiast over de mogelijkheden die hier geboden worden! 
 
We beschikken hier over de volgende faciliteiten: 
 

• Circuit voorzien van aquaplanebak voor het leren herkennen en omgaan met aquaplaning. 
• Slipbaan met gladde strook voor slipoefeningen. 
• Een enorm oefenvlak waar lange en uitdagende slaloms kunnen worden uitgezet. 
• Een circuit dat niet is bedoeld om te racen maar dat specifiek is aangelegd om op snelheid goed 
  om te gaan met lastige bochten en lastige wegsituaties. 
 
Het programma wordt begeleid door onze eigen vaste instructeurs, die ook het circuitrijden zullen 
begeleiden. Uiteraard wordt er een slalom geprogrammeerd waarmee punten voor de PCH beker te 
verdienen zijn! De deelnemers worden ingedeeld in groepen die beurtelings de verschillende 
oefeningen gaan doen. 
 
Programma 
10:15 ontvangst en koffie 
10:30 uitleg van het programma 
11:00 aquaplaning en slipbaan, wisselend in groepen 
13:00 lunch 
14:00 slalom en circuittraining, wisselend in groepen 
16:00 afsluiting 
16:30  einde 
 
• In verband met het bijzondere karakter van deze locatie geldt als voorschrift dat de hele groep in  

  één keer aangemeld dient te worden. Kom daarom svp op tijd! 
• Het verkeersveiligheidcentrum is nadrukkelijk geen racecircuit. De oefeningen op het circuit 

  vinden plaats onder gecontroleerde omstandigheden en de verhuurder laat geen vrij rijden toe. De 
  deelnemers dienen zich te allen tijde aan de aanwijzingen van de instructeurs te houden. 

• Er geldt een strikte geluidslimiet van 89 dB per auto! 
 
De deelnameprijs bedraagt slechts € 55,- per deelnemende auto/bestuurder. Dit bedrag is inclusief 
koffie bij ontvangst, een lunch en een (fris)drankje na afloop. De prijs voor de koffie en lunch voor een 
eventuele bijrijder bedraagt € 20,- 
 
De inschrijving sluit op 10 april – de deelname is beperkt tot 25 auto’s! 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 
 
Resie Verbeek 
Secretaris 
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Aanmeldingsformulier 
 

PCH Rijvaardigheidsdag op het verkeersveiligheidcentrum van de Politieacademie in Lelystad. 
 

19 april 2009 – aanvang 10.00 uur. 
 

Ja, ik schrijf mij in voor de rijvaardigheidsdag op 19 april 2009  
 
 
 
 

Naam PCH Lid   _______________________________________________ 
 
 
Kenteken   _______________________________________________ 
 
 
Naam extra deelnemer/bijrijder  _______________________________________________ 
 
 
Kosten per deelnemer, inclusief lunch:  € 55,- per auto/deelnemer 
Kosten voor bijrijder (lunch)  € 20,- per persoon 
 
 
Ik heb het volgende bedrag totaalbedrag overgemaakt  
op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland __  x deelname    € 55,00 
          
        __  x bijrijder    € 20,00 
 
        Totaal     € ______ 
 
  
 
 
Handtekening   _______________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH t.a.v. Resie Verbeek,  
faxnummer 0297-524662. 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 
 
 

Na aanmelding en betaling op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland  
ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving. 

 
Zie ook voor informatie:  www.porsche-club-holland.nl 

E-mailadres secretariaat: secretariaat@porsche-club-holland.nl 
 


