
Secretariaat: Postbus 284, 4140 AG Leerdam 
(T) 06-37009864 • (E) secretariaat@porsche-club-holland.nl 

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

 

 

 
 

Nationale Porsche Slalom Cup 
 

Zondag 22 maart 2015 -  Midland Circuit Lelystad 
 

Leerdam, 17 februari 2015 
 
Geachte Porsche Club Holland leden, 
Beste Porsche vrienden,  
 
2015 wordt het jaar van de uitdagingen. Wie wordt dit jaar nationaal slalomkampioen? De 
Nederlandse Porsche Clubs gaan namelijk een aantal slaloms gezamenlijk houden. Dat betekent 
dat er niet alleen tegen de eigen clubleden gereden zal gaan worden, maar ook de leden van de 
andere clubs worden je tegenstander. Er wordt gebruik gemaakt van een transponder systeem, 
waardoor veel rijtijd beschikbaar is. Deelname is mogelijk met elk type Porsche. Er geldt een 
handicapsysteem op basis van het aantal pk’s. 
 
Er staan in totaal 4 slaloms op het programma, waarvan je 1 resultaat mag schrappen of 1 slalom 
kunt missen. Behalve voor de Nationale Slalom Cup, tellen de uitslagen ook mee voor de PCH 
sportbekers! Er is zowel een dames- en een herencompetitie. De dagprijs wordt bepaald aan de 
hand van de uitslagen gereden in de eerste 2 runs van de dag. De dagprijs zal worden uitgereikt 
tijdens het happy hour aan het einde van de dag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het doel van de slalom is vooral om de deelnemers een leuke dag te bezorgen waarbij je de auto 
beter leert kennen. Je rijdt tenslotte in een andere dan een normale verkeerssituatie. De slalom is 
vooral veel plezier hebben en het is volkomen veilig. Hoewel er natuurlijk ook leden zijn die het 
competitie-element het leukste vinden. Je zal tot de ontdekking komen dat het vooral de 
competitie met jezelf is die in belangrijke mate de fun factor bepaalt van dit evenement.  
 

Programma:  
09.00 – 10.00 uur  Registratie van de deelnemers  
10.00 uur   Briefing helpende handen   
10.15 uur   Instructie en proefrijden  
11.00 uur   Start slalom met de 1ste heat  
17.00 uur   Happy hour en presentatie dagklassement  
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Let op:  
-  Voor 9.00 uur is het circuit gesloten.  
-  Na 10.00 uur kan je niet meer registeren en ben je uitgesloten van deelname.  
-  Eenieder die zich inschrijft zal 1 of meerdere malen als baanpost moeten fungeren.  
 

Om de slalom goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat ALLE rijders, bij toerbeurt, in het veld 
zullen staan om de baanposten te bemannen. Van te voren wordt bekend gemaakt welke 
baanposten dat zijn en op welk tijdstip.  
 
Kosten:  
Deelname:  € 49,50  
Dubbelstarter  € 27,50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie:  
De slalom wordt gehouden op het Midlandcircuit.  
Talingweg 89  
8218 NX Lelystad  
www.midland-circuit-lelystad.nl  
Er is gelegenheid om te lunchen in de kantine van het circuit. 
 
Inschrijven:  
Inschrijven via het online aanmeldformulier op de site en de gevraagde gegevens invullen:  
Naam en voornaam en ervaringsniveau (van alle starters). Model Porsche, kenteken, kleur en 
aantal pk’s. 
 

De inschrijving sluit op 6 maart a.s. Betaling van het inschrijfgeld dient voor deze datum te 
geschieden. 
 
Afzeggingen: 
 Afzeggen is mogelijk tot maximaal 2 weken voor aanvang van de slalom. Afzeggen na deze 
datum is mogelijk, echter wordt er geen inschrijfgeld meer terugbetaald.  
 
We hopen op een grote PCH delegatie tijdens deze nationale cup! 
Tot Porsche, 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter Porsche Club Holland 

Inschrijven Slalom  

22 maart 2015 
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