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Zondagochtend slalom  
Politieacademie Lelystad - Zondag 4 juli 2010 

 
Uithoorn, 20 juni 2009 
 
Geachte PCH vrienden, beste Porsche rijders, 
 
In vervolg op het grote enthousiasme voor de slaloms die we vorig jaar reden in Lelystad, hebben we 
ook dit jaar tweemaal een zondagochtend op het verkeersveiligheidcentrum van de politieacademie in 
Lelystad gereserveerd voor een slalom. Hier hebben we de beschikking over een enorme strook asfalt 
waar uitdagende slaloms en goede oefeningen voor wagenbeheersing kunnen worden uitgezet.  
 
De formule is gelijk aan vorig jaar: op zondagochtend een slalom rijden, waarvoor we drie uur 
uittrekken. Vervolgens kan naar keuze al dan niet worden afgesloten met een lunch en de 
zondagmiddag heeft u dan verder gewoon nog vrij. Uiteraard tellen de resultaten van de slalom mee 
voor de jaarbekers! 
 
Omdat er de afgelopen keren erg veel dubbelstarters waren, hebben we een oude regel van stal 
gehaald: dubbelstarters betalen een deel van de deelnameprijs. Op die manier worden de kosten en 
beschikbare rijtijd eerlijker verdeeld; dit geldt voor gezinsleden. Introducé-dubbelstarters betalen de 
volle prijs en kunnen alleen worden toegelaten indien het maximum aantal deelnemers niet is over-
schreden met PCH leden en/of gezinsleden. Introducés zijn uiteraard altijd welkom als toeschouwer. 
Om de wachttijden tijdens de slalom enigszins acceptabel te houden moeten we werken met een 
maximum aantal auto’s, c.q. deelnemers. 
 
Schrijf snel in want we verwachten een goede opkomst op 4 juli. Slecht weer is deze dag geen 
belemmering, dat verhoogt slechts de pret bij een slalom en is milder voor de banden! Bij mooi weer 
laten we de baan nat maken via de bevloeiingsinstallatie. 
 
Omdat er deze dag ook andere gebruikers op het trainingcentrum zijn, is de bekende uitstekende en 
uitgebreide lunch ‘voor weinig’ in de politiekantine beschikbaar voor degenen die daar gebruik van 
willen maken. Gelieve dit te vermelden op het inschrijfformulier. 
 
DATUM:   4 juli 2009 
LOKATIE: Politieacademie, Verkeersveiligheidcentrum, Eendenweg 12, 8218 NC Lelystad 
AANVANG:  09:30 uur inschrijving; gelieve op tijd te komen! 
   10:00 uur gezamenlijk het terrein op en aanvang slalom 
EINDE:   13:00 uur 
LUNCH:  beschikbaar; vanaf 13:00 uur; €15,00 pp 
PRIJS:   € 25,00 p.p. dubbelstarters: € 15,00 
 
Inschrijving sluit op 27 juni – de deelname is beperkt tot 20 auto’s en/of 30 deelnemers! 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 
 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 
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INSCHRIJFFORMULIER 
 

PCH Slalom op het verkeersveiligheidcentrum van de Politieacademie in Lelystad. 
 

4 juli – aanvang 09.30 uur. 
 

Ja, ik schrijf mij in voor de slalom op 4 juli 2009  
 
 
 
 

Naam PCH Lid   _______________________________________________________ 
 
 
Kenteken   ___________________     Type auto: ________________________ 
 
 
 
 
Deelnemer 1 PCH lid @   € 25,00 €   25,00 

 

Dubbelstarter / gezinslid NAAM: _______________________________  @   € 15,00 €  _______ 

 

Dubbelstarter / introducé NAAM:  ______________________________ @   € 25,00 €  _______  *) 

 

Lunches; aantal    _______ @   € 15,00 €  _______ 

 

TOTAAL   €  _______ 

 
 
 
Ik heb bovenstaand het volgende bedrag totaalbedrag overgemaakt op bankrekening 55.59.46.886 
t.n.v. de Porsche Club Holland  
*) Introducé’s worden slechts toegelaten als dubbelstarter indien het maximum aantal deelnemers  
   (30) niet is overschreden met PCH leden en/of gezinsleden.  
  
 
 
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 


