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SPORTWEEKEND FOLEMBRAY 
 

FOLEMBRAY 
16-17 SEPTEMBER 2006 

 
 
 
Muiden,  10 augustus 2006 
 
 
Beste PCH vrienden, 
 
 
Na een heerlijk zonnige zomer waarin uw Porsche wellicht mee op reis mocht dan wel even 
geparkeerd heeft gestaan nodigen wij u uit voor een nazomers rijweekend via onze Belgische buren 
naar het Noordfranse Folembray. Velen van u hebben vorig jaar reeds genoten van de deelname aan 
de circuittraining op het uitdagende circuit van Folembray in Noord Frankrijk. Wegens groot succes en 
enthousiaste reacties wordt dit evenement nogmaals herhaald. 
 
Het circuit van Folembray ligt in een bosrijke omgeving op ongeveer 2,5 uur rijden van de Nederlands 
Belgische grens. Het is een zeer overzichtelijk en daardoor uitermate geschikt circuit voor degene met 
(nog te) weinig circuitervaring. Voor de ervaren rijders is het een kans om zich weer eens sportief uit 
te leven! De lengte is circa 2,4 km waarin veel bochten en een behoorlijk hoogteverschil aanwezig 
zijn, waardoor alle aspecten van remmen en bochtentechniek uitgebreid geoefend kunnen worden. Er 
wordt tijdens deze dag instructie gegeven door onze eigen instructeurs en er zijn diverse ervarings- 
deskundigen aanwezig om met u mee te rijden, indien u dit wenst. 
 
U schrijft in per auto met maximaal twee bestuurders, deze worden ingedeeld in twee groepen, naar 
inzicht van de sportcommissie. In de middag zal er ruimschoots gelegenheid zijn om vrij te rijden 
zodat u de instructie in praktijk kunt brengen. Het is verplicht om een deugdelijk passende helm te 
dragen, om op straatbanden te rijden en er mag maximaal 90 decibel geproduceerd wordt!  
 
Gezien de afstand naar Folembray wordt de mogelijkheid geboden om op zaterdag 16 september 
vanaf een verzamelpunt, net over de grens in België, gezamenlijk via een sportieve route naar de 
omgeving van het circuit te rijden. Op een mooie locatie in de omgeving van het circuit heeft de 
sportcommissie een aantal hotelkamers gereserveerd met een prijsindicatie van maximaal € 95,00 
voor een tweepersoons kamer ( evt. met aparte bedden ).  
 
Degenen die op zondag 17 september willen arriveren dienen rekening te houden met een starttijd 
van het circuitprogramma om uiterlijk 10.00 uur. Wilt u overnachten en/of dineren op zaterdag, geef 
dit dan zo spoedig mogelijk via het aanmeldingsformulier aan. Het aantal beschikbare kamers is 
beperkt. 
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PRIJZEN 
De prijs voor de circuittraining is gesteld op € 70,00 per auto ongeacht 1 of 2 bestuurders. De kosten 
van de lunch bedragen op de circuitdag € 17,50  per persoon. De hotelkosten en een eventueel diner 
op zaterdagavond dient u zelf ter plaatse af te rekenen, evenals de genoten drankjes tijdens het 
weekend. 
 
INSCHRIJVING 
Inschrijven kan vanaf heden via het secretariaat middels het mailen of faxen van onderstaand 
aanmeldingsformulier naar nummer 0294-263620 en wel tot uiterlijk 7 september 2006.  
 
De organisatoren van deze dag zijn René van Bellen, tel. 06-51153321 en Rob ten Hoonte, tel. 06-
54683519 welke u tezamen met een aantal vrijwilligers het hele weekend met raad en daad ter zijde 
zullen staan. 
 
 
Namens het bestuur en de organisatoren, 
 
Leo Biermans 
Voorzitter 
 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
Aameldingsformulier: 

 
 

Ja, ik schrijf mij in voor deelname aan het Folembray evenement op 16-17 september 2006 
(Gegevens s.v.p. aanvullen en/of wijzigen) 

 
 
Naam lid 
 

 
…………………………………………………………………    

 

Naam partner,  
2e bestuurder 

 
………………………………………………………………… 

M  /  V 

Overnachting gewenst  Ja /Nee 

Diner op zaterdag  Ja / Nee 

 
Ik heb het hiernaast vermelde bedrag op  …………………….. overgemaakt  
op het onderaan de brief vermelde rekeningnummer bij de ABN-Amro te 
Hoofddorp 

 
€ …………………………….. 

 
 

Gelieve dit formulier te mailen of te faxen naar het secretariaat van de PCH t.a.v. Diana Soeteman, 
faxnummer 0294-263620. 

 
Na aanmelding en betaling op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland te Muiden 

ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving. 
 

                        Zie ook voor informatie:  www.porsche-club-holland.nl 
E-mailadres secretariaat: secretariaat@porsche-club-holland.nl 


