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Rijvaardigheidstraining 
Safety Experience Center Rosmalen - Zondag 6 maart 2011 

 

 
Uithoorn, 8 februari 2011 
 
Geachte PCH vrienden, beste Porsche rijders, 
 

Deze keer weer een rijvaardigheidstraining op een speciale locatie met professionele begeleiding, het 
Safety Experience Center (SEC) in Rosmalen, op het terrein van het Autotron. Op het Safety 
Experience Center komen de oefensituaties realistisch overeen met die verkeersomstandigheden 
waarmee we dagelijks te maken hebben. De bouw en het ontwerp van de trainingsbanen in 
combinatie met de vernieuwende trainingsmethodiek maken het Safety Experience Center als 
verkeersveiligheidcentrum uniek in Nederland. Het Safety Experience Center heeft vijf trainingsbanen 
en een 1900 meter lang trainingsparcours. De oefeningen en manoeuvres zijn volledig geïntegreerd in 
een normale wegsituatie. Het programma voor deze dag is speciaal aangepast voor de PCH. Een 
ideale gelegenheid om de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw Porsche op een uiterst veilige 
wijze te leren kennen. Uiteraard wordt er – speciaal voor de PCH – aan het einde van de dag een 
behendigheidsproef ingebouwd die punten kan opleveren voor de sportbekers! 
 

 
 
 
Programma: 
 

12:00 uur Ontvangst (onbeperkt gebruikt van koffie, thee en frisdrank) 
12:15 uur Lunchbuffet 
13:00 uur Start training 
17:15 uur Einde praktijkprogramma en bekendmaking prijswinnaar(s) 
   
De onder genoemde trainingsonderdelen worden op verschillende baanonderdelen in willekeurige 
volgorde behandeld. We beginnen met een briefing die in de Koepelhal plaats vindt. 
 

• Voertuigbeheersing  
• Noodstopoefening 
• Rem- en uitwijkoefening  
• Onder- en overstuuroefening 
• Safety Challenge 
 

Er is plaats voor maximaal 24 auto’s, dus wees er snel bij. Inschrijving geschiedt op volgorde van 
binnenkomst van de aanmeldingen! Omdat er vaak deelnemers zijn die een auto willen delen, is er 
plaats ingeruimd voor slechts vier actieve bijrijders. Deze auto’s krijgen extra rijtijd zodat beide 
deelnemers alle oefeningen kunnen uitvoeren. Passieve bijrijders en/of toeschouwerts zijn uiteraard 
welkom, deze betalen slechts voor het lunchbuffet en het gebruik van koffie, thee en frisdrank. 
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De deelnameprijs bedraagt slechts € 110,- per deelnemende auto/bestuurder voor PCH-
(aspirant)leden. De prijs voor niet-leden is € 130,-. Actieve bijrijders betalen € 85,- Passieve bijrijders 
en/of toeschouwers betalen € 25,- 
 
 Deze bedragen zijn inclusief koffie bij ontvangst, een uitgebreide lunch en de gehele dag onbeperkt 
gebruik van koffie, thee en frisdrank en een (fris)drankje na afloop.  

 
Op het Safety Experience Center is het niet toegestaan om auto’s te gebruiken met winterbanden. Let 
u er ook op, dat er geen losliggende spullen in uw auto liggen. Dit in verband met uw veiligheid en die 
van anderen. Deelname is uitsluitend mogelijk met een Porsche voertuig. Annulering van deelname 
na verstrijken van de inschrijftermijn zal niet resulteren in restitutie en/of vervallen van 
betalingsverplichting, tenzij de PCH in staat is tijdig een alternatieve deelnemer te vinden.  
 
De inschrijving sluit op 25 februari a.s. – de deelname is beperkt tot 24 auto’s! 
 

 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 
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Aanmeldingsformulier 
 

PCH Rijvaardigheidsdag Safety Experience Center Rosmalen 
 

6 maart 2011 – aanvang 12.00 uur. 
 

Ja, ik schrijf mij in voor de rijvaardigheidstraining op 6 maart 2011  
 

Inzenden vóór 25 februari 2011 
 
 

Naam deelnemer  _______________________________________________ 
 
 
Kenteken   _______________________________________________ 
 
 
Naam actieve bijrijder*   _______________________________________________ 
 
 
Naam passieve bijrijder/toeschouwer:     ________________________________________ 
 
 
Kosten per deelnemer, inclusief lunch:   € 110,- per auto/deelnemer voor PCH 

(aspirant) leden 
Kosten per deelnemer, inclusief lunch:    € 130,- per auto/deelnemer voor niet-leden 
Kosten per actieve bijrijder, inclusief lunch  €  85,- per persoon 
Kosten voor passieve bijrijder/toeschouwer (lunch) €  25,- per persoon 
 
Ik heb het volgende bedrag totaalbedrag overgemaakt  
op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland 
 
     x deelnemer PCH (aspirant)lid  €  ________ 
 
     x deelnemer niet PCH lid   €  ________ 
 

     x actieve bijrijder    €  ________  
 
     x passieve bijrijder/toeschouwer  €  ________ 

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

  
Totaal          €  ________ 
 
 
Handtekening   _______________________________________________ 
 
  
 

 
Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH.  

faxnummer 0297-524664. Inschrijven per 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. 
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Routebeschrijving 

Het Safety Experience Center, op het Autotron terrein in Rosmalen, ligt centraal aan de A59 's-Hertogenbosch – 
Nijmegen en is  vanuit het hele land goed bereikbaar.  
 
Vanuit Amsterdam/Utrecht (A2) 
- A59 Nijmegen, vervolgens ANWB borden 'Autotron' aanhouden.  
- Afslag 'Autotron' (ANWB bord) 
- Op het Autotron terrein de borden SEC en Centrum Duurzame Mobiliteit volgen.  
 
Vanuit Eindhoven (A2) 
- A59 Nijmegen, vervolgens ANWB borden 'Autotron' aanhouden 
- Afslag 'Autotron' (ANWB bord) 
- Op het Autotron terrein de borden SEC en Centrum Duurzame Mobiliteit volgen  
 
Vanuit Arnhem/Nijmegen (A59) 
- Afslag 'Autotron' (ANWB bord) 
- Op het Autotron terrein de borden SEC en Centrum Duurzame Mobiliteit volgen.  
 
(Er zijn veel nieuwe wegen rondom 's-Hertogenbosch, uw routeplanner zal waarschijnlijk de A59 4 km te laat 
aangeven. Wij raden u aan om in de buurt van 's-Hertogenbosch (inclusief Autotron terrein) de routeplanner niet 
te gebruiken.  
 
Safety Experience Center  
Graafsebaan 133 
5248 NL Rosmalen 
T 073 523 1222  
F 073 523 1225 

 


