R
Rijvaard
digheid
dstrain
ning en
n slalom
m
P
Politie
Ac
cademie Lelystad
d - 24 maart 2013
Geachte
e PCH vriend
den, beste Po
orsche rijderss,
Als één van de zeerr weinige verrenigingen he
eeft de Porsche Club Ho
olland toestemming van de
d Politie
Academie om zelf rijvaardigheid
r
dstrainingen te organise
eren met eigen instructeurs, op het Centrum
voor Ha
andhaving en
e Mobiliteitt (CHM) va
an de Polittieacademie in Lelystad
d. Hier verzorgt de
Politieaccademie de (voortgezette
e) rijopleiding van politie
epersoneel en
e andere overheidsdien
naren die
beroepsmatig ‘strak’ moeten kunnen sturen.
s
We
e hebben de beschikking overr unieke
trainingssfaciliteiten en
e we kunnen deze tra
aining aanbie
eden tegen een fractie van de prijs die de
commercciële organissaties hiervoo
or rekenen.
CHM heeft de volgen
nde faciliteite
en:
• Compu
uter gestuurd
de slipbaan met
m gladde strook
s
voor slipoefeninge
s
en.
• Een en
norm oefenvvlak waar lange en uitdag
gende slalom
ms kunnen wo
orden uitgeze
et.
• Een circuit dat spe
ecifiek is aang
gelegd om op
o (hoge) sne
elheid goed om
o te gaan m
met lastige bochten
en lasstige wegsituaties.
Het prog
gramma worrdt begeleid door onze eigen
e
vaste instructeurs, die ook he
et circuit rijde
en zullen
begeleid
den. Uiteraarrd wordt er ook een slalo
om geprogram
mmeerd waa
armee punten voor de PC
CH beker
te verdie
enen zijn! TIIP voor PCH
H leden die menen geen
n training (m
meer) nodig tte hebben: schrijf
s
uw
partner in en doe zellf mee als du
ubbelstarter aan
a de slalom
m.
Program
mma
09:30 ontvangst met koffie en inschrijving
10:00 uitleg van het programma
10:15 aanvang prog
gramma (slipbaan, circuitttraining en slalom,
s
wisse
elend in groepen)
12:00 lu
unch
13:00 ve
ervolg progra
amma
16:00 affsluiting en prijsuitreiking
p
g
• In verb
band met het bijzondere karakter
k
van deze locatie
e geldt als vo
oorschrift dat de hele groe
ep in één
keer aan
ngemeld dien
nt te worden.. Kom daarom svp op tijd
d!
• Het CHM
C
is nadrukkelijk geen racecircu
uit. De oefe
eningen op het circuit vinden plaa
ats onder
gecontro
oleerde omsttandigheden en de verhu
uurder laat ge
een vrij rijden
n toe. De deelnemers die
enen zich
te allen tijde
t
aan de aanwijzingen
a
n van de insttructeurs te houden.
h
• Er geld
dt een geluidsslimiet van 89
8 dB per autto!
De deeln
nameprijs be
edraagt slech
hts € 115,- per
p deelneme
ende auto/be
estuurder. Dubbelstarters
s betalen
€ 80,- Deze bedrage
en zijn inclussief koffie bij ontvangst en
e een uitgeb
breide lunch in de politie
e kantine.
De prijss voor de koffie
k
en lun
nch voor ee
en eventuele bijrijder die
d niet als dubbelstartter wordt
ingeschrreven bedraa
agt € 15,De insch
hrijving sluiit op 10 maa
art a.s. – de deelname is
s beperkt to
ot 25 auto’s!!
Met vrien
ndelijke groe
eten,
Tot Porssche,
namens het bestuur van de Porssche Club Ho
olland,

Henry de
d Vaal
Voorzitte
er
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